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ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය   

 

 
ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ජාතියට සුරක්ෂෂිත් පරිසරයක්ෂ ග ොඩ නැංවීම උගදසා පර්ගේෂණ, සංාර්ධන සෙ 

ත්ාක්ෂෂණ ගස්ාා සපයන අදාළ ක්ෂගේත්ර පිළිබඳ විගතෂ  පිරිසකග න් සමන්විත් ආයත්නයකි.   ජා. ග ො. ප. 

සංවිධානය නායයෑම් ආපදා පිළිබඳ ජාතික ගක්ෂන්ද්රස්ාානය ද ගේ. ජා.ග ො.ප. සංවිධානය විවිධ ක්ෂගේත්ර තුළ 

ිති සෙ විගතෂගයන් ආපදා මු්  කර  ත් ්රතන සඳො විසුමම් ල්බා ගදයි. එනම් අස්ාායී කුම, භූමි ගිල්ා 

බැසීම්, ාායු දූෂණය, ජල් දූෂණය, ඉදිකිරීම්ාල් ිති අඩුපාඩුකම් ො ග ොඩනැගිලි සඳො භාවිත්ා කරන 

අමුද්රායාල් ිති අඩුපාඩු ෙුමනාග න   සඳො විසුමම් ල්බා ීමම තුළින් ජනත්ාාග  ීවාන රටාා ඉෙළ 

නැංවීමට ජා.ග ො.ප. සංවිධානය කටයුතු කර ිත්.  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානයට අනුයුක්ෂත් වූ කාර්යයන් ගල්ස නායයෑම් ආපදා ්රගේශයන් ෙුමනා  ැනීම, කල්ාපීය 

සිතියම්කරණය, ආපදා අාදානම් ි යිම, දැනුාත් කිරීම, ආපදා  උපද්රා අාමකරණය, නායයෑම් ආපදා 

්රගේශාල් ඉදිකිරීම් සෙ සංාර්ධන කාර්යයන් සඳො නායයෑම් ආපදා ි යීම් ාාර්ත්ා නිකුත් කිරීම සඳෙන් 

කළ ෙැකිගේ.  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ස්ායං ආදායම් තුළින් එහි පුනරාාර්ත්න වියදම් පියාා  නී.   සඳො ආයත්නය ගපොදු 

ජනත්ාාට, රාජය අංශයට, ගප ේ ලික අංශයට සෙ ජාත්යන්ත්ර ආයත්නාල්ට උපගේශන ගස්ාා සෙ 

පරීක්ෂෂණ ගස්ාා සපයනු ල්ැගේ. ජා.ග ො.ප. සංවිධානය භූ ඉංජිගන්රු පරීක්ෂෂණ සෙ විවිධ යටිත්ල් සංාර්ධන 

ායාපතතිාල් පරීක්ෂෂණ සෙ නායයෑම් අාදානම් කළමනාකරණ ායාපතති සඳො උපගේශන ගස්ාා සපයයි. මීට 

අමත්රා ඉදිකිරීම් සඳො ග ොඩනැගිලි ද්රායයන්හි ගයෝ යත්ාා පරීක්ෂෂා කර සෙතික නිකුත් කිරීම, ආපදා 

අාමදානම් ි යීම සෙ ජල්ය, ාාත්ය, ශේදය පිළිබඳ පාරිසරික අනුකූල්ත්ාා, පාංශු ගුණාත්මක භාාය 

පරීක්ෂෂා කිරීම සෙ පරිසර හිත්කාමී බා සුරක්ෂෂිත්භාාය සෙතික කිරීම තුළින් ආයත්නයට ආදායම් උපයා 

 නු ල්ැගේ. ායාපතති කළමනාකරණ අංශය ඉදිකිරීගම් ායාපතති කළමනාකරණය සෙ ග ොඩනැගිලි සඳො 

ත්ත්ත්ා ාාර්ත්ා නිකුත් කිරීගම් කාර්යයන්හි නිරත් වී සිටී. මානා ජනාාාස සැල්සුම් සෙ ආර්ථික 

පිරිමැසුම්දායී නිාාස ඉදිකිරීමට අාශය සැළසුම් සෙ උපගදස් ල්බාදිම ආයත්නය මගින් සපයන ත්ාත් විගතෂ 

ගස්ාාාක්ෂ ගේ.  

 

ාර්ත්මානගේ ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ගේශීය සෙ ජාත්යන්ත්ර ආයත්න සම  සුසංගයෝගීා නායයෑම් අාදානම් 

අාමකරණ ායාපතති සෙ ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන ඉදිකිරීම් පිළිබඳ පර්ගේෂණ ො සංාර්ධන කටයුතු 

කරග න යනු ල්ැගේ.   

 

 

  



NBRO Annual Report 2014 

 

 

NBRO/ AR/ Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ 

අධයක්ෂෂ ජනරා්  ාශගයන් 2014 ාසගරහි 

ගදසැම්බර් මස 31 දිනට සම්පිණ්ඩනය කරන 

ල්ද ාාර්ෂික ාාර්ත්ාා ො මූල්ය ාාර්ත්ාා 

ඉදිරිපත් කිරීමට ල්ැබීම පිළිබඳා ද ජාතික 

ාැද ත්කමින් යුතු ආයත්නයක්ෂ ගල්ස ල්ැබූ 

්ර තිය පිළිබඳා ද සතුටු ගාමි. ගමම ාර්ෂගේ 

ල්ැබූ විශාල් ්ර තිය ගේශීය ආයත්නයක්ෂ ගල්ස 

ාර්ධනය වීමට ගේතුවිය.  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ඉතිොසය ො සසඳා 

බල්න විට 2014 ාර්ෂය ගානත් ාර්ෂ ාල්ට ාඩා 

විශිේඨ ්ර තියක්ෂ ල්බා ිති බා සඳෙන් කළ 

යුතු ය. ගේශීය සෙ ජාත්යන්ත්ර ආයත්න සම  

සුසංගයෝගීා විශාල් ායාපතති රාශියක්ෂ ආරම්භ 

කිරීමට ෙැකිවීමත් ආයත්නගේ කාර්ය 

මණ්ඩල්ය ශක්ෂතිමත් කරමින් මීට ගේතු වූ 

සාධක ගල්ස සඳෙන් කළ ෙැකිය. 

 

2014 ාර්ෂය උපගේශන ගස්ාා සඳො වූ 

ත්ර කාරී ගාළඳගපොළ අභිගයෝ ාත්මකා 

ජයග්රෙනය කළ ත්ාත් ාර්ෂයකි.  රාජය සෙ 

ගප ේ ලික අංශ සම  ායාපතති ල්බා ැනීම 

සඳො  ිති ත්ර කාරී බා ඉත්ා ඉෙළ 

මට්ටමක පැාතියද ඉත්ා ජයග්රාහී ල ගල්ස 

සුවිගතෂ ායාපතති  රාශියක්ෂ ආයත්නයට ල්බා 

 ැනීමට ෙැකිවී තිගේ. ගම් නිසා 2013 ාසගර් 

ගමන්ම කාර්ය මණ්ඩල්යට පැාගරන කාර්ය 

භාරය අති මෙත් වූ අත්ර ාාර්ෂික ආදායම 

ඉත්ා සීඝ්රගයන් ඉෙළ ග ොස් ිත්.  ගමම 

ාාර්ත්ාගේ ාාර්ෂික ආදායම් ඉෙළ යාගම් 

්රානත්ාා ්රස්ාාර මගින් පිළිිඹු  කර ිත්. 

 

 

පිළි ත් රාජය ආයත්නයක්ෂ ගල්ස ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානයට 2014 ාර්ෂගේීම සියලු 

ක්ෂගේත්රයන්හි ඉල්ක්ෂක අභිභාා විශිේට 

්ර තියක්ෂ ල්බා ැනීමට ෙැකිවී තිගේ. 

අභිගයෝ ාත්මක සමාජ ආර්ථික පරිසරයක්ෂ 

තුළ ගමම සාර්ාකත්ාය ආයත්නය ල්බා ත් 

බා ඉත්ා සතුටින් අනාාරණය කරමි. 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ සාර්ාකත්ාය පදනම්ා 

රාජය අංශගේ සෙ ගප ේ ලික අංශගේ  

ායාපතති රාශියක්ෂ ආයත්නය ගාත් ්රදානය කර 

තිගේ. ඊට ගේතු ගල්ස ආයත්නගේ ගුණාත්මක 

ගස්ාාාන් ල්බා ීමම සෙ කාර්ය මණ්ඩල් 

කාර්යක්ෂෂමත්ාා ඉත්ා ඉෙළ මට්ටමක පැාතීම 

ගපන්ාා දිය ෙැක. ගස්ාාදායකයන් ෙට නිසි 

ගේල්ාාට, කාර්යක්ෂෂමා සෙ ගුණාත්මක ගස්ාා 

සැපයීමට ෙැකිවීම නිසා ගස්ාාදායකයින් 

ආයත්නය  ැන ගබගෙවින්  පැෙැීම සිටී. ගමය 

අනිකුත් ආයත්න ො ත්ර  කිරීමට ඉමෙත් 

රුකුල්ක්ෂ විය.  

 

අද ාන විට ජා.ග ො.ප. සංවිධානය රට තුළ මනා 

කළමනාකරණයකින් යුත් පිළි ත් ආයත්නයක්ෂ 

බාට පත්වී ිත්. එපමණක්ෂ ගනොා ආපදා 

කළමනාකරණය, නිාාස, ඉදිකිරීම් සෙ 

පාරිසරික යන අංශයන්හි ත්ාක්ෂෂණික ගස්ාා 

සපයන ආයත්නයක්ෂ ගල්ස කීර්තිනාමයක්ෂද 

ග ොඩ න ාග න තිගේ. 

 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යංශ විෂය පාය 

යටගත් ක්රියාත්මක ආයත්නයක්ෂ ගල්ස 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය එහි මූලික අාධානය 

ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ීමගම් ෙැකියාාන් 

ාර්ධනය අරමුණු ගකොට ග න ිත්.  අනිකුත් 

ක්ෂගේත්රයන් තුළ කරනු ල්බන පර්ගේෂණ සෙ 

සංාර්ධන කාර්යයන් පාා මූලික ාශගයන් 

ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ීමම යන ක්ෂගේත්රය සඳො 

අරමුණු කර තිගේ.  රජය 2014 ාර්ෂය සඳො රු. 

මිලියන 12 ක ්රතිපාදන පර්ගේෂණ සෙ 

සංාර්ධන ායාපතති සඳො ල්බා ීම තිගේ.  ගම් 

්රතිපාදන විශාල් ාශගයන් භාවිත්ා කර 

ිත්ගත් ආපදා අාමකරණයට අදාළ 

පර්ගේෂණ සඳො ගේ. 

 

ආපදාාල්ට ොගරොත්තුීමගම් සංක් පය 

ග ොඩනැගිලි සෙ ඉදිකිරීම් ක්ෂගේත්රගේ මූලික 

්රාාෙයට  කාබේධ කිරීම පිණිස  ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය පියාර රාශියක්ෂ ග න තිගේ. 

ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන ඉදිකිරීම්  ැන 

දැනුාත් කිරීම සඳො භාවිත්ා කිරිමට 

අත්ගපොත්ක්ෂ ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ  

පර්ගේෂණ සෙ සංාර්ධන ාැඩ සටෙන යටගත් 

උසස් අධයාපන සෙ කාර්මික ක්ෂගේත්රගේ නියුතු 

උපගේශක කණ්ඩායමක මාර්ග ෝපගේශ අනුා 

සම්පූර්ණ කර තිගේ. ත්ා ද මධයම කුමකරගේ  

සමෙරක්ෂ ්රගේශාල් පාස්  නායයෑම් 

ආපදාාල්ට සෙ අනිකුත් ආපදාාල්ට 

ග ොදුරුාන බාට නිරන්ත්රගයන් ාාර්ත්ා ල්ැබී 

තිගේ.  එමනිසා ජා.ග ො.ප. සංවිධානය 

පාස් ාල් ආපදා අාදානම් ි ැයීම් පිණිස 
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පාස්  සුරක්ෂෂිත් ගමාල්ම් කට්ටල්ය යනුගාන් 

ක්රමගේදයක්ෂ සකස් ගකොට භාවිත්යට ගයොමු කර 

ිත්. ත්ා ද නායයෑම්,  ංාතුර, සුනාමි සෙ ත්ද 

සුළං යන ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන ආදර්ශ 

නිාාස මෙජන ්රදර්ශනය සඳො ඉදිකර තිගේ.  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ත්ම සංාර්ධන 

ාැඩසටෙන යටගත් භූග ෝලීය දත්ත් ක්රමගේදය 

නැමති  පරි ණක ත්ාක්ෂෂණය භාවිත්ා කර 

නායයෑම් ආපදා කල්ාප සිතියම්කරණය 

කාර්යක්ෂෂම කිරීම සඳො අාශය පර්ගේෂණ 

කරන ල්ීම.   නිය ය පුගරෝකත්නය කිරීම සඳො 

පාමර් නියං තීව්රත්ා දර්ශකය උපගයෝගී 

කරග න උතුරු මැද පළාත් ආශ්රිත්ා නිය ය 

පිළිබඳ ා අධයයන කටයුතු ක්රියාත්මක කරන 

ල්ීම.  

 

ත්ාත් මූලික පර්ගේෂණයක්ෂ ගල්ස  ගේ ාැලි 

ගානුාට  ්  අඟුරු අළු භාවිත්ා කර සිගමන්ති 

 ්  නිේපාදනය කර  ාායින් සතුටුදායක 

්රතිලල් ල්බා ිත්.   ්  අඟුරු සංකීර්ණාල් 

පතුගල්හි ත්ැන්පත්ාන අළු සෙ ෙමන අළු (fly 

ash) පාරිසරික ොනිකාරී ද්රාය නිසා පරිසරයට 

මුදා ෙැරීම අපෙසු ගේ. ෙමන අළුාලින් නැගනෝ 

සිලිකා අංශු ගාන් ගකොට  ාායින් පාතින 

ගකොන්ක්රීට්ාල්ට ාඩා ශක්ෂතිමත් ො බරින් අඩු 

ගකොන්ක්රීට් නිේපාදනය කිරීමට ෙැකිගේ.  

 

ජාතික සංවර්ධනයට දායක වීම 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ආපදා අාම කිරීම තුලින් 

දුප්පත්කම දුරලීම ො ීවාන ත්ත්ත්ාය 

උසස්කිරීම ඉල්ක්ෂක ගකොට ජාතික සංාර්ධන 

කාර්යය සඳො රජයට සොය දක්ෂායි.   

ආපදාාලින් සිදුාන ීවවිත් ොනි 95% කින් සෙ 

ගේපළ ොනි    40%   කින්    අඩු   කිරීම    රජගේ 

ඉල්ක්ෂකයකි.  ගම් සඳො නායයෑම් ආපදා අාම 

කිරීගම් ගක්ෂන්ද්රීය ආයත්නය ගල්ස පුළු්  

කාර්යභාරයක්ෂ ඉටුකිරීමට නියමිත් ය. 

 

ීමර්ඝ කාල්යක සිට නායයෑම් උපද්රා  කල්ාපීය 

සිතියම්කරණය සඳො රජය මගින් ්රතිපාදන 

සපයනු ල්ැබුනි. නායයෑම් ආපදාාල්ට ල්ක්ෂවිය 

ෙැකි ්රගේශාල් ඉදිකිරීම් ො සංාර්ධන කටයුතු 

සඳො පූර්ා අනුමැතිය ල්බාීමමට ගපර නායයෑම් 

ආපදාාල්ට ල්ක්ෂාන ්රගේශ ෙුමනා  ැනීමට 

සිතියම් පරිෙරණය කිරීම පිළිබඳා පළාත් 

පාල්න ආයත්නාල් කාර්ය මණ්ඩල් පුහුණු 

කිරීගම් ාැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කරන ල්ීම. 

ඕනෑම ඉදිකිරීම් ගෙෝ සංාර්ධන කටයුත්ත්ක්ෂ 

ෙුමනා ත් නායයෑම් උපද්රා කල්ාපීය ්රගේශයක 

නම් ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මගින් එම ්රගේශ 

 ගේෂණය කර පූර්ා අනුමැතිය සම  

ාාර්ත්ාාක්ෂ පළාත් පාල්න ආයත්න සඳො 

නිකුත් කරනු ල්ැගේ. නායයෑම්ාල්ට ග ොදුරුාන 

සෑම  දිස්ත්රික්ෂකයක්ෂ තුළම ආපදා අාදානම් 

ි යීම් ාාර්ත්ා නිකුත් කිරීම  සඳො කාර්යාල් 

පිහිටුාා තිගේ. 2014 ාර්ෂය තුළීම අයදුම්පත්ර 

7200 ක්ෂ සඳො අනුමැතිය ල්බා ීම තිගේ. ගමය 

2011 ාර්ෂගේ මාර්තු සිට ගම් දක්ෂාා ාාර්ාා 

38,070 ක්ෂ පමණ නිකුත්කර ිත්.                                                                                                              

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානයට පැාරී ිති ඉත්ා 

ාැද ත් ා කීමක්ෂ ගල්ස නායයෑම් ආපදා 

පිළිබඳා පූර්ා දැනුම් ීමම සඳෙන් කළ ෙැකි ගේ. 

ගම් සඳො ස්ායංක්රීය ාර්ෂාමාන 35 ක්ෂ 

නායයෑම් අධි අාදානම් කල්ාප තුළ සවිකර එම 

ගත්ොරතුරු ල්බා  ැනීම සඳො ආයත්නගේ 

පරි ණක ජාල්ය ො සම්බන්ධ කර තිගේ. ගමම 

අධයයන මගින් නායයෑම් අාදානම්  ැන ත්ත්ය 

කාල් පුගරෝකත්නය කිරීගම් ෙැකියාා 

ආයත්නය සතු ගේ. ගම් නිසා අාස්ාානුකූල්ා 

එම ්රගේශාලින් ්රජාා ඉාත් කිරීමට අාශය 

ගත්ොරතුරු අදාළ ආයත්නාල්ට ල්බා දිය ෙැකි 

ගේ. ගමම විගතෂ කාර්යය සඳො මො 

භාණ්ඩා ාරය එක්ෂසත් ජාතීන්ග  සංාර්ධන 

ාැඩසටෙන, ජපන් ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගීත්ා 

ආයත්නය සෙ ගනොර්ගේීවයන් භූ ත්ාක්ෂෂණික 

ආයත්න යන ආයත්න සිය් ල්ම මූල්යමය 

ත්ාක්ෂණික සෙගයෝ ය ල්බා ීම තිගේ.  

 

ගප්රාගදණිය සෙ පදියපැල්ැ් ල් නායයෑම් ආපදා 

අාමකරණ ායාපතති 2013 ාර්ෂගේීම අාසන් 

කර  තිගේ. ගප්රාගදණිය ආපදා අාමකරණ 

ායාපතතිගේ ගදාන අදියගරහි ාැඩ 2014 

ාර්ෂගේීම ආරම්භ කර තිගේ. ගමහි ්රතිල්ාභ 

එහි පදිංචිකරුාන් සෙ න රයට පැමිගණන 

්රජාා විසින් ුකක්ෂති විඳිනු ිත්. නායයෑම් 

උාදුරින් ආරක්ෂෂාා පත්න එම ්රගේශාල් ්රජාා 

සෙ පළාත් පාල්න ආයත්න ගමම ායාපතතිය 

ි යීමට ල්ක්ෂ කර තිගේ.  

 

ගමම ායාපතති ගදක සඳො විවිධ බෑවුම් ස්ාායී 

කරන ක්රම එනම් භූමි ෙැඩ  ැන්වීම, රැඳවුම් 

ාුෙ, භූමි මට්ටම් කිරීම, මතුපිට කාණු  පේධති, 

අභයන්ත්ර තිරස් කාණු පේධති සෙ පස් රැඳවුම් 

යන ත්ාක්ෂෂණික ක්රම භාවිත්ා කර ිත්. 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය දැනට නායයෑම් ආපදා 

අාමකරණ ායාපතති රාශියක්ෂ  ආරම්භ කර 

තිගේ.   අත්ර  ැරඩිි් ල් ායාපතතිය 02011-

2015), පුංචි රත්ගත්ොට නායයෑම් ආපදා 

අාමකරණ ායාපතතිය 02014-2016), 

පැෂන්ාත්ත් 02014-2015) සෙ දියත්ල්ාා 02014-

2015) ිතුල්ත් ගේ.  ගමම ායාපතතිාල් මූලික 

පරීක්ෂෂණ සෙ විස්ත්රාත්මක සැල්සුම් 

සම්පූර්ණකර ිති අත්ර ාැඩිඹම්ාල් ඉඳිකිරීම් 

ගේ ාත් ්ර තියක්ෂ ගපන්නුම් කරයි.  

 

2014 ාර්ෂය සඳො ත්ාත් ායාපතති රාශියක්ෂ ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානය ආරම්භ කර තිගේ.  ජපන් 

ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගිත්ා ආයත්නය 

ෙුමනා ත් අධි අාදානම් ායාපතති ෙත්රක්ෂ 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳො අාශය මූල්ය ්රතිපාදන 

සෙ ත්ාක්ෂෂණික  ානය ආයත්නය ගාත් ල්බා 

ගදයි.  මීට අමත්රා මධයම කුමකරය ආශ්රිත් 



NBRO Annual Report 2014 

 

 

NBRO/ AR/ Page 6 

ජාතික මාර්  පේධතිය ආශ්රිත්ා ෙුමනා ත් 

්රධාන අස්ාායී බෑවුම් ස්ාායීකරණය සඳො 

මූල්යමය සෙ ත්ාක්ෂෂණික ආධාර ජපන් 

ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගිත්ා ආයත්නය මගින් 

ල්බා ගදන අත්ර ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මාර්  

සංාර්ධන අධිකාරිය සම   කාබේධ ා ගමම 

ායාපතතිය ක්රියාත්මක කරනු ල්ැගේ.  

 

ගම් අයුරින්ම ගල්ෝක බැංකුා ද මධයම 

කුමකරගේ ්රධාන මාර්  පේධතිගයහි 

ෙුමනා ත් අස්ාායී බෑවුම් ස්ාායීකරණය සඳො 

ගේශගුණික බල්පෑම් අාම කිරීගම් ායාපතතිය 

(CRIP) යටගත් ්රතිපාදන ල්බා ගදන අත්ර ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානය සෙ මාර්  සංාර්ධන 

අධිකාරිය සම   කාබේධ ා ගමම ායාපතතිය 

ක්රියාත්මක කරනු ල්ැගේ. මීට අමත්රා නුාර 

දිස්ත්රික්ෂකගේ ෙුමනා ත් පාස්  තුළ සෙ   

අාට ්රගේශාල් බෑවුම් ස්ාායීකරණ 

ායාපතතියක්ෂ ක්රියාත්මක කර තිගේ. 

 

ප්රවීනාා 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 2014 ාර්ෂගේ ීම ද 

අඛන්ඩ ා යටිත්ල් පෙසුකම් සංාර්ධන 

ායාපතතිාල්ට දායකත්ාය ල්බා ීම ිත්. රගට් 

නායයෑම් ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ීමගම් ෙැකියාා 

ිතිකිරීමට භූ ත්ාක්ෂෂණික පර්ගේෂණ සෙ 

අත්තිාාරම් සැළසුම් සඳො ඉංජිගන්රු ම ය 

ත්ාක්ෂෂණික  ානය නිත්ර ල්බා ීම ිත්.  මාර්  

සංාර්ධන අධිකාරිය සම  ිතිකර ත් ගිවිසුම 

පරිදි ජා. ග ො. ප. සංවිධානය දකුණු අධිගේගී 

මාර් ගයහි බෑවුම් ස්ාායීකරණය සඳො 

දායකත්වය ල්බා ගදනු ල්ැගේ.  

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය විසින් මාත්ග්  

දිස්ත්රික්ෂකගේ භූමි ගිල්ා බැස්ම නිරීක්ෂෂණය 

කිරීගමන් පසු භූමි ෙරස්කගඩහි විදුත් 

්රතිගරෝධකත්ා නිූපපණය සෙ භූමි විනිවිද 

ගර්ඩාර් භාවිත්ය තුළ පරීක්ෂෂණ සං ා 

උපගයෝගී කරග න සං ා භාවිත්ය තුළින්  

භූමිය අභයන්ත්රය පිළිබඳ අධයයනය කරනු 

ල්ැගේ. ගනෝර්ගේජියානු භූ ත්ාක්ෂෂණික 

ආයත්නය සෙ ගනෝර්ගේජියානු භූ විදයා 

සමීක්ෂෂණ ආයත්නාල්ට ගමම අධයයනය  

සඳො ත්ාක්ෂණික දායකත්ාය ල්බාීමගම් 

ග  රාය හිමිගේ.  

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ාැන්ඩර්ිඹ් ට් බල් 

ශක්ෂති සෙ පාරිසරික ආයත්නය සම  ාසර 

පෙක ායාපතතියක්ෂ ගේශගුණික විපර්යාස 

ගත්ොරතුරු සෙ කතෂිකර්මය පිළිබඳ තීරණ  නු 

ල්බන්නන් සඳො සෙ භූමිය තුළ පාතින ජල්ය 

පුගරෝකත්නය කිරීගම් ආදර්ශකයක්ෂ 

ග ොඩනැගීම සඳො ආරම්භ කර  තිගේ. ගමම 

ගේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ායාපතතිය 

අඛන්ඩ ා ක්රියාත්මකාන අත්ර එහි ්රතිලල් 

අදාල් පාර්ශාකරුාන්ග  කමිටු ගාත් දැනුම් 

ගදනු ල්ැගේ.  

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ගේලි ආරක්ෂෂාා සෙ ජල් 

සම්පත් සැළසුම් ායාපතතිගේ ජල්ගේ  

ගුණාත්මක බා ො ගරොන් මඩ ත්ැන්පත්වීම 

පිළිබඳ ාාරිමාර්  සෙ ජල් සම්පත් 

අමාත්යංශයට උපගේශන ගස්ාා ල්බා ීමම සඳො 

ායාපතතියක්ෂ ආයත්නය විසින් ක්රියාත්මක කර 

ිත්. ගමම ායාපතතිය 2013 ාර්ෂගේීම ආරම්භ 

කර ිති අත්ර 2015 ාර්ෂගේීම අාසන් කිරීමට 

සැල්සුම් කර තිගේ. ගමම ායාපතතිගයහි 

උපගේශන ගස්ාා  ාස්තු රුපිය්   මිලියන 50 ක්ෂ 

ඉක්ෂමායි.   ගමම ායාපතතිය ල්බා  ැනීගම්ීම 

ඉත්ාමත් අභිගයෝ ාත්මක අාස්ාාාකට 

ආයත්නයට මුහුණ ීමමට සිදුවූ අත්ර ත්ර කාරී 

ගාළඳගපොග්  අපට ල්ැිඹය ෙැකි ජයග්රෙණ 

ගමයින් පිළිඹිබු ගකගර්.  

 

ප්රතිල  

 

පසුගිය කාල්ගේීම රට තුළ නායයෑම් උාදුරු 

සැල්කිය යුතු ගල්ස අඩුවීමට ජා. ග ො. ප. 

සංවිධානගේ ආපදා අාමකරණ ායාපතතීන් 

ගේතු වී තිගේ.  ගමම කාර්යයන් අත්ර නායයෑම් 

උපද්රා කල්ාපීය සිතියම්කරණය, ගේත්රීය 

සමීක්ෂෂණ කටයුතු,  ෙදිසි නායයෑම් ආපදා 

ත්ත්ත්ායන් පිළිබඳ පූර්ා දැනුම් ීමම, නායයෑම් 

ආපදා අාමකරණය, නායයෑම් ආපදා පිළිබඳ  

පුහුණු කිරීගම් ො දැනුාත් කිරීගම් ාැඩසටෙන් 

සඳෙන් කළ ෙැකියි. ගබොගෙෝ අාස්ාාාල් ීම ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානය උපගේශන ගස්ාා ගල්ස 

නැාත් පදිංචි කිරීම් සැල්සුම් කිරීමට ගෙෝ ගපර 

සූදානම් සෙ පූර්ා දැනුම් ීමම් සඳො ගෙෝ 

ගකොගත්කුත් උපගදස් ල්බා ීම තිබුනත්  ාා 

ගනොසළකා ෙැරීගම් ්රතිලල්යක්ෂ ගල්ස විශාල් 

ීවවිත් සෙ ගේපළ ොනි පසුගිය කාල්ය තුළ 

දක්ෂනට ල්ැබුණි. ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ නිසි 

පරිදි උපගදස් ගනොපිළිපැීමම නිසා 2014 ාර්ෂගේ 

ීම මීරියබැේද නායයාම නිසා ීවවිත් ොනි සෙ 

ගේපළ ොනි රැසක්ෂ සිදුවිය. ගම් සමාන නායයෑම් 

උාදුරු සහිත් ස්ාාන ෙුමනාග න ජා. ග ො. ප. 

සංවිධානය අදාළ ආයත්නාල්ට සුදුසු 

ස්ාානයන් හි නැාත් පදිංචි කිරීම සඳො  

අාශය කාර්යයන් හි නිරත්ාන ගල්ස 

දැනුාත්කර ිත්.                  

 

2014 ජූනි සෙ ජූලි මාසාල් කළුත්ර 

දිස්ත්රික්ෂකගේ අධික ාර්ෂාා නිසා සිදුවු බෑවුම් 

කඩා ෙැලීම් සෙ  ්  ගපරලීම් ආදිය නිසා සිදුවූ 

675 කට අධික විපත් සංඛයාාක අාදානම් 

ි යීම සෙ නැාත් පදිංචි කිරීම සඳො අාශය 

විමර්ශන කටයුතුාල් ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ 

සම්පූර්ණ කාර්ය මණ්ඩල්ය සාර්ාකා ගයදවූ 

අත්ර  නැාත් ාරක්ෂ ාසර අ ීම මීරියබැේද 

නායයෑම් නිසා සිදුවූ ොනි සෙ බදු් ල් 

දිස්ත්රික්ෂකය තුළ සිදුවූ 330 කට ාැඩි ආපදා 

උාදුරු නිසා එම කාර්යයන් ෙැකි ඉක්ෂමණින් 

ඉටුකිරීමට උපරිම කැපවීගමන් එකී 

කාර්යයන්හි ගයදවීමට සිදුවිය. ගමම 

කාර්යයන්හි නිරත් වීම නිසා ආයත්නය සතු 
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ාැද ත් කාර්ය භාරයක්ෂ වූ ආපදා අාමකරණ 

ායාපතතිාල් කාර්යයන් සෙ ආපදා අාදානම් 

ි යීම් ාාර්ත්ා නිකුත් කිරීමට බාධා සිදුවිය.  

 

ජාතික ආපදා අාදානම් අාම කිරීගම් 

ාැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම, කුමකර 

්රගේශාල් සංාර්ධන කටයුතු සඳො 

ආගයෝජනය මනාගල්ස සැළසුම් කල් ආපදා 

කළමනාකරණ සැළසුමකට පසු ඉටු කිරීම 

සඳො ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ්රධාන 

භූමිකාාක්ෂ ඉටු කරයි.   

 

ආදායම් 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය එහි පුනරාාර්ත්න 

වියදම් සඳො අරමුද්  රාජය ගප ේ ලික 

ආයත්නාල්ට උපගේශන ගස්ාා සෙ පරීක්ෂෂණ 

ගස්ාා ල්බාීමම මගින් උපයා  නී. එකී ආදායම 

ගේත්න ො ආයත්නික වියදම් පියවීම සඳො 

භාවිත්ා කරනු ල්ැගේ.  

 

 
පසුගිය අට ාසරක මුලු ආදායම් පිළිබඳ කරුණු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසුගිය ාර්ෂ එගකොළෙ සඳො ල්ාභ අල්ාභ 

ගත්ොරතුරු 

 

2010 ාර්ෂගේ සිට සෑම ාර්ෂයක්ෂ පාසා ම ශුේධ 

ල්ාභයක්ෂ ාාර්ත්ා කිරීමට ෙැකිවී තිගේ. ජා. ග ො. 

ප. සංවිධාන ඉතිොසගේ ාාර්ත්ා ත් ඉෙළ ම 

 කාබේධ ආදායම ගමම ාර්ෂය තුළ 

උපයාග න තිගේ.  මුළු ගමගෙයුම් ආදායම 

රුපිය්  මිලියන 402.5 ක්ෂ ාන අත්ර එය ගපර 

ාර්ෂයට ාඩා 53.5% ක ාර්ධන ගේ යක්ෂ 

ගපන්නුම් කරයි. විදයා ාර පරීක්ෂෂණ සෙ 

ත්ාක්ෂෂණික ගස්ාා මගින් ඉපයු ආදායම 

සැළකිය යුතු ාර්ධනයක්ෂ ගපන්නුම් කරන අත්ර 

එය  රුපිය්  මිලියන 201.59 ක්ෂ පමණ ගේ.  

 
ගේත්ර අනුා ආදායම - 2014 

අවහිරාා 

 

ආයත්නගේ දියුණුා සඳො බාධක කිහිපයක්ෂ 

පාතී.  ාා පෙත් සඳෙන් අයුරු දැක්ෂවිය 

ෙැකිය. 

 

 ජා. ග ො. ප. සංවිධානයට පනත්ක්ෂ  

ගකටුම්පත් කර පාර්ලිගම්න්තුගේ සම්මත් 

කිරීමට ගපර අදාළ ආයත්නාල් අනුමැතිය 

සඳො  ඉදිරිපත් කර තිගේ.  

නීත්යානුකූල්ා ස්ාාපිත් කිරීමක්ෂ ගනොමැති 

වීම ආයත්නය සතු දුර්ාල්ත්ාායක්ෂ ගේ. 

 

 එපමණක්ෂ ගනොා දැනට පාතින ගස්ාක 

පිරිස රඳාා  ැනීම අපෙසු වී තිගේ.  ඊට 

ගේතුා ගානත් ආයත්නාල් ඉෙළ ාැටුප් 

ල්බා ීමම සෙ ්රතිල්ාභ ල්බා ීමම නිසා   

ආයත්න කරා ිීම යාම ගේ.  

 

 ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ස්ායං ආදායම් 

මත් යැගපන ආයත්නයක්ෂ වුාත් රාජය 

ආයත්නයක්ෂ ගල්ස රජගේ නීති රීති අනුා 

ක්රියා කිරීමට සිදුවී තිගේ. ගම්නිසා 

නිතචිත් කාල්යක්ෂ තුළ ායාපතති 

කාර්යයන් අාසන් කිරීමට බාධකයක්ෂ වී 

තිගේ. ගමය ආයත්නගේ ත්ර කාරිත්ාය 

අඩු කිරීමට ගේතුගේ. 

 

ආයානයේ දියුණුව සඳහා යෙන ඇති 

ක්රියාමාර්ෙ 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ 2014 ාර්ෂගේ ීම 

විශිේඨ ්ර තියක්ෂ ාාර්ත්ා වී තිගේ.  එය පෙත් 

සඳෙන් කරුණුාලින් සනාත් ගේ.  

 

 ජපන් ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගීත්ා ආයත්නය 

මගින් ්රදානය කරන ල්ද නායයෑම් 

විමර්ශන උපකරණ නිසා නායයෑම් ආපදා 

අාමකරණ කාර්යයන් හි ධාරිත්ාා 

ාර්ධනය වී තිගේ.   

 

 මො භාණ්ඩා ාරය විසින් ්රා ධන 

උපකරණ සඳො ල්බා දුන් ්රතිපාදන 

ලල්දායී ගල්ස  උපගයෝගී කර  ැනීම නිසා 

ආයත්නගේ ත්ාක්ෂෂණික ධාරිත්ාා ාැඩිකර 

 ැනීමට ෙැකිවී තිගේ.  
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 ලල්දායීත්ාාය ඉෙළ නැංවීම සඳො 

කාර්යාල් ගේල්ාගාන් පසු ගස්ාගයහි  නිරත් 

වීම ගානුගාන් ීමමනාාක්ෂ ල්බා ීම තිගේ.  

 

 ගේශීය සෙ විගේශීය පුහුණුවීම් සඳො 

අාස්ාාා ල්බාීමම මගින් කාර්යක්ෂෂමත්ාා 

ාැඩි දියුණු කිරීමට ෙැකිා ිත්. 

 

අනාො සැ සුම් 

 

ආයත්නගේ 2014 සිට 2017 දක්ෂාා ආයත්නික 

සැල්ස්ම තුළින් ඉදිරි ාර්ෂ තුන තුල් ක්රියාත්මක 

කිරීමට බල්ාගපොගරොත්තුාන ායාපතති පිළිබඳ 

සවිස්ත්රාත්මක විස්ත්ර ිතුල්ත් කර තිගේ. 

රජගේ ්රතිපාදනාලින් ක්රියාත්මකාන 

 ැරඬිි් ල්, පුංචි රත්ගත්ොට, පැෂන්ාත්ත් සෙ 

දියත්ල්ාා යන නායයෑම් ආපදා අාම කිරීගම් 

ායාපතති කඩිනම් කිරීගම් ාැඩපිළිගාල්ක්ෂ 

ක්රියාත්මක කර තිගේ.  

 

ජපන් ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගීත්ා ආයත්නගේ 

්රතිපාදනාලින් ත්ාත් විශාල් පරිමාණගේ 

නායයෑම් අාදානම් අාම කිරීගම් ායාපතති 

ෙත්රක්ෂ ආරම්භ කර ිති අත්ර ගමම 

ායාපතතිාල් විමර්ශන කටයුතු සෙ සැල්සුම් 

පිළිගයල් කරමින් පාතී. ගමම කාර්යයන් 

“ කාබේධ නායයෑම් ආපදා අාමකරණ 

ායාපතතිය” යටගත් ෙුමනා ත් නායයෑම් 

අාදානම් 47 න් ්රමුඛත්ාා මත් ගත්ෝරා ත් 

ස්ාාන ගේ. 

 

මීට අමත්ර ා නුාර දිස්ත්රික්ෂකගේ පාස්  18 ක්ෂ 

ආශ්රිත් ා අස්ාාාර බෑවුම් ආපදා අාමකරණය 

සඳො  ගල්ෝක බැංකුගේ ගේශගුණික 

්රත්යාස්ථිතිය ාැඩි දියුණු කිරීගම් ායාපතතිය 

යටගත් ආධාර ල්බා ීම තිගේ.  ගමම ායාපතතිය 

2016 ාර්ෂගේ ීම නිම කිරීමට බල්ාගපොගරොත්තු 

ගේ. ගල්ෝක බැංකුා සෙ ජපන් ජාත්යන්ත්ර 

සෙගයෝගීත්ා ආයත්න මාර්  ගදපස අස්ාායී 

බෑවුම් ස්ාායීකරණ ායාපතතිාල්ට 2015 සිට 

2016 දක්ෂාා මූල්ය ආධාර ල්බා ගදති.  කුමකර 

්රගේශාල් මො මාර්  ගදපස සෙ දකුණු 

අධිගේගී මාර් ගයහි කඩා ෙැලුනු බෑවුම් 

්රතිසංස්කරණය ජාතික මාර්  සංාර්ධන 

අධිකාරිය සම  එකතුා දිගින් දි ටම 

කරග න යනු ල්ැගේ. 

 

ඇෙයීම් 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ සාර්ාකත්ාය උගදසා 

නියමු ම  ගපන්විම සෙ උපගදස් ල්බා ීමම 

පිළිබඳා ආපදා කළමනාකරණ  රු අමාත්ය 

මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා, ආපදා 

කළමනාකරණ  රු නිගයෝජය අමාත්ය ඩුලිප් 

විගේගස්කර  සෙ  ආපදා කළමනාකරණ 

අමාත්යාංශගේ ග් කම්තුමිය සෙ අන්ත්ර් 

කාලීන කළමනාකරණ කමිටුගේ සභාපතිනිය 

එස්. එම්. ගමොෙමඩ් මෙත්මියට ස්තුතිාන්ත් 

ගාමි.  අන්ත්ර් කාලීන කළමනාකරණ කමිටුගේ 

සෙ වි ණන ො කළමනාකරණ කමිටුගේ 

සාමාජිකයින්, අධයක්ෂෂ ජනරා්  - භාණ්ඩා ාර 

ගමගෙයුම් ගදපාර්ත්ගම්න්තුා, අධයක්ෂෂ 

ජනරා්  - ජාතික සැල්සුම් ගදපාර්ත්ගම්න්තුා, 

අධයක්ෂෂ ජනරා්  - ආපදා කළමනාකරණ 

මධයස්ාානය සෙ අධයක්ෂෂ ජනරා්  - කාල්ගුණ 

විදයා ගදපාර්ත්ගම්න්තුා දැක්ෂවූ සෙගයෝ ය 

සඳො මාග  ෙතදයාං ම කතත් ත්ාා 

පළකරමි.  

 

මීට අමත්රා අපග  පාර්ශාකරුාන් සෙ 

ගස්ාාදායකයින් අප ගකගරහි ත්ැබූ විතාාසයට 

මාග  ෙතදයාං ම ස්තුතිය ්රකාශ කරමි.   

  

ගම් සෑම ගදයින්ම පරිපූර්ණ වුාත් මාග  කාර්ය 

මණ්ඩල්ගේ දැඩි කැපවීම ගනොමැතිා අපග  

ඉල්ක්ෂක කරා ළ ාවිය  ගනොෙැක. අපග  

විශිේඨ ්ර තියට ගමම කණ්ඩායගම් දැනුම, 

පළපුරුේද සෙ ාතත්තීය දක්ෂෂත්ාාය 

ආයත්නගේ ගකොුම නාරටිය බුම ගේ. 

කණ්ඩායගම් ශක්ෂතිය සෙ කාර්යක්ෂෂම බා 

2014 අභිගයෝ  ජය  ැනීමට ගේතු වීම පිළිබඳ 

මම සතුටු ගාමි.  

 

අපග  අනා ත් අභිාතේධිය සඳො දැක්ෂම සෙ 

ආයත්නික අභිමත්ාර්ා කරා ළ ා වීමට අප 

එකමුතුා එකිගනකාග  අදෙස්ාල්ට  රු 

කරමින් කණ්ඩායමක්ෂ ගල්ස ාැඩ කිරීම තුළින් 

විශාල් ්ර තියක්ෂ ල්බා  ැනීමට 

බල්ාගපොගරොත්තු ගාමු.   

 

 

 

 

ඉංජිගන්රු 0ආනාර්ය) ආසිරි කරුණාාර්ධන 

අධයක්ෂෂ ජනරා්  
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දර්ශනය 
“ආපදා ාැළැක්ෂවීගම් සුරක්ෂෂිත් පරිසරයක්ෂ 

ග ොඩ නැංවීම” 

 

 

යමයහවර 
ආපදා ාැළැක්ෂවීගම් ගපරදැරිා ශ්රී ල්ාංකීය 

ජනත්ාාග  ීවාන ත්ත්ත්ාය උසස් කිරීමට 

ො ඉදිකිරීම් ක්ෂගේත්රගයහි ස්ථිරසාර 

සංාර්ධන සඳො අාශය පර්ගේෂණ ො 

ත්ාක්ෂෂණ ගස්ාා සැපයීම 

 

ආයානික අරමුණු 

 

ආපදා අාම කිරීගම් මධයස්ාානයක්ෂ ගල්ස කටයුතු 

කිරීම

තිරසාර ආයත්නයක්ෂ බාට පත් කිරීම 

විශිේඨ ත්ාක්ෂෂණික ගස්ාා මධයස්ාානයක්ෂ වීම

නායයෑම් සෙ භූ ආපදා ආශ්රිත් පර්ගේෂණ සඳො 

ජාතික මධයස්ාානයක්ෂ වීම

දිගින් දි ට ම ත්ාක්ෂෂණික ගත්ොරතුරු සැපයීගම් 

මධයස්ාානයක්ෂ බාට පත්වීම 
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විෂය භාර අමාත්ය 

 

ෙරු මහින්ද අමරවීර 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය 

ෙරු ඩුලිප් වියේයේකර 
ආපදා කළමනාකරණ නිගයෝජය අමාත්ය 

 

 

 

 

 

අන්ාර්කාලීන කළමනාකරණ කමිටුව 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විෙණන හා කළමනාකරණ කමිටුව 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ජා. ය ො. ප. සංවධානයේ 

පරිපාලනය, මූලය සහ 
කළමනාකරණ කටයුතුව්ල දී 
අව්ශය උපයදස් සහ ම  යපන්වීම් 
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබූ 
අමාත්යාංශයේ යේකම්යේ 
සභාපතිත්ව්යයන් යුත් 
අන්ත්ර්කාලීන කළමනාකරණ 
කමිටුව් මගින් ලබා යදනු ලැයේ.   

එේ.එම්. යමොහමඩ් මිය (සභාපතිනි) 

ග් කම්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 

 

යම්ජර් ජනරාල් ොමිණී යහට්ටිආරච්චි මහාා 

අධයක්ෂෂ ජනරා් , ආපදා කළමනාකරණ 

මධයස්ාානය 

 

සංජීව වියේසංහ මහාා 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී  

ඉංජිගන්රු කාර්යයන් පිළිබඳ මධයම උපගේශක 

කාර්යාංශය 

 

එේ.යේ. සමරසංහ මිය 

වි ණන අධිකාරි,  

වි ණකාධිපති ගදපාර්ත්ගම්න්තුා  

 

ජී.එේ. කුමාර මහාා 

අධයක්ෂෂ  

භාණ්ඩා ාර ගමගෙයුම්  ගදපාර්ත්ගම්න්තුා 

 

සංජීව වියේසංහ මහාා 

නිගයෝජය සාමානයාධිකාරී 

ඉංජිගන්රු කාර්යයන් පිළිබඳ මධයම උපගේශක කාර්යාංශය 

 

ආචාර්ය ආසරි කරුණාවර්ධන 

අධයක්ෂෂ ජනරා්  

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

 

ජී.එේ. කුමාර මහාා 

අධයක්ෂෂ  

භාණ්ඩා ාර ගමගෙයුම්  ගදපාර්ත්ගම්න්තුා 

 

එච්. යූ. ආර්. ය ොන්යේකා මහාා  

්රධාන  ණකාීකකාරි,  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 

 

 

 
 ලිත් චන්ද්රපා  මහාා 

අධයක්ෂෂ ජනරා් , කාල්ගුණ විදයා පාර්ත්ගම්න්තුා 

ඉංජියන්රු (ආචාර්ය) ආසරි කරුණාවර්ධන  

අධයක්ෂෂ ජනරා්  

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

 

ආර්.යේ. ජයවීර මහාා 

අධයක්ෂෂ 0ආයත්නික) 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

 

පී.රූපසංහ මහාා  

සෙකාර අධයක්ෂෂ 0මුද් ) 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

අභයන්ත්ර වි ණක 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 
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යජෙෂ්ඨ ක කළමනාකාරිත්වය 
 

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

       

  

අධෙක්ෂ (ආයානික)  

ආයානික අංශය 

ආර්.ගක්ෂ. ජයවීර මෙත්ා 

 

අධෙක්ෂ, මානව ජනාවාස සැ සුම් හා 

පුහුණු කිරීයම් අංශය 

කිෂාන් සු ත්පාල් මෙත්ා 

 

අධෙක්ෂ, භූ ාාේෂණ ඉංජියන්රු හා 

පරීේෂණ අංශය 

කිත්සිරි එන්. බණ්ඩාර මෙත්ා 

 

අධෙක්ෂ ජනරාල් 

ඉංජිගන්රු 0ආනාර්ය) ආසිරි කරුණාාර්ධන 

 

අංශ ප්රධාන, යෙොනනැිලලි ද්රවෙ පර්යේෂණ හා පරීේෂණ අංශය 

එස්. මුතුරත්න මිය 

 

අධෙක්ෂ, නායයෑම් පර්යේෂණ සහ අවදානම් 

කළමනාකරණ අංශය 

ආර්.එම්.එස්. බණ්ඩාර මෙත්ා   

 

අධෙක්ෂ, පාරිසරික අධෙයන හා යේවා අංශය 

සර්ධානි ඩයස් මෙත්මිය  

ය 

අධෙක්ෂ, වොපිති කළමනාකරණ අංශය  

එම්. අයි. ඩී. එච්. විගේවික්රම මෙත්ා 
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ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ 

සංවිධානය පසුගිය අවුරුදු තුනක කාල්ය 

තුළ ල්බා ිති ්ර තිය ඉත්ා ්රශංසනීය 

ගේ. ගමහි ්රතිලල්යක්ෂ ගල්ස ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය ්රමුඛ ගපග්  ත්ාක්ෂෂණික 

සැපයුම්කරුගාකු බාට පත් වී ිතිාාක්ෂ 

ගමන්ම පර්ගේෂණ සෙ සංාර්ධන 

ආයත්නයක්ෂ ගල්සද කීර්තිනාමයක්ෂ ල්බා 

තිගේ. බහුවිධ ක්ෂගේත්රයන්හි නිපුණත්ා 

ිති විගතෂ යින්ග න් සෙ අාශය 

නවීන පෙසුකම්ාලින් සමන්විත් වූ ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානය භූ ත්ාක්ෂෂණික 

ඉංජිගන්රු ශි් පය, ග ොඩනැගිලි ද්රාය ත්ාක්ෂෂණය, මානා ජනාාාස සැල්සුම්, පරිසර කළමනාකරණය 

සෙ ඉංජිගන්රුමය ායාපතති කළමනාකරණය සෙ ත්ාත් විවිධ ක්ෂගේත්රයන්හි නායයෑම් අාමකරණය, 

භූමි ගිල්ා බැසීම, ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ීමම සෙ නිය යට අනුාර්ත්නය වීම ආීම ගේත්ර රැසකට 

ත්ාක්ෂණික දායකත්වය සපයයි.  

 

ාර්ත්මානගේ ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යංශය තුල් පර්ගේෂණ සෙ 

ත්ාක්ෂෂණික ගස්ාා සපයන ආයත්නය ගල්ස කටයුතු කරනු ල්ැගේ. එහි ්රතිලල්යක්ෂ ගල්ස ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය ්රත්යාස්ථික ඉදිකිරීම් සඳො වු ්රමුඛත්ම ආයත්නය බාට පත්වූගේ එහි දැක්ෂම වූ “සුරක්ෂෂිත් 

ශ්රී ල්ංකාාක්ෂ කරා” යන දර්ශනයට අනු ත් වීම තුළිනි.   ආපදා ක්ෂගේත්රගේ ්රතන ෙුමනාග න  ාාට 

ත්ාක්ෂෂණික විසුමම් ල්බා ීමම තුළින් ජනත්ාාග  ීවවිත් සාර්ාක කර  ැනීමට අාස්ාාා සල්සා ගදනු 

ල්ැගේ.  

ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ආයත්නික සෙ ාාර්ෂික ක්රියාකාරී සැල්සුමට අනුා පෙත් සඳෙන් විගතෂිත් 

කාර්යයන් ගමම ාර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කර තිගේ.  

 

 

නායයෑම් ආපදා ක ාපීය සතියම්කරණ වොපිතිය   

 

රජගේ ්රතිපාදන ල්බන ගමම ායාපතති මගින් නායයෑම් උපද්රා කල්ාපීය ්රගේශාල් ායාප්තිය 

ෙුමනා ැනීම සෙ සිතියම්  ත් කිරීම කරනු ල්ැගේ.  ගමමගින් 1:10,000 සෙ 1:50,000 පරිමාණයට සිතියම් 

සැකගස්.  ගමම ාැද ත් කාර්යයට රජය ාාර්ෂිකා ්රතිපාදන සපයන අත්ර 2014 ාර්ෂගේීම රු. මිලියන 24 

ක්ෂ ගමම ාැඩසටෙන සඳො වියදම් කර තිගේ. 2014 ාර්ෂගේීම පෙත් සඳෙන් කාර්යයන් සිදුකර තිගේ.  

 

1. කුරුණෑ ල් දිස්ත්රික්ෂකගේ නායයෑම් ආපදා සිතියම්කරණය 01:50,000) 

2. නුාර දිස්ත්රික්ෂකගේ ාර්  කි.මී. 320 ක්ෂ 1:10,000 පරිමාණයට ක්ෂගේත්ර සිතියම් සකස් කිරීම 

3. කෑ ් ල් සෙ ෙම්බන්ගත්ොට දිස්ත්රික්ෂක සඳො සංඛයාන දත්ත් සකස් කර නායයෑම් උපද්රා 

කල්ාපීය සිතියම ාර්  කි.මී. 400 ක ්රමාණය සම්පූර්ණ කිරීම 

4. ෙම්බන්ගත්ොට දිස්ත්රික්ෂක සඳො සංඛයාන දත්ත් සකස් කර නායයෑම් උපද්රා කල්ාපීය සිතියම 

ාර්  කි.මී. 400 ක ්රමාණය සම්පූර්ණ කිරීම 

 

ගමම ායාපතතිය යටගත් සකස් කර ිති නායයෑම් ආපදා කල්ාපීය සිතියම් ඉත්ාමත් ාැද ත් නිමැවුමක්ෂ 

ාන අත්ර ගමම සිතියම් ඉත්ා විගතෂිත් කාර්යයන් සඳො උපගයෝගී කර  ැගන්.  
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ගමම සිතියම් නායයෑම් ආපදා අාමකරණය, නායයෑම් පූර්ා දැනුම්ීමමට, නායයෑම් ආපදා ි යීම්ාල්ට 

අදාල් නායයෑම් විමර්ශන කාර්යයන්ට, නායයෑම් ි යීම්  ාාර්ත්ා නිකුත් කිරීම, අධි අාදානම් නායයෑම් 

ෙුමනා  ැනීමට සෙ ්රමුඛත්ාා අනුා ගපළ ැස්වීම පිණිස උපගයෝගී කර නු ල්ැගේ. ගමම සිතියම් ජාතික 

සෙ ්රාගේශීය සැල්සුම් සකස් කිරීම සඳො විවිධ ආයත්න විසින් භාවිත්ා කරනු ල්ැගේ. ගමම සිතියම් ාැඩි 

්රමාණයක්ෂ ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ගාේ අඩවිගේ අන්ත්ර්  ත් ගේ. (www.nbro.gov.lk). 

                                                                                                                                                                                                           

නායයෑම් ආපදා අවමකරණ ඇෙයීම් වාර්ාා නිකුත් කිරීයම් ක්රමයේදය 

 

නායයෑම්ාල්ට ල්ක්ෂාන ්රගේශාල් ඕනෑම සියළුම ඉදිකිරීම් සෙ සංාර්ධන කාර්යයකීම නායයෑම් 

අාදානම් ි යීම් ාාර්ත්ා සෙ නිර්ගේශ නිකුත් කිරිගම් ා කීම 2011 මාර්තු මස සිට ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය ගාත් පාරා තිගේ. ගමම අාදානම් ි යීම් ාාර්ත්ාා පළාත් පාල්න ආයත්න විසින් නිකුත් 

කරනු ල්බන ඉදිකිරීම් අනුමැතියට පූර්ා අනුමැතියකි.  ගම් සඳො අයදුම් පත්ර 7210 ක්ෂ 2014 ාර්ෂගේීම 

ල්ැබුනු අත්ර  ාා විමර්ශනයට ගයොමු කිරීගමන් පසු අනුමැතිය ල්බා දිය ෙැකි වූගේ 6647 කට පමණි. 2011 

සිට ගම් ාන ගත්ක්ෂ විමර්ශනයට ල්ක්ෂවූ ්රමාණය 38070 ක්ෂ ගේ. රාජය පුනරාාර්ත්න වියදම් යටගත් රු. 

මිලියන 24 ක්ෂ ගම් සඳො ල්බා ීම තිගේ.  

 

නායයෑම් වියේෂ විමර්ශන 

 

දිස්ත්රික්ෂ සෙ ්රාගේශීය ග් කම්ාරුන්ග  සෙ අනිකුත් අදාළ ආයත්නාල් ඉ් ලීම් පරිදි ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය මානා ජනාාාස, යටිත්ල් පෙසුකම් සෙ ාැවිලි ආශ්රිත් ස්ාානයන්හි ආපදා ෙුමනා ැනීම 

සඳො විමර්ශන කාර්යයන්හි නිරත් වූ අත්ර  නායයෑම් උාදුරු නිසා ිතිවිය ෙැකි ීවවිත් සෙ ගේපළ ොනි 

සුරක්ෂෂිත් භාාය  ැන කඩිනම් නිර්ගේශ ල්බා ගදනු ල්ැගේ. ගමම ඉ් ලීම් පරිදි 2014 ාර්ෂගේීම විමර්ශන 

කාර්යයන් 2193 ක්ෂ අාසන් කර තිගේ. 

 

කළුත්ර දිස්ත්රික්ෂකගේ 2014 ාර්ෂගේ ජූනි සෙ ජූලි මාසාල් සිදුවූ අධික ාර්ෂාා නිසා සිදුවූ නායයෑම් 

ආපදා අාදානම් ි යීම් සෙ නැාත් පදිංචි කිරීම ස්ාාන 690 ක්ෂ සකස් කිරීමට ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ 

සම්පූර්ණ කාර්ය මණ්ඩල්ය උපරිම කැපවීගමන් ක්රියා කර ිත්. මීරියබැේද සිදුවූ විශාල් නායයෑම් 

අාස්ාාගේීම ද එාැනිම කැපවීමකින් ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ කාර්ය මණ්ඩල්ය ක්රියා කරන ල්ීම. ඉන් පසු 

2014 ාර්ෂගේ ොක්ෂගත්ෝබර් මස සිට ගදසැම්බර් මස දක්ෂාා කාල්ය තුල්ීම බදු් ල් දිස්ත්රික්ෂකගේ සිදුවූ 

නායයෑම් අාදානම් ස්ාාන 823 ක්ෂ සම්බන්ධා විමර්ශන කටයුතුාල් ගයදුනි.  

 

ගමම කාර්යයන්හි මුළු ාටිනාකම රු. මිලියන 37.835 ක්ෂ වූ අත්ර භාණ්ඩා ාරය විසින් ල්බා  ීම  ිත්ගත්  

රු. මිලියන 33.23 කි. 

 

නායයෑම් ආපදා අවමකරණ කාර්යයන් (රජයේ ප්රතිපාදන) 
 

ෙැරඬි ඇල්  ආපදා අවමකරණ වොපිතිය 

 

නායයෑම් ත්ර්ජනයට ල්ක්ෂවූ නිාාස 50 ක්ෂ ගානත් ස්ාානයක පදිංචි කිරීම, ගකොත්මග්  න රය ගානත් 

ස්ාානයකට ග න යාම ගෙෝ ජල්ය  මන් කිරීගම් මාර් ය ගානස් කිරීම, සුන් බුන්  ල්ා යාම නැාතීම, 

ගකොත්මග්  ජල්ාශයට ගපර ජල් මාර්  ගානත් ්රගේශාල්ට  ල්ා යාමට සැල්ැස්වීම, ්රධාන මාර්  

කිහිපයක්ෂ ගානත් මාර් ාල්ට අනුබේධ කිරීම යනාීම කාර්යයන්ට වික් පයක්ෂ ගල්ස  ැරඬි ි් ල් 

නායයෑම් ආපදා අාමකරණ ායාපතතිය 2011 ාර්ෂගේීම ආරම්භ කරන ල්ීම.   

 

නායයෑම් ආපදා කලාපීය සිතියම් නායයෑම් ආපදා කලාපීය සිතියම් මගින් ආව්රණය වූ  ප්රයේශ 

http://www.nbro.gov.lk/
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ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම  : රු. මිලියන 98.0   

කාල් පරාසය : 2011 -  2017  

 

 ැරඬිි් ල් නායයෑම් ආපදා අාමකරණ ායාපතතියට රජගේ ්රතිපාදන  

ිස්ත්ගම්න්තු 

මුළු වියදම 

රජගේ ්රතිපාදන ගයොදා ැනීම 

2011 2012 2013 2014 

රු. මිලියන 98.0 5.0 14.82 29.0 14.0 0ගාන් කළ ්රමාණය 

30.0) 

 

වොපිතියේ ලිලික ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන කාර්යයන් 

 

1. මතුපිට කාණු පේධතිය ඉදිකිරීම 

2. භූ අභයන්ත්රගේ ගර්ීයය කාණු පේධතියක්ෂ භූ නිරීක්ෂෂණ විදුම් සහිත්ා ඉදිකිරීම සෙ රැඳවුම් බැමි 

ඉදිකිරීම 0මධය විදුම්, පීඩනමාන ස්ාාපිත් කිරීම සෙ සිරස් කාණු)  

3. මතුපිට කාණු පේධතිය නඩත්තු කිරීම 

4. කාණු නිසි ගල්ස නඩත්තු කිරීම සෙ ස්ායංක්රීය ජල් ගපොම්ප සවිකිරීම සෙ විදුලිය සැපයීම 

5. ායාපතති කළමනාකරණ කාර්යයන් 

6. පාංශු ඛාදනය ාැළැක්ෂවීම සෙ අනිකුත් මූලික කාර්යයන් 2015 ාර්ෂගේීමද ක්රියාත්මක ගේ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුංචි රත්යාොට නායයෑම් ආපදා අවදානම් අවමකරණ වොපිතිය 

 

ගමම ායාපතතිය රජගේ ්රතිපාදන ාලින් 2013 ාර්ෂගේ ආරම්භ කළ අත්ර 2015 ාර්ෂගේ ාැඩ නිමකිරීමට 

බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. ගමම ායාපතතියට අදාළ සැල්සුම්කරණ  කාර්යයන් සගමෝච්ඡ ගර්ඛා මිනුම්, භූ 

විමර්ශන සෙ ආපදා අාම කිරීගම් සැල්සුම් නිර්මාණය, ආපදා අාම කිරීගම් ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම සෙ 

භූමිය මතුපිට කාණු ඉදිකිරීම යනාදිය ගේ. ගම් අත්රින් A-A ගකොටස සෙ පැති කාණු සෙ ගබෝක්ෂකු 

නිර්මාණය මාර්  සංාර්ධන අධිකාරිය මගින් ාැඩ නිම කර තිගේ. PVC කාණු ගානුාට වික් ප කාණු 

නිර්මාණය කිරීම ක්රියාත්මක ගාමින් පාතී.  

 

ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම  : රු. මිලියන 65.0   

කාල් පරාසය : 2014 -  2017  

 

ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම රජගේ ්රතිපාදන ගයොදා ැනීම 

2014 2015 2016 2017 

රු. මිලියන 65.0 15.0 

013.1) 

20.0 20.0 10.0 

 

 

  

ක්රියාත්මක යව්මින් පව්තින අව්මකරණ ව්ැඩ - ව්ැඩි දියුණු කරන ලද කාණු පේධති 
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දියා ාව ප්රධාන සේ ැඳඳුමම් හ  අසළ අේථාවර වූ  සෑුමම් ේථායීකරණය 

 

ගමම ායාපතතිය රජගේ ්රතිපාදන ාලින් 2014 ාර්ෂගේ ආරම්භ කළ අත්ර 2015 ාර්ෂගේ ාැඩ නිමකිරීමට 

බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. ගමම ායාපතතිගේ කාර්යයන් පෙත් දැක්ෂගේ.  

1. සගමෝච්ඡ ගර්ඛා මිණුම්,  භූ විමර්ශන සෙ අාමකරණ ක්රම සැල්සුම් කිරීම 

2. භූ කාර්යයන් 0භූමිය ෙෑරීම, නැාත් ෙැඩ ැන්වීම, සුන් බුන් ඉාත් කිරීම) 

3. බෑවුම් ආරක්ෂෂාා 0පස් බැඳීම, කම්ිඹ දැ්  ස්ාාපිත් කිරීම)  

4. කානු පේධතිය ඉදිකිරීම 

 

ඉෙත් සඳෙන් ායාපතති කාර්යයන්ට අමත්රා පෙත් සඳෙන් ාැඩ දැනටම අාසන් කර තිගේ. 

1. ගයෝජිත් ස්ාායීකරණ කාර්යයන් නැාත් සැළසුම් කිරීම සෙ ගකොන්ත්රාත් කරුට භාර ීමම 

2. පළමු සෙ ගදාැනි කණ්ඩි ෙෑරීම 

3. පස් ත්ද කිරීගම් කාර්යයන් ආරම්භ කර තිගේ. 

ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම  : රු. මිලියන 52.0   

කාල් පරාසය : 2014 -  2015  

 

ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම රජගේ ්රතිපාදන 

ගයොදා ැනීම 

2014 2015 

රු. මිලියන 52.0 30.0 

019.53) 

22.0 

 

 

ෙම්පහ දිේත්රිේකයේ පැෂන් වත්ා ප්රයශශයේ අේථාවර සෑුමම් ේථායීකරණය 

 

ගමම ායාපතතියද රජගේ ්රතිපාදන ාලින් 2014 ාර්ෂගේ ආරම්භ කළ අත්ර 2015 ාර්ෂගේ ාැඩ 

නිමකිරීමට බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. ගමම ායාපතතිය යටගත් පෙත් සඳෙන් කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරිමට 

සැල්සුම් කර ිත්.. 

 

1. සගමෝච්ඡ ගර්ඛා සමීක්ෂෂණ,  භූ විමර්ශන සෙ අාමකරණ ක්රම සැල්සුම් කිරීම 

2. අනිාාර්ය ාාර්ත්ා - සාමාීවය ආර්ථික සමීක්ෂෂණය සෙ පූර්ා ත්ත්ත්ා ාාර්ත්ා   

3. රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම, බෑවුම පිටුපස සකස් කිරීම සෙ  

4. කානු පේධතිය ාැඩි දියුණු කිරීම 

 

දැනට සම්පූර්ණ කර ඇති වැන 

 

1. විමර්ශන කටයුතු, මානා ජනාාාස සැල්සුම් ො ිඹම සකස් කිරීම සෙ ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ගකගරමින් පාතී. 

2. පළමු ගකොටස - රැඳවුම් බැමි කැණීම 100% ක්ෂ සම්පූර්ණ කර ිති අත්ර මීටර් 3 ක්ෂ උසට ඉදිකිරීම් 

කරනු ල්බයි.  

3. ගදාන ගකොටස - පිවිසුම් මාර්  සෙ මාර්  ාැඩි දියුණු කිරීම, සෙ  

4. පසු පිරවීම 40% ක්ෂ සම්පූර්ණ කර තිගේ. 

ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම  : රු. මිලියන 35.0   

කාල් පරාසය : 2014 -  2015  

 

ිස්ත්ගම්න්තු මුළු වියදම රජගේ ්රතිපාදන ගයොදා ැනීම 

2014 2015 

රු. මිලියන 35.0 20.0 

09.3) 

15.0 
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නායයෑම් ආපදා අවමකරණ වැනසටහන 

 

දිස්ත්රික්ෂක කිහිපයක ගත්ෝරා ත් පාස්  අාට නායයෑම් ො අස්ාායී බෑවුම් අාදානම් අාමකරණ 

ායාපතතිය 2014 ීම ආරම්භ කර තිගේ. එහි ාටිනාකම රු. මිලියන 69.0 ක්ෂ විය. පෙත් සඳෙන් ාැඩිඹම්ාල් 

ාැඩ දැනටම ආරම්භ කර තිගේ.  

1. උඩග ොමඩිය විදයාල්ය, කටුාන, ෙම්බන්ගත්ොට 0රු. මිලියන 12.74) 02014-2015) 02014 - රු. 

මිලියන 9.3) 

2. ාතුකන්ද විදයාල්ය, කටුාන, ෙම්බන්ගත්ොට 0රු. මිලියන 6.2) 02014) 

3.  සියරාපිටිය  මො විදයාල්ය, , කටුාන, ෙම්බන්ගත්ොට 0රු. මිලියන 7.7) 02014) 

4. හිගුරුකන්ද මො විදයාල්ය,  කටුාන, ෙම්බන්ගත්ොට 0රු. මිලියන 5.3) 02014) 

5. දික්ෂාැ් ල් විජිත් මො විදයාල්ය, මාත්ර 0රු. මිලියන 11.7) 02014) 

6. ඕාටි මුා මො විදයාල්ය, මාත්ර 0රු. මිලියන 8.2) 02014) 

7. කුමරට මො විදයාල්ය,  ංතුන, කෑ ් ල් 0රු. මිලියන 20.6) 02014) 

 

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වැනසටහන් 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ පර්ගේෂණ සෙ සංාර්ධන ාැඩසටෙනට 2014 ාර්ෂගේීම රු. මිලියන 12 ක්ෂ ල්බා ීම 

තිගේ. ගමම ්රතිපාදන පෙත් සඳෙන් අයුරු මූලිකා ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන පර්ගේෂණ අරමුණු 

කරග න ්රතිලල්දායී ගල්ස උපගයෝගී කරග න තිගේ. ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ගමම පර්ගේෂණාල් 

්රතිලල් ඉදිරිපත් කිරීම සඳො 2014 ාර්ෂගේීම සමුළුාක්ෂ පැාැත්වීමට ගනොෙැකි විය.  

 

යපර වර්ෂයේ සට ඉදිරියට කරයෙන යන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වැනසටහන්   

                                               

1.  ‘ආපදාව ට ඔයරොත්තු යදන ඉදිකිරීම් සඳහා මාර්යෙෝපයශශ අත් යපොා’ සකේ කිරීම   

ගමම ගපොත් ඉදිකිරීම් ක්ෂගේත්රගේ නිරත් වූ නිාාස ඉදිකරන්නන්ට සෙ ාතත්තීමය 

ගකොන්ත්රාත්කරුාන්ට  ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන ත්ාක්ෂෂණික ක්රම නිාාස සෙ ඉදිකිරීම් සඳො 

භාවිත්ා කළ යුතු ආකාරය ගපන්ාා ීම තිගේ.    

 

2. ආපදාවනට ඔයරොත්තු යදන නිවාස ඉදිකිරීමට සැළසුම් සකේ කිරීම   ගමම පර්ගේෂණ 

ායාපතතිය තුළින් ආපදාානට ොගරොත්තු ගදන ල්ක්ෂෂණ ිතුල්ත් ආදර්ශ නිාාස සැළසුම් කර නියමු 

ායාපතතියක්ෂ ගල්ස ඉදිකිරීම් කරනු ල්ැගේ.   පිළිබඳ විස්ත්ර පෙත් දැක්ෂගේ. 

   

 ජා.ග ො.ප. සංවිධානය පර්ගේෂණ ාැඩසටෙන යටගත් ෙම්බන්ගත්ොට දිස්ත්රික්ෂකයට නායයෑම්, 

 ංාතුර, සුනාමි යන ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන ආදර්ශ තුනක්ෂ ඉදිකිරීමට බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. 

 ජාතික සුරක්ෂෂිත් සැමරුම් ාැඩසටෙනට සම ාමීා ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන ආදර්ශ නිාාස 

තුනක්ෂ  ංාතුර, නායයෑම් සෙ සුනාමි ආපදා පදනම් කරග න 2013 ාර්ෂගේීම ඉදිකර තිගේ.  

 “2014 දැයට කිරුළ ජාතික සංාර්ධන ාැඩසටෙන” ට සම ාමීා  ංාතුර නායයෑම් සෙ සුළි 

සුළංාල්ට ොගරොත්තු ගදන ආදර්ශ නිාාස තුනක්ෂ ඉදිකරනු ල්ැගේ. 

            

3. භූ රූපණ සතියම් නිරවදොා වර්ධනය කිරීමට භූයෙෝලීය යාොරතුරු පශධතිය භාවිාා 

කර ආදර්ශකයේ යෙොන නැංවීම   ගමම අධයයනය මගින් භූ ූපපණ සිතියම පරි නක ත්ාක්ෂෂණ 

ක්රමයක්ෂ ාන භූග ෝලීය දත්ත් පේධතිය උපගයෝගී කරග න සිතියම නිර්මාණය කරනු ල්ැගේ. 

 

4. පාසැල් නායයෑම්වලින් සුරේෂිා සව ඇෙයීමට යමව මේ වැඩි දියුණ කිරීම   ගමම 

අධයයනය තුළින් අාදානම් විතග් ෂණය කිරීමට ගමාල්මක්ෂ සකස් කර භාවිත්ා කිරීම සඳො 

පිළිගයල් කර තිගේ. (i) නායයෑම්,  ංාතුර, සුළි සුළං අාදානම් ි යීම් කිරීම (ii) දැනට පාතින 

පාසැ් ාල්ට ගයෝ ය ආපදා අාමකරණ ක්රමගේදයක්ෂ තීරණය කිරීම (iii) ්රමුඛත්ාාය අනුා ගමම 

ආපදා අාමකරණ ායාපතති ල්ැයිස්තු ත් කිරීම  (iv) නා පාසැ්  ඉදිකිරීමට ගයෝ ය සැළසුම් 

සම්පාදනය කිරීම.   

 

5.  ප්රායශය ය මට්ටමින් රණරණ ෙන්නන් සඳහා නියං දර්ශකයේ සකේ කිරීම   ගමම දර්ශකය 

්රාගේශීය මට්ටමින් නියං පිළිබඳ තීරණ  ැනීම සඳො භාවිත්ා කළ ෙැකිගේ. ගමම දර්ශකය සකස් 

කිරීගම්ීම පසුගිය ාර්ෂාල් වියළි සෙ ගත්ත් ගේශගුණික ත්ත්ත්ා භාවිත්ා කර ත්ාක්ෂෂණික ක්රම තුළින් 

එම ගත්ොරතුරු පුගරෝකත්නය කිරීමට භාවිත්ා කරන ල්ීම. ගමම දර්ශකය ජල්ගයහි පැාැත්ම පිළිබඳ 

කතෂිකාර්මික සැල්සුම්කරුාන්ට තීරණ  ැනිමට උපකාරී ගේ.  
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6. නායයෑම් ආපදා අවමකරණ වොපිතිව  පේ ැඳඳුමම්ව ට භාවිාා කරන තිරේ විම්ම් 

යන්ත්රයයහි යයෝෙොාව පර්යේෂණ කිරීම   ගමම ායාපතතිගේීම නායයෑම් ආපදා 

අාමකරන ායාපතතිාල් ආපදා අාමකරණයට පස් රැඳවුම් සැකසීම සඳො තිරස් විදුම් යන්ත්රය 

භාවිත්ා කිරීම තුළ ල්ද ෙැකි සාර්ාකත්ාය පරීක්ෂෂා කරන ල්ීම.  

 

7. ෙල් අඟුරු ාාප ස ාොර වලින්  සා ෙන්නා අලු භාවිාා කර සැහැල්ලු සයමන්ති ෙල් 

නිෂ්ඨ පාදනය කිරීම   ගමම ායාපතතිය මගින් සිගමන්ති  ්  නිේපාදනයට ගයොදා  න්නා   ග  ාැලි 

ගානුාට ආගේශකයක්ෂ ගල්ස ත්ාප බල්ා ාර ාලින් ඉාත් කරන අළු භාවිත්ා කර සිගමන්ති  ්  

නිේපාදනය කිරීමට පර්ගේෂණ කරනු ල්ැගේ.  

 

8. යකොන්ක්රීට් නිේපාදනයට ෙල් අඟුරු අලු භාවිාා කිරීම: ගමම පර්ගේෂණ ායාපතතිය මගින්  ්  

අඟුරු ෙමන අළු ාලින් ගාන් කළ නැගනෝ අංශු අමුද්රායයක්ෂ ගල්ස භාවිත්ා කර සැෙැ් ලු ගකොන්ක්රීට් 

නිේපාදනය කිරීමට ෙැකියාා ගසොයා බල්නු ල්ැගේ. ගමම ගකොන්ක්රීට් ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන 

ඉදිකිරීම්ාල්ට භාවිත්ා කිරීමට ගයෝ ය ගල්ස නිේපාදනය කිරීමට පර්ගේෂණ කිරීමටද ත්ාදුරටත් 

බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. 

 

9. ශ්රී  ංකායේ රනරට ප්රයශශයේ සංාිප්ා යනොවූ පේව  භූයෙෝලීය වියේෂාා හඳුනා 

ෙැනීම   කුමකර ්රගේශාල් විවිධ පළාත් ාලින් එකතු කරන ල්ද පස් විතග් ෂණය කිරීම 

 

10. භූ කම්පන ාරංෙ භාවිාා කර නායයෑම් ආපදා හඳුනාෙැනීමට ලිලික සමීේෂණ   

නායයෑම්ාල්ට භූ කම්පන ්රතික්රියා කිරිම පිළිබඳා අධයයනය කිරීම ගමම ායාපතතිය මගින් 

බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. ගම් සඳො භූ නල්න අීකක්ෂෂණය තුළින් නායයෑම්ාල්ට ග ොදුරු ාන ්රගේශාල් 

නායයෑම් අාදානම පුගරෝකත්නය සෙ ත්ක්ෂගස්රු කිරීම පිළිබඳ පර්ගේෂණ කරනු ල්ැගේ.  

 

11. භූමි ිල ා සැේයම් අවදානම සහ එම අනතුරට භාජනය වීම පිළිසඳව ඇෙයීම් කිරීම ගමම 

ායාපතතිගේීම එක්ෂ අදියරක්ෂ ගල්ස ගත්ෝරා ත් ්රගේශයක භූමිගේ අභයන්ත්රගේ භූ කුෙරාල් 

්රතිගරෝධකත්ා  විතග් ෂණය කර පසුා භූමිය ගිල්ා බැසීමට ග ොදුරු වීම සෙ එහි අාදානම ි යීම 

කරනු ල්ැගේ.  ජල් විදයාත්මක බල්පෑම් සෙ රසායනික සංයුතිය පිළිබඳ ාැඩි දුරටත් අධයයනය කරනු 

ල්ැගේ. ගමම ායාපතතිගේ මූලික අරමුණ ාන්ගන් එම ්රගේශය සිතියම් ත් කිරීම සෙ ආපදාාල්ට 

ොගරොත්තු ගදන අත්තිාාරම් ග ොඩනැගීම සඳො සැළසුම් සකස් කිරීමට කටයුතු කරනු ල්ැගේ. 

 

 

12. කළුාර දිේත්රිේකයේ පත් වත්ා හා රිදීවිට භූමි ිල ා සැේම පිළිසඳ භූ ෙර්භයේ 

ාත්ත්වය පරීේෂා කිරීමට ත්රිමාන ප්රතියරෝධකාා  සමීේෂණය භාවිාා කිරීම   ගමම 

ායාපතතිය මගින් කළුත්ර දිස්ත්රික්ෂකගේ රිීමවිට සෙ පත්ල්ාත්ත් ්රගේශගේ භූ ගිල්ා බැස්මට බල්පෑ 

කරුණු අධයයනය කරනු ල්ැගේ.  

 

 

13. මධෙම පළායත් මාායල් අවට ප්රයශශයේ අවදානම් කළමනාකරණය    මාත්ග්  ්රගේශගේ 

භූ ගිල්ා බැස්ම සංකීර්ණ ්රතනයක්ෂ බාට පත්වී තිගේ. ගමම පර්ගේෂණ මගින් ගිල්ා බැස්මට ල්ක්ෂවූ 

්රගේශගේ ආපදා අාමකරණය ාැඩි දියුණු කිරීමට බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. 
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2014 වර්ෂයේදී ආරම්භ වී 2015 වර්ෂය දේවා ක්රියාත්මක වන පර්යේෂණ  

සහ සංවර්ධන වොපිති 

 

1. ශ්රී ල්ංකාගේ බෑවුම් ්රගේශාල් ාර්ෂාපත්න තීව්රත්ා මායිම් ෙුමනා  ැනීම 

 

 ගමම පර්ගේෂණ මගින් නායයෑම් ිතිවීගම් සම්භාවිත්ාා 

ස්ාානීය නිර්ණායක පදනම් කරග න පුගරෝකත්නය කරනු 

ල්ැගේ. ගමහිීම පස්ාල් ිති ජල් ්රමාණගයහි ිතිාන 

ගානස්කම් අධයයනය කරනු ල්ැගේ. ාැලිපැන්න නායයෑම් 

ස්ාානය ගමම පර්ගේෂණ සඳො ගත්ෝරාග න තිගේ.  

 

 

 

2. ඉංජිගන්රුමය ක්රම භාවිත්ා කර ඉදිකරන ල්ද බෑවුම් ෛජා ඉංජිගන්රු ක්රම තුළින් මතුපිට ආාරණය      

   කිරීම 

 

රැඳවුම් ාුෙගේ ගකොන්ක්රීට් සෙ කපාරාරු මතුපිට ගයෝ ය 

ා ාාන් මගින් ිසට පියකරු ාර්ණාත් පරිසරයක්ෂ 

ිතිකිරීම දියත්ල්ාා න රගේ බෑවුම් ස්ාායීකරණ ායාපතතිය 

මගින් බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. ගමම ායාපතතිගේීම එම 

පරිසරයට සුදුසු පැල් ගත්ෝරා ැනීමද පර්ගේෂණ මගින් 

බල්ාගපොගරොත්තු ගේ.  

 

 

3. මාත්ග්  දිස්ත්රික්ෂකගේ භූමිය ගිල්ා බැස්ම නිසා භූ ත් ජල් මූල්ාශ්රාල් ිතිවිය ෙැකි අාදානම අාම 

කිරීම 

 

 මාත්ග්  දිස්ත්රික්ෂකගේ භූ ගිල්ා බැස්මට ල්ක්ෂවු ්රගේශාල් 

ීවාත්ාන ්රජාා ජල්ගයහි ගුණාත්මක බා හී ලනවීගම් 

්රතනයට මුහුණ පා සිටී.ගම් නිසා මාත්ග්  ්රගේශගේ ජල්ය 

පදනම් කර ත් පර්ගේෂණ තුළින් එම ්රගේශය තුළ ිති ජල් 

්රමාණය, ජල් පරිගභෝජනය, අභයන්ත්ර ජල් ගපෝෂිත් 

්රගේශාල් ගුණාත්මක බා යන කරුණු අධයයනය තුළින් 

බීමට සුදුසු ජල්ය ෙුමනාග න ගස ඛයයට අාදානම් 

අභයන්ත්ර ජල් මූල්ාශ්ර ආරක්ෂෂා කිරීමට ක්රගමෝපායන් ගයීමම 

 

4.  ්  කුඩු දූවිලි භාවිත්ා කර ත්ාප්ප සඳො ගපොටි නිේපාදනය කිරීම 

 

 ්  කුඩු ිඹරීගම්ීම සෑගදන දූවිලි යනු ඉාත්ල්න ද්රායයකි. 

ගමම ද්රාය  ්  ාල්ා්  ාලින් ගනොමිග්  සපයා  ත් ෙැකිගේ. 

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත් සඳො අාශය ාැඩි දියුණු කළ බදාම 

ගමම  ්  කුඩු දූවිලි පාවිච්චි කර නිේපාදනය කළ ෙැකිගේ. 

ගමම ද්රාය  ං ා ාැලි ගානුාට භාවිත්ා කිරීම මගින් පරිසර 

ොනියට සෙ  ං ඉවුරු ඛාදනයට ගේතු ාළක්ෂාා  ත් 

ෙැකිගේ. 

 

 

5. ග ොඩනැගිලි සුන්බුන් සෙ පස් ගයොදාග න ඉදිකිරීම් කාර්යක්ෂෂම කිරීගම් ක්රියාාලිය 

 

දැනට ශ්රී ල්ංකාා පාරම්පරික ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අමුද්රාය 

හි යකට මුහුණ පා සිටී. ගමම පර්ගේෂණ මගින් 

ග ොඩනැගිලි සුන්බුන් සෙ ගත්ෝරා ත් පස් භාවිත්ා කර 

ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට එම ද්රායාල්  ගයෝ යත්ාා පිළිබඳ 

පර්ගේෂණ කරන ල්ීම. ගමම පර්ගේෂණ ගමොරටුා විතා 

විදයාල්ය ො  කාබේධා ක්රියාත්මක ගාමින් පාතී.  

 

 

 

පරීක්ෂණ 

වයශේෂ මාලු ව්ර්  

 ේ ව්ලව්ේ ව්ල  ේ කුඩු 
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6. අත්ෙරින ල්ද පත්්  කැණීම් ාලින් නායයෑම් සඳො බල්පෑම 

7. භූ අභයන්ත්රගේ ජල්ය බැසයාගම් ක්රියාාලිය තුළින් නායයෑම් ස්ාායීකරණය කිරීම 

8. මධයම පළාගත් මාත්ග්  අාට ්රගේශගේ භූ ගිල්ා බැස්ගම් අාදානම කළමනාකරණය කිරීම 

9. භූ කම්පන ත්රං  භාවිත්ා කර නායයෑම් ආපදා ෙුමනා ැනීමට මූලික සමීක්ෂෂණ 

10. නායයෑම් ආපදා ්රගේශාල් ජනාාාස සඳො සුදුසු  ඉඩම් ගත්රීම සෙ ඉදිකිරීම් ක්රමගේද පිළිබඳ 

අධයයනය කිරීම 

11.  තෙ පරිගභෝජන ජල් කළමනාකරණ සැල්ැස්ම ාැඩිදියුණු කිරීම සෙ  මොැලි H කල්ාපගේ නිය  

්රගේශයන්හි ජල් හි ය කළමනාකරණය සඳො ක්රමගේදයක්ෂ සකස් කිරීම 

12. ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන නිාාස සඳො භූ අභයන්ත්රගේ භූ ත්ාක්ෂෂණික සිතියම් සකස් කිරීම 

13.  ්  අඟුරු ත්ාප බල්ා ාර ාලින් ල්බා  න්නා අළු භාවිත්ා කර සැෙැ් ලු සිගමන්ති  ්  නිේපාදනය 

කිරීම 

14. ගකොන්ක්රීට් ගුණාං  ාැඩි දියුණු කිරීමට  ්  අඟුරු ෙමන අළුාල් ිති සිලිකා නැගනෝ අංශු  භාවිත්ා 

කිරීම 

 

 

ප්රධාන රපයශශන වොපිති 

 

ජ ාශව  ජ යයහි ගුණාත්මක සව සහ යරොන්මන ාැන්පත්වීම පිළිසඳ අධෙයනය 

 

ගමම ායාපතතිය ාාරිමාර්  සෙ ජල් සම්පත් අමාත්යංශගේ ගේලි ආරක්ෂෂණ සෙ ජල් සම්පත් 

කළමනාකරණ ායාපතතිය යටගත් ජල්ාශාල් ජල්ගේ ගුණාත්මක බා සෙ ගරොන්මඩ ත්ැන්පත් වීම 

පිළිබඳ 2015 ාර්ෂය දක්ෂාා ක්රියාත්මකාන ්රධාන උපගේශන ායාපතතියක්ෂ ගේ. ායාපතතිය පිළිබඳ 

විස්ත්රාත්මක ගත්ොරතුරු පෙත් දැක්ෂගේ. 

 

මූලික අධයයන:  

 ගපෝ ග ෝ ල්, ගකොත්මග් , කල්ාාැා ජල්ාශාල් ජල්ගේ ගුණාත්මක බා පිළිබඳ දත්ත් 

විතග් ෂණය කිරීම. 

 ජල් පරිගපෝෂිත් ්රගේශාල් ජල්ගේ ගුණාත්මක බා සෙ ගපෝ ග ෝ ල්, ගකොත්මග් , කල්ාාැා 

ජල්ාශයන්හි ජල්ගේ ගුණාත්මක බා අීකක්ෂෂණය කිරීම 

 ගපෝ ග ෝ ල් ජල්ාශය සඳො ජල් පරිගපෝෂිත් කළමනාකරණ සැල්ැස්මක්ෂ සකස් කිරීම  

 ගපෝ ග ෝ ල්, ඉඟිනිමිටිය, කල්ාාැා, රන්ටැගේ ජල්ාශාල් අ ාධමාන සමීක්ෂෂණ කිරීම 

 ජල්ගේ ගුණාත්මක බා අීකක්ෂෂණය සෙ අ ාධමාන සමීක්ෂෂණය සඳො අාශය උපකරණ සඳො 

්රසම්පාදන පිළිගයල් කිරීම 
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ශ්රී  ංකායේ ප්රධාන නෙරව  සංසරණ වාායේ ගුණාත්මක සව අධෙයනය කිරීම සඳහා 

ප්රතිපත්ති සහ ක්රමයේද ක්රියාත්මක කිරීම  

 

 ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ගමම ායාපතතිය රාාාෙන 

ගදපාර්ත්ගම්න්තුා පරිසර සෙ ස්ාාභාවික සම්පත් අමාත්යාංශය 

සම  සුසංගයෝගීා ආරම්භ කර තිගේ. ගමම ායාපතතිය මගින් 

ගත්ෝරා ත් න රාල් ාාත්ගේ ගුණාත්මක බා පිළිබඳා දත්ත් 

රැස්කිරීම තුළින් ාාෙනාලින් නිකුත්ාන රාාාෙන දුම් ාාත්යට 

එකතු වීම නිසා විය ෙැකි ාායු දූෂණය පිළිබඳ රාාාෙන දුම් 

පරීක්ෂෂා ාැඩසටෙනට අදාළා අධයයනය කිරීම.  

     

්රතිපාදන ; ගමෝටර් රා ලියාපදිංචි කිරීම මගින්  ාාෙන දුම් 

පරීක්ෂෂා කිරීමට ්රතිපාදන සපයා  නු ල්ැගේ.  

 

අරමුණ : නා රික ්රගේශාල් සංසරණ ාාත්ගේ ගුණාත්මක 

බා පරීක්ෂෂණය කිරීමට දත්ත් පේධතියක්ෂ ිති කිරීම 

 

ගම් සඳො 

1. ගකොළඹ,  ම්පෙ, කළුත්ර, රත්නපුර සෙ  ා් ල්  

0්රතිපාදන - රුපිය්  මිලියන 1.90  2012 – 2013)  

   

2. නුාර, කුරුණෑ ල්, අනුරාධපුර සෙ බදු් ල්  

0්රතිපාදන - රුපිය්  මිලියන 1.50  2013 – 2014)  

 

අධයයන ක්රමගේදය:  

නා රික ්රගේශාල් සාම්ප්  ස්ාානාල් පාරිසරික 

ත්ත්ත්ායන් විවිධ ල්ක්ෂෂණ ගපන්නුම් කරන ල්ීම. 

ගකොළඹ 019),  ම්පෙ 011), කළුත්ර 005), රත්නපුර 011),  ා් ල් 

006), ගෙොරණ 005). මාසික සාමානය නිරාාරණ මට්ටම SO2 

සෙ NO2   ණනය කරන ල්ීම. 
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භූ ාාේෂණික විමර්ශන වොපිති 
 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය රට තුළ පාතින සුවිගතෂ යටිත්ල් පෙසුකම් ායාපතතිාල්ට දායක ගේ.  භූ 

අභයන්ත්ර විමර්ශනය ගමන්ම භූ ද්රාය පරීක්ෂණ කටයුතු නවීන උපකරණාලින් සමන්විත් 

පරීක්ෂෂණා ාරයක්ෂ තුළ සිදුකරනු ල්ැගේ.  විවිධ පස් ාර්  ෙුමනා ැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂෂණ කරනු 

ල්බන අත්ර දුර්ාල් පස් සහිත් ස්ාානාල් ඉදිකිරිම් සඳො ගයෝ ය ත්ාක්ෂෂණික ක්රම පිළිබඳ උපගදස් 

ගදනු ල්ැගේ.  

 

නායයෑම් ආපදා අවමකරණ වොපිතිව  පේ පරීේෂණ 

 

ගස්ාා දායකයා  : ජපන් ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගීත්ා ආයත්නය  

භූ විදුම් පරීක්ෂෂණ සංඛයාා : 40 

ායාපතති කාල්ය  : මාස 6.5 

ායාපතති වියදම  : රුපිය්  මිලියන 49.5 

ත්ත්ත්ාය   : ායාපතතිය සාර්ාකා නිම කරන ල්ීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහනුවර ජ ය සම්පාදන වොපිතිය සඳහා පේ පරීේෂණ සහ ේථායීාාව  

ෙණනය කිරිම 

 

ගස්ාා දායකයා  : පළාත් පාල්න ො පළාත් සො අමාත්යංශය 

ායාපතති කාල්ය  : මාස 4 

ායාපතති වියදම  : රුපිය්  මිලියන 2.3 

ත්ත්ත්ාය   : ායාපතතිය සාර්ාකා නිම කරන ල්ීම 

 

 

අධියේගී මාර්ෙයේ යෙොනෙම සට අන්දර වැව දේවා පේ පරීේෂණ කාර්යයන්  

යයෝජිා විකල්ප අනුයර්ඛනයේ යදවන යකොටස 

 

ගස්ාා දායකයා  : මාර්  සංාර්ධන අධිකාරිය  

භූ විදුම් පරීක්ෂෂණ සංඛයාා : 43 

ායාපතති කාල්ය  : මාස 4 

ායාපතති වියදම  : රුපිය්  මිලියන 8.60  

ත්ත්ත්ාය   : ායාපතතිය සාර්ාකා නිම කරන 

ල්ීම 

 

 

අධියේගී මාර්ෙය දීර්ඝ කිරීමට අවශෙ මිම් ා  පිරියම් සැ සුම්  

 

විස්ත්රාත්මක භූ විමර්ශන අනුා භූ අභයන්ත්රගේ මතදු පස් සහිත් ත්ැන්ාල්  අධිගේගී බර දැරීමට  

ගයෝ ය සැල්සුම් සකස් කිරීම අාශය ගේ.  

 

ගස්ාා දායකයා  : මාර්  සංාර්ධන අධිකාරිය  

ායාපතති වියදම  : රුපිය්  මිලියන 6.9  

ත්ත්ත්ාය   : ක්රියාත්මක ගාමින් පාතී 

භූ තාක්ෂණික පර්යේෂණ 
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වොපිති කළමනාකරණ කාර්යයන් 
 

පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ඉදිකිරීම් ායාපතතිාල්ට ායාපතති කළමනාකරණ 

ගස්ාා සපයා තිගේ. ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ග ොඩනැගිලිාල් ත්ත්ත්ා පරීක්ෂෂාා ොනි වූ ග ොඩනැගිලි 

ත්ක්ෂගස්රුා සෙ නිර්ගේශ ො ාුෙ ස්ාාාරත්ාා පිළිබඳ ාාර්ත්ා සපයනු ල්ැගේ. මෑත් අතීත්ගේීම ගම් 

ගස්ාාා ගාත් විශාල් ඉ් ලුමක්ෂ පාතී.  

                                                                                                                                                                              

නිර්නාශක පරීේෂණ සඳහා පරමාණු ස ශේති අධිකාරියට මධෙේථානයේ ඉදිකිරීම 

 

ත්ාක්ෂෂණික, පර්ගේෂණ සෙ පරමාණු බල්ශක්ෂති අමාත්යංශය යටගත් පාතින පරමාණු බල්ශක්ෂති 

අධිකාරියට නිර්නාශක පරීක්ෂෂණ සඳො මධයස්ාානයක්ෂ ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ිත්. ගමහි ඉදිකිරීම් 

කටයුතු ශ්රී ල්ංකා ඉඩම් ග ොඩකිරීගම් සෙ සංාර්ධන සංස්ාාා මගින් ක්රියාත්මක කරනු ල්ැගේ. ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානගේ ායාපතති කළමනාකරණ අංශයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ අීකක්ෂෂණය සෙ 

ග වීම් පිළිබඳ නිර්ගේශ කිරීගම් රාජකාරිය පැාරී තිගේ.  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ත්ාක්ෂ ෂණික ගස්ාා ාටිනාකම  - රුපිය්  මිලියන 3.1  

ත්ත්ත්ාය : ායාපතතිය නිම කර ිත්. 

 

 

දකුණු අධියේගී මාර්ෙයේ කි.මී. 42.5 ේථානයේ සම්වූ සෑුමම් අේථාවර වීම ේථායීකරණය 

සඳහා සැ සුම් සහ ඉදිකිරීම් අධීේෂණය 

 

මුළු ායාපතති ිස්ත්ගම්න්තු වියදම රුපිය්  මිලියන 206 කි. 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ගස්ාා  ාස්තු  - රුපිය්  මිලියන 18.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පැරණි විෙණකාධිපති යෙොනැනැිලල්  ප්රතිසංේකරණය සහ නව ආරුේකු වහ ේ 

නිර්මාණය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්රියාත්මක යව්මින් පව්  

               ප්රතිසංස්කරණය           හානියේ වශාලත්ව්ය    ප්රතිසංස්කරණයයන් පු 

කඩාවැටුනු බෑවුම් ස්ථායීකරණය 
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අනිකුත් ආදායම් ඉපයීයම් කාර්යයන් 

 

 ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ත්ාදුරටත්  ත්ාක්ෂෂණික ගස්ාා සැපයීම, නායයෑම් අධයයන ො ගස්ාා, භූ 

ඉංජිගන්රු, ායාපතති කළමනාකරණ, ග ොඩනැගිලි ද්රාය, මානා ජනාාාස සැල්සුම් සෙ පරිසර 

කළමනාකරණ ාැනි ගස්ාා ල්බා ීමම තුළින් ආයත්නගේ මූල්ය ශක්ෂතිය ාර්ධනය කර ිත්. ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය මගින් සපයනු ල්ැබූ පරීක්ෂෂණ සෙ උපගේශන ගස්ාා පිළිබඳ සාරාංශයක්ෂ පෙත් දැක්ෂගේ.  

 

 

අංශය රපයශශන 

යේවා 

ෙණන 

පරීේෂණ 

ෙණන 

ඉපයූ මුළු 

ආදායම 

(රුපියල් 

මිලියන) 

නායයෑම් පර්ගේෂණ සෙ අාදානම් 

කළමනාකරණ අංශය 
1042 - 36.64 

භූ ත්ාක්ෂෂණ ඉංජිගන්රු ො පරීක්ෂෂණ 

අංශය 
74 126 73.80 

පාරිසරික අධයයන ො ගස්ාා අංශය 6 520 32.27 

ග ොඩනැගිලි ද්රාය පර්ගේෂණ ො 

පරීක්ෂෂණ අංශය 
207 2,045 25.54 

ායාපතති කළමනාකරණ අංශය 70 - 22.02 

මානා ජනාාාස සැල්සුම් ො පුහුණු 

කිරීගම් අංශය 
11 - 5.63 

ආයත්නික අංශය   5.69 

මුළු එකතුව 1,410 2,691 201.59 
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වියශය ය සහයයෝිලාා වොපිති 

 

ජා.යෙො.ප. සංවිධානය - යනෝර්යේජියානු භූ ාාේෂණික ආයානය -  

ාාේෂණික සහයයෝිලාා වොපිතිය 

   

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ො භූ ත්ාක්ෂණික අධයයන 

පිළිබඳ විගතෂ අත්දැකීම් ිති සු්රසිේධ 

ගනෝර්වීජියන් භූ ත්ාක්ෂෂණික ආයත්නය සම  

සුසංගයෝගීා ගේශගුණික විපර්යාස නිසා සිදුාන 

ස්ාාභාවික විපත් අාමකරණ ායාපතතියක්ෂ 

ක්රියාත්මක කරනු ල්ැගේ. ගමම ායාපතතිය මගින් භූ 

උාදුරු පිළිබඳ අත්දැකීම් හුාමාරු කර ැනීමට සෙ 

ගනෝර්වීජියන් භූ ත්ාක්ෂෂණික ආයත්නගේ නායයෑම් 

සෙ භූ ගිල්ා බැස්ම පිළිබඳ අත්දැකීම් අධයයනය 

කිරීමට ගමම ායාපතතිය මගින් ඉඩකඩ සැල්ගස්. 

 

ගමම ායාපතතිගේ මූලික අාස්ාාගේ ජා.ග ො.ප. 

සංවිධානය ගනෝර්වීජියන් භූ ත්ාක්ෂෂණික ආයත්නය 

සම  නායයෑම් පිළිබඳ අධයනයක නිරත් වූ අත්ර 

පසුා ජා.ග ො.ප. සංවිධානය නායයෑම් පූර්ා 

දැනුම්ීමගම් පේධතිගේ ස්ායංක්රීය ාර්ෂාමාන තුනක්ෂ 

ස්ාාපනය කර තිගේ. ඉන්පසුා මාත්ග්  

දිස්ත්රික්ෂකගේ  භූ ගිල්ා බැස්ගම්  අධයයන ාල්ට 

සොය ල්බා දුන්අත්ර                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

භූ විනිවිදුම් ගර්ඩාර් උපකරණ සැපයීමට ්රතිපාදන 

සපයන ල්ීම. භූ අභයන්ත්ර අධයයනයට ගමම 

උපකරණ භාවිත්ා කරන ආකාරය පිළිබඳ 

පුහුණුාක්ෂ ආයත්නගේ නිල්ධාරීන්ට ල්බා ගදන ල්ීම. 

ගමම ත්ාක්ෂෂණික සෙගයෝගීත්ා ායාපතතිය 

ත්ාදුරටත් ගනෝර්වීජියානු භූ සමීක්ෂෂණ කාර්යාංශය 

සම  නවීනත්ම නන්ද්රිකා ත්ාක්ෂෂණය  සෙ ගුාන් 

ඡායාූපප උපගයෝගී කරග න ගත්ෝරා ත් ස්ාානාල් 

ගිල්ා බැසීම් පිළිබඳ අධයයනය කරනු ල්ැගේ. ගමම 

ායාපතතිය සඳො ්රතිපාදන ගනෝර්වීජියානු රජය 

මගින් ගකොළඹ ගනෝර්වීජියානු ත්ානාපති කාර්යාල්ය 

ෙරො ල්බා ගදනු ල්ැගේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 භූ වනිවදුම් සමීක්ෂණ ස්ව්යංක්රීය ව්ර්ෂ මාපක භූ වනිවදුම් උපකරණය පුහුණු කිරීම 

භූ වනිවදුම් යර්ඩාර් අධයයනය සහ මාත්යේ භූ ගිලා 
බැසීම් 



NBRO Annual Report 2014 

 

 

NBRO/ AR/ Page 25 

ජා.යෙො.ප. සංවිධානය සහ ඇයමරිකා එේසත් ජනපදයේ වැන්නර්බිල්ට් ආයානය සමඟ 

ාාේෂණික සහයයෝිලාා වොපිතිය 

 

ජා. ග ො.ප. සංවිධානය ාැන්ඩර්ිඹ් ට් ආයත්නය සම  සුසංගයෝගීා “ශ්රී ල්ංකාගේ කතෂිකාර්මික 

කටයුතු ගකගරහි ගේශගුණික විපර්යාසාල් බල්පෑම් ො අනුාර්ත්නයන් අධයයනය කිරීම” යන 

ායාපතතිය අවුරුදු 5 ක කාල්යක්ෂ තුළ ක්රියාත්මක කරන අත්ර එය 2012 ාර්ෂගේීම ආරම්භ කරන ල්ීම. 

ගමම අධයයනගේ එක්ෂ අරමුණක්ෂ ්රාගේශීය මට්ටමින් නිය  දර්ශකයක්ෂ ගකටිකාලීන සෙ දිගුකාලීන 

පුගරෝකත්න සඳො ාැඩිදියුණු කිරීම ගේ. ජල් හි යට දිගින් දි ටම මුහුණ ීමමට සිදුවීම නිසා 

කතෂිකාර්මික කටයුතුාල්ට පාරම්පරික ජල් පරිගභෝජන ක්රම මත් ගනොරැඳී නවීන ක්රම අනු මනය 

කිරීගම් අභිගයෝ යට ග ොවිගයෝ අනුූපප වීම දැකිය ෙැකිය.  

 

මොැලි කල්ාපීය ග ොවියන්ග  මගනෝ විදයාත්මක, සාමාීවය, ජල් විදයාත්මක සෙ ඉංජිගන්රුමය 

ගත්ොරතුරු ආශ්රිත් පර්ගේෂණ කරනු ල්ැගේ. වියළි කල්ාපගේ ා ා කටයුතු, පාරිසරික ගානස්වීම්ාල්ට 

අනුූපප වීම ජල් හි යට සෙ උග්ර නිය යට අනුූපප වීම පිළිබඳ අධයයනය කිරීම සෙ අනිකුත් ගමම 

ායාපතතියට අදාළ කාර්යය සිදුකිරීම සඳො ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ  මානා ජනාාාස සැල්සුම් ො 

පුහුණු කිරීගම් අංශගේ ගේශගුණික පර්ගේෂණ  කකයක්ෂ ස්ාාපනය කර තිගේ. ගමම ායාපතතිය 

යටගත් ජා.ග ො.ප. සංවිධානයට ජල්ගේ ගුණාත්මක බා මැනීමට අාශය උපකරණ පරිත්යා  කරන 

ල්ීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එේසත් ජාරණන්යේ සංවර්ධන වැනසටහන සහ ජා.යෙො.ප. සංවිධානයේ ාාේෂණික 

සහයයෝගීාාව යටයත් නායයෑම් පුයරෝකානය කිරීම සහ පූර්ව දැනුම් දීම පිළිසඳ ධාරිාා 

වර්ධනයට ේවයංක්රීය වර්ෂාමාන ේථාපිා කිරීම 

 

ගමම ායාපතතිය යටගත් 2013 ාර්ෂගේීම ස්ායංක්රීය ාර්ෂාමාන 35 ක්ෂ බදු් ල්, නුාර, කෑ ් ල්, කුරුණෑ ල්, 

මාත්ග්  සෙ නුාරඑළිය යන දිස්ත්රික්ෂකාල් ගත්ෝරා ත් ජල් ගපෝෂිත් ්රගේශාල් ස්ාාපිත් කිරීම ආරම්භ 

කර 2014 ාර්ෂගේීම අාසන් කර තිගේ.  ගමම දිස්ත්රික්ෂකාල් ීවාත්ාන  ම්ාැසියන්ට නායයෑම් පිළිබඳ 

පූර්ා දැනුම් ීමමට ගමම ාර්ෂාමාන ාලින් ල්බා  න්නා ල්ද දත්ත් ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ පූර්ා දැනුම් ීමගම් 

ජාල්ය සම  උපගයෝගී කර නු ල්ැගේ. ත්ාත් ාර්ෂාමාන 20 ක්ෂ කළුත්ර දිස්ත්රික්ෂකය තුළ ස්ාාපිත් කිරීම 

ආරම්භ කර ිති අත්ර ගමම ායාපතතිය 2015 ාර්ෂගේීම  අාසන් කිරීමට බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. නායයෑම් 

අාදානමට ල්ක්ෂාන ්රගේශාල් ීවාත් ාන  ම් ාැසියන් ගමම ායාපතතිගේ ්රතිල්ාීනන් ගේ. 
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ක්යෂේත්ර සමීක්ෂණය 
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නායයෑම් අවදානම් අවමකරණ වොපිති (වියශය ය ප්රතිපාදන සහ  

ාාේෂණික සහයයෝගීාාව)  

 

ඒකාසශධ නායයෑම් අවමකරණ වොපිතියේ පළමු අදියර -  

නායයෑම් අවදානම් අවමකරණය සඳහා ජපන් ාාේෂණික සහයයෝගීාා වොපිතිය  

 

ගමම ාැද ත් ායාපතතිය යටගත් නායයෑම් ස්ාාන ෙත්රක්ෂ අාමකරණය සඳො ගත්ෝරා ග න මූලික 

විමර්ශන කටයුතු අාසන් කර තිගේ.  ජපන් ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගීත්ා ආයත්නගේ ත්ාක්ෂෂණික 

සෙභාගිත්ාගයන් මූලික පිරික්ෂසුම් කටයුතු 2014 ාර්ෂගේීම අාසන් ගකොට තිගේ. ගමම ායාපතතියට 

මූල්ය සෙ ත්ාක්ෂෂණික සෙගයෝගීත්ාා ජපන් ජාත්යන්ත්ර සෙගයෝගීත්ා ආයත්නගයන් ල්බා දි තිගේ. 

පෙත් සඳෙන් ාැඩමිේාල් අාමකරණ විධි ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර ිති අත්ර 2015 ාර්ෂගේදි 

එම කාර්යයන් අාසන් කිරීමට බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. 

1. බදුලුසිරි ම/ ඌා පළාගත් බදු් ල් දිස්ත්රික්ෂකගේ ඌා ගා් ල්ස්ස විතා විදයාල් පරිශ්රය තුළ 

2. ගෙදියන් පුහුණු කිරීගම් විදයාල්ය, මධයම පළාගත් නුාර දිස්ත්රික්ෂකය, නුාර 

3. අල්ගුමග් ,  මාත්ග්  දිස්ත්රික්ෂකය, මධයම පළාත් 

4. උඩමාදුර, නුාර එළිය දිස්ත්රික්ෂකය, මධයම පළාත් 

 

යශශගුණික ප්රාෙේිතතික වැඩිදියුණු කිරීයම් වැනසටහන  

(ය ෝක සැංකුයේ ප්රතිපාදන) 
 

යෙොනනැිලලි යශශගුණික ප්රාෙේිතතික යටිා  පහසුකම් (2014 – 2016) 

 

ගමම ායාපතතිය ාාරිමාර්  සෙ ජල් සම්ත් කළමනාකරණ අමාත්යාශය මගින් ක්රියාත්මක කරන 

අත්ර නායයෑම් අාමකරණය සඳො ත්ාක්ෂෂණික දායකත්ාය ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මගින් සපයනු 

ල්ැගේ.  

 

රප වොපිති - පාසල් සංරේෂණ (ඇයමරිකානු යනො ර් මිලියන 7.0) 

 

ගමම ායාපතතිය මගින් මෙනුාර දිස්ත්රික්ෂකගේ ගත්ෝරා ත් පාස්  18 ක බෑවුම් ස්ාායීකරණය සෙ 

කානු පේධතිය ාැඩි දියුණු කිරීගම් කටයුතු ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මගින් ක්රියාත්මක කර තිගේ. 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ධර්මරාජ, මොමායා, හි් වුඩ් සෙ ග ෝත්මී යන විදයාල්ාල් විමර්ශන සෙ 

සැල්සුම් කාර්යයන් සම්පූර්ණ කර ිති අත්ර ිස්ත්ගම්න්තු වියදම රු. මිලියන 336.69 කි.  

 

රප වොපිතිය - මාර්ෙ ඒකාසශධාාව (ඇයමරිකානු යනො ර් මිලියන 26.0) 

 

ගමම ායාපතතිය මගින් බෑවුම් ස්ාායීකරණය සෙ ාැඩි දියුණු කිරීම  

1. නුාර - මහියං න මාර් ය 0ස්ාාන 18) 

2. අවිස්සාගේ් ල් - ෙැටන් මාර් ය 0ස්ාානය 1) 

3. ගබර ල් - ාැ් ල්ාාය මාර් ය 0ස්ාාන 2) 

4. කෑ ් ල් - බුල්ත්ගකොහුපිටයි මාර් ය 0ස්ාාන 1) 

 

ගම් ාන විට ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මහියං න - මෙනුාර මාර් ගයහි ාැඩ නිමකර ිති අත්ර 

ිස්ත්ගම්න්තු ාටිනාකම රු. මිල්යන 548.52 කි. 
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සමුළු සහ සම්මන්ත්රණ 

 

ජාතික යෙොනනැිලලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ වාර්ෂික සමුළුව 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ 2014 ාර්ෂගේීම ාාර්ෂික සමුළුා ගනොපැාතිණි. 

 

ආපදා කළමනාකරණ සම්ම්න්ත්රණය - 2014 

 

ගමම ආපදා කළමනාකරණ සම්මන්ත්රණය සංවිධානය කිරීමට ක්රියාකාරී සාමාජිකගයකු ගල්ස 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය කටයුතු කරන ල්ීම.    ගමම සම්මන්ත්රණගයහි ගත්මාා වූගේ “අනා ත් පැතුම - 

සුරක්ෂෂිත් ශ්රී ල්ංකාාක්ෂ” යනුගානි. ගමම සමුළුා 2004 ාර්ෂගේ ඉන්දියන් සා රගේ සිදුවූ මො සුනාමිය 

10ාන ාසර සිහිකිරීම් ාස් ගකොළඹීම පාත්ාන ල්ීම. ශ්රී ල්ංකා රජය පසුගිය දස ාසරක කාල්ය තුල් 

ආපදාාල්ට ොගරොත්තු ගදන රටක්ෂ ග ොඩනැගීමට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, අනිකුත්   අදාළ 

අමාත්යාංශ පාර්ශාකරුාන් අදාළ ආයත්න සෙ ගදපාර්ත්ගම්න්තු සෙ ගප ේ ලික අංශගේ ක්රියාශීලී 

සෙභාගිත්ාය, පරිත්යා ශීලීන්, ගේශීය සෙ විගේශිය අනිකුත් ආයත්න  ගමම ාැද ත් කර්ත්ායයට 

ඉදිරිපත් වූෙ. ගමම සමුළුගේීම සුනාමිගයන් පසුා ආරම්භ කළ ාැඩසටෙන් නැාත් විමර්ශනය කිරීම, 

 ාාහි සාර්ාකත්ාය සෙ අඩුපාඩු, අත්දැකීම් තුළින් අධයයනය, අනා ත්ගේ  මන් ම  ගකගස් විය යුතු 

ද යන්න ගයෝජනා, සැල්සුම් සෙ ාැඩසටෙන්, සම්මන්ත්රණ ලිපි, ාාර්ත්ා සෙ පාර්ශාකරුාන්ග  

අත්දැකීම් ිතුල්ත් ්රකාශනයක්ෂ ගෙළිදක්ෂාන ල්ීම. 

                                                                                                                                       

ත්ාද ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යංශය විසින්  නු ල්ැබූ තීරණයකට අනුා ගමම සමුළුා මගින් 

එක්ෂරැස් කළ ගත්ොරතුරු “2020 ආපදා කළමනාකරණ උපක්රම” නමින් ග් ඛන ත් කරන ල්ීම. ගමම 

ග් ඛනගයහි දැනට පාතින ආපදා කළමනාකරණ ජාතික උපක්රම, ්රතිපත්ති, සැල්සුම් සෙ ාැඩසටෙන් 

සෙ අදාළ අනිකුත් ජාතික ්රතිපත්ති සෙ උපාය මාර්  අන්ත්ර් ත් ගේ. මීට අමත්රා අදාළ ග ෝලීය, 

කල්ාපීය සෙ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ආයත්න විසින් ආරම්භ කරන ල්ද ාැඩසටෙන්ද  ගේෂණ 

සෙ විමර්ෂණ ාල්ට භාජන කර ිත්. ත්ාදුරටත් අදාළ සම්පත් දායකයින්, පාර්ශාකරුාන් සෙ සමා ම් 

සෙ ආයත්න ගමම සමුළුගේ ගකොටස් කරුාන් ගල්ස සම්බන්ධ වී කළ විමර්ශන තුළින් ගත්ොරතුරු රැස් 

කර 2020 ආපදා කළමනාකරණ ්රකාශනගයහි  සාරාංශ කර දක්ෂාා තිගේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

ආපදා කළමනාකරණ සමුළුව් “අනා ත් පැතුම - ුරක්ෂිත් ශ්රී ලංකාව්ක්” 
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2014 ාර්ෂය සඳො ාාර්ත්ා ත් ආදායමක්ෂ ල්බා තිගේ. 

එනම් රු.මිලියන 402.5 කි. එය ගිය ාර්ෂය ො සසඳා 

බල්න කල් 53.5% ක ාර්ධන ගේ යක්ෂ ගපන්නුම් කරයි.  

 

උපගේශන ගස්ාා මගින් ල්ැබූ ආදායමද ගපර ාර්ෂයට 

ාඩා ඉෙළ ග ොස් තිගේ. එනම් රු. මිලියන 165.82 කි. 

එය ගිය ාර්ෂය ො සසඳා බල්න කල් 21.5% ක ාර්ධන 

ගේ යක්ෂ ගපන්නුම් කරයි. ආයත්නය ාැඩිපුර ගමම 

උපගේශන ගස්ාා මගින් ල්බන ආදායම ආයත්නගේ 

පුනරාාර්ත්න වියදම් සඳො ගයොදා නු ල්ැගේ. 

 

රජගේ ්රතිපාදන යටගත් රුපිය්  මිලියන 200.1 ක්ෂ අධි 

අාදානම් නායයෑම් අාම කිරීම සඳො 2014 ාර්ෂගේීම 

ල්බා ගදන ල්ීම.  

 

නායයෑම් ආපදාාල්ට ග ොදුරුාන ්රගේශ සහිත් 

දිස්ත්රික්ෂකාල් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳො 2011 මාර්තු සිට 

නායයෑම් ආපදා අාමකරණ ි යීම් ාාර්ත්ා නිකුත් 

කිරීමට දිස්ත්රික්ෂ කාර්යාල් 9 ක්ෂ පිහිටුාන ල්ීම. රජගේ 

්රතිපාදන මගින් රු. මිලියන 23 ක්ෂ පුනාරාාර්ත්න 

වියදම් ගල්ස රජය මගින් ල්බා දුන් අත්ර ඉතිරි මුදල් 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මගින් සපයා  ත් ගස්ාා  ාස්තු 

සෙ ආදායම්  මගින් පියාා  න්නා ල්ීම. 

 

 
රජගේ ්රතිපාදන 2014 

 
පර්ගේෂණ සෙ උපගේශන   ආදායම 

 
නායයෑම් ආපදා අාමකරණ අයාැය   

 

  
පර්ගේෂණ සෙ ්රසම්පාදන පුතිපාදන 

 

 
මුළු ආදායම 

 

මීට අමත්රා නායයෑම් ආපදා කල්ාපීය සිතියම්කරණය  

සඳො  ගාන් කර  ිති  මුදල් රු. මිලියන 24.0 ක්ෂ වූ 

අත්ර පර්ගේෂණ සෙ සංාර්ධන ාැඩසටෙන සඳො රු. 

මිලියන 12.0 ක්ෂ ල්බා ගදන ල්ීම. නායයෑම් ආපදා විගතෂ 

විමර්ශන සඳො ල්ැබූ මුදල් රු. මිලියන 33.2 කි. ෙදිසි 

ගේශගුණික ගානස්විම් නිසා ජූනි මාසගේ කළුත්ර 

දිස්ත්රික්ෂකය සෙ නුාරඑළිය දිස්ත්රික්ෂකගේද 2014 

ොක්ෂගත්ෝබර් මාසගේ මීරියබැේද නායයෑම නැාත් සක්රිය 

වීම නිසා සිදුකරන ල්ද විගතෂ විමර්ශන සඳොද වියදම් 

කරනු ල්ැබූ රු. මිලියන 24.2 ද මීට ිතුල්ත්ගේ. රජය 

විසින් රු. මිලියන 24.2 නායයෑම් අාමකරණ 

ාැඩසටෙන යටගත් නැාත් ගාන්කරන ල්ීම. 

පරීක්ෂෂණා ාර සෙ ක්ෂගේත්ර උපකරණ මිල්ීම  ැනීමට 

රු. මිලියන 20.0 ක්ෂ ්රසම්පාදන ගල්ස මො 

භාණ්ඩා ාරය විසින් ල්බා ීම තිගේ.  

 

ගමගෙයුම් ආදායම් 2014 ාර්ෂය සඳො රු. මිලියන 

402.5 ක්ෂ වූ අත්ර එම ාර්ෂගේීම ගමගෙයුම් වියදම රු. 

මිලියන 342.8 කි.   අනුා ගමම ාර්ෂය සඳො ශුේධ 

ල්ාභය රු. මිලියන 59.6 ක්ෂ විය. 

 

233 ක්ෂ වූ කාර්ය මණ්ඩල්යට සෙ ෛදනික ග වීම් 

පදනම් මත් බඳාා  ත් ගස්ාකයන්ෙට ග වූ මුදල් රු. 

මිලියන 160.2 ක්ෂ ාන අත්ර 2013 ාර්ෂගේීම 237 ක්ෂ ාන 

ගස්ාක මණ්ඩල්යට ො ෛදනික ග වීම් පදනම ගල්ස 

ග ාා ිති මුදල් රු. මිලියන 126.7 ක්ෂ ගේ.  

 

ආයත්නගේ ාර්ධනයට සෙ ්ර තියට 

කළමනාකාරිත්ාගේ සෙ ගස්ාකයින්ග  කැපවීම සෙ 

ෛධර්යය ගේතු වී තිගේ.  

 

 

නායයෑම් 
ආපදා 
කලාපීය 
සිතියම්ක
රණය, 24 

නායයෑම් 
අව්මකර

ණය, 

200.1 

වයශේෂ 

වමර්ශන, 

33.2 

භූ 
වනිවදුම් 
යර්ඩාර් 
අධයයන
ය, 23 

පර්යේෂ
ණ සහ 
සංව්ර්ධන

, 12 

ප්රසම්පාද

න, 20 

රජයේ ප්රතිපාදන - රු. මිලියන 
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2014 ගදසැම්බර් 31 දිනට මූල්ය ත්ත්ත්ා ්රකාශනය 

              රු.  

        
ඇමුණුම් 

අංක 
31.12.2014 දිනට 

 31.12.2013 

දිනට 

වත්කම් 
   

        

ජංෙම වත්කම් 
  

        

මුදේ සහ ද්රව්ීලල ව්ත්කම් 
 

1         153,524,050          24,334,897  

ල්ැිඹය යුතු  - ව්යාපෘති ණය ැතියන් 2 
     

10,243,345  
    

  
 

වවධ ලැබීම් 3 
     

31,930,589  
        42,173,934          43,199,268  

පරිග් ඛණ 
   

4             1,649,724            1,455,612  

ගපර ග වීම් 
  

5           20,949,289          13,926,960  

අනිකුත් ජංෙම වත්කම් 
  

        

  යනොනිම් ව්ැඩ 
 

6 
   

132,182,194  
          17,666,170  

  ගානත් 

 
 

7 
     

72,038,849  
      204,221,043          61,237,860  

  
   

          422,518,040        161,820,767  

ජංගම යනොවන වත්කම් 
  

        

යේපළ, ත රියත් සහ යන්යත්රෝපකරණ 
 

8         325,357,848        276,401,551  

සම්පූර්ණ වත්කම් 
  

      747,875,888    438,222,318  

බැරකම් 
  

        

ජංගම බැරකම් 
  

        

ය වීම් 
   

        

  යසේව්ා දායකයින්ය න් ලැබිය යුතු මුදේ 9         177,950,000    

                       යසේව්ක ප්රතිලාභ 10                374,261               374,261  

                      වවධ ය වීම් 
 

11           38,074,586          16,243,603  

භාණ්ඩා ාරයයන් ලැබූ අත්තිකාරම් 12             2,700,229    

  
   

          219,099,076          16,617,864  

ජංගම යනොවන බැරකම් 
 

        

දීර්ඝ කාලීන ප්රතිපාදන 
  

        

  ක්ෂය වීම් 
 

13 
   

236,173,130  
        205,138,999  

  පාරියත්ෝෂික සහ ණයහිමියන් 
 

14 
     

50,512,581  
      286,685,711          41,615,421  

සම්පූර්ණ බැරකම් 
  

      505,784,787    263,372,284  

ශුද්ධ වත්කම් 
   

       242,091,101     174,850,034  

ශුද්ධ වත්කම්/ ද්රවිලතතාව 
  

        

රජයේ සහ අනිකුත් ආයත්න මගින් ප්රාේධන ලැබීම් 15         160,207,591        181,208,155  

යව්න්කරන ලද - ප්රත්යා ණන අතිරික්ත්ය 
 

            27,875,989          27,875,989  

අයවීම් 
  

              2,264,498            2,264,498  

සමුච්චිත් ලාභය/ (පාඩුව්) 
 

        

  ඉදිරියට ය යනන ලද අතිරික්ත්ය   
    

(36,498,608) 
        (36,498,608) 

  අනිකුත් ප්රතිපාදන ව්ලින් මාරුකිරීම්   
     

25,493,260  
    

වර්ෂයේ අතිරිේාය 
  

  
     

62,748,371  
        51,743,023    

මුළු ශුද්ධ වත්කම්/ද්රවීලතතාව          242,091,101     174,850,034  
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2014 ගදසැම්බර් 31 දිනට මූල්ය කාර්ය සාධන ්රකාශනය 

 

  
   රු.  

විස්තරය 
ඇමු

ණුම 

 2014 යදසැම්බර් 31 දියනන් 

අවසන් වර්ෂය සඳහා 

 2013 

යදසැම්බර් 31 

දියනන් අවසන් 

වර්ෂය සඳහා 

ආදායම්   
 

    

ගාස්තු, දඩ, බතපත්ර 16           258,128            136,644  

අනිකුත් ආදායම් - අංශවත ශුද්ධ ආදායම        

පාරිසරික අධයයන හා යසේව්ා අංශය 17        3,833,570         10,986,323  

භූ ත්ාක්ෂණික ඉංජියන්රු හා පරීක්ෂණ අංශය 18      21,727,150         (2,855,494) 

නායයෑම් පර්යේෂණ හා අව්දානම් කළමනාකරණ අංශය 19      56,653,056           6,070,233  

මානා ජනාාාස සැල්සුම් ො පුහුණු කිරීගම් අංශය 20      (1,448,448)          7,636,000  

ග ොඩනැගිලි ද්රාය පර්ගේෂණ ො පරීක්ෂෂණ අංශය 21        6,392,039         13,256,289  

ායාපතති කළමනාකරණ අංශය 22        2,465,608     89,622,975         1,526,536  

අනිකුත් ආදායම් 23       5,699,258         5,341,658  

මුළු එකතුව (දළ ආදායම)       95,580,361       42,098,189  

වියදම් අඩුකිරීම        

අනිකුත් වියදම්        

ව්ැටුප්, යේත්න, යසේව්ක ප්රතිලාභ 24    (29,317,505)      (24,874,497) 

ප්රතිපාදන සහ අනිකුත් මාරුකරන ලද ය වීම් 25      (1,339,506)             (25,000) 

සැපයුම් සහ අනිකුත් පරියභෝජන 26    (15,619,260)      (15,404,152) 

ක්ෂය වීම් සහ ක්රමක්ෂය 27      (2,673,021)        (1,364,418) 

යේපළ, ත රියත් සහ යන්යත්රෝපකරණ 28      (6,378,825)        (3,601,253) 

අනිකුත් වයදම් 29    (17,263,844)      (10,554,987) 

මූලය වයදම් 30         (213,898)           (154,809) 

දළ වියදම      (72,805,859)      (55,979,116) 

අඩුකිරීම් : අංශවතට යවන් කරන තද යපොදු කාර්ය වියදම් 31   (39,973,869)      28,765,493) 

මුළු වියදම     (32,831,990)    (27,213,623) 

අඩුකළා:  යපර ව්සර  ැලපීම්              (3,656,607) 

වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය     -     62,748,371       11,227,959  
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2014 වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 

 

 

2014.12.31දිනට              2013.12.31දිනට 

යමයහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් ජනනය වු මුදල් 

ප්රවාහය      

ව්ර්ෂයේ අතිරික්ත්ය(ඌනත්ාව්ය) - 62,748,371  11,227,959 

පර්යේෂණ ප්රදාන    (33,000,000) 

    (21,772,041) 

සංයශෝධන / මුදල් යනොවන ක්රියාකාරකම්      

ක්ෂයවීම් 31,034,131  1,364,419  

පාරියත්ෝෂික සඳහා යව්න්කිරීම් 10,661,427  6,359,611  

පාරියත්ෝෂික ය වීම් (1,822,434)  (1,453,505)  

යබොේණය සඳහා යව්න්කිරීම් 58,168 39,931,292 - 6,270,525 

 

ක්රියාකාරී ප්රාග්ධනධනයේ විනතනයන් 

    

ණය ැතියන් අඩුවීම (6,514,538)  953,351  

නැව්ත් ය වය යුතු ය වීම් අඩුවීම (2,812,929)  354,168  

වවධ ලැබීම් - ප්රදංන හා ව්යාපෘති අඩුවීම 10,352,800  2,000,000  

අත්තිකාරම් ව්ැඩිවීම (5,898,875)  (6,189,965)  

යපර ය වීම් ව්ැඩිවීම (1,123,453)  (1,740,778)  

යත්ො  ව්ැඩිවීම (194,112)  (194,118)  

යනොනිමි ව්ැඩ ව්ැඩිවීම (114,516,025)  (5,215,280)  

ත්ැන්පතු ව්ැඩිවීම (10,800,989)  (55,481,829)  

ව්ැයයනොකරන ලද පර්යේෂණ ප්රදාන 2,700,229    

යසේව්ාදායකයින්ය න් ලද මුදේ 177,950,000    

වවධ ණයහිමියන් අඩුවීම 50,000  (542,400)  

උපචිත් වයදම් ව්ැඩිවීම 20,380,225  3,926,224  

නැව්ත් ය වයයුතු ත්ැන්පතු අඩුවීම 1400758 70,973,091 (623,635) (62,754,262) 

යමයහයුම් ක්රියාකාරකම් ව්ලින් ජනනය    

ශුේධ මුදේ ප්රව්ාහය 

 173,652,754  (78,255,778) 

 

ආයයෝජන ක්රියාකාරකම් වලින් ජනනය වු  

මුදල් ප්රවාහය 

    

ස්පාව්ර ව්ත්කම් මිලදී  ැනීම  (48,956,297)  (24,501,775) 

 

මුතය ක්රියාකාරකම් වලින් ජනනය වු මුදල් ප්රවාහය 

    

රාජය ප්රදාන(පර්යේෂණ හා ප්රසම්පාදන)  4,492,696 51,000,000  

අයනකුත් ප්රදාන(ව්ර්ෂා මාන)  - 18,701,860 69,701,860 

කාලපරිච්යේදය ආරම්භයේදී මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ  24,334,897  57,383,591 

කාලපරිච්යේදය අව්සානයේදී මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ  153,524,050  24,334,897 
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1.  ිලණුම්කරණ නිර්ණායක 

මූල්ය ්රකාශනය සකස් කිරීගම්ීම පෙත් සඳෙන් කරුණු ිතුල්ත්ා ගපොදුගේ පිළි ත් ගිණුම්කරණ 

්රතිපත්ති සෙ මූලික ගිණුම්කරණ සංක් ප පදනම් කර න්නා ල්ීම. 0විනල්නය ගානත් ක්රම මත් 

පදනම් ගේ). 

(a) දි ටම පැාැත්ම පිළිබඳ සම්බන්ධය 

(b) ගිණුම් ්රතිපත්ති අනුූපපිත්ා ගයොදාග න ිත්. 

(c) උපචිත් පදනම මත් ෙුමනා ත් ආදයම් සෙ වියදම්  

(d) ාර්ෂයට අදාළ ගිණුම් ත් කළ උපචිත් ආදායම් ො වියදම් 

 

2. යපොම් ිලණුම්කරණ ප්රතිපත්රණන් 

 

2.1 ේෂයවීයම් ප්රතිපත්ති 

 

(a)  මුළු අවුරුේගේ ක්ෂෂයවීම් අවුරුේගේ මිල්ීම  ැනීම් මත් පදනම් ගේ. ඊට පසු කාල්ය සඳො 

මිල්ීම  ැනීම්ාල් ක්ෂෂයවීම්  ණනය කරනු ල්ැගේ.  

 

 

(b) ාත්කම් ක්ෂෂය කිරීගම්ීම පෙත් සඳෙන් ගල්ස ස්ාාාර පිරිාැය ක්රම අනු මනය කරන 

ල්ීම.  

 

ේථාවර පිරිවැය වර්ගීකරණය % 

ග ොඩනැගිලි 2.5 

යන්ත්ර සූත්ර ො විදයා ාර උපකරණ 20.0 

ලී බඩු ො සවිකර ිති ගේ 10.0 

ාාෙන 20.0 

ගපොදු කාර්යාලීය උපකරණ 20.0 

සැල්සුම් කාර්යාල් උපකරණ 10.0 

උපකරණ 50.0 

පුස්ත්කාල් ගපොත් 5.0 

ගිනි නිවීම් උපකරණ 10.0 

 

(c) ාත්කම්ාල් ක්ෂෂයවීම් ල්ංකා ගිණුම්කරණ ්රමිතීන් අනු මනය කර රජගේ ්රතිපාදන 

ාලින් අඩුකර තිගේ.  

 

2.2 යාොෙ ෙණනය කිරිම 

 

 අමුද්රාය භාවිත්ය සෙ  අාසාන මිල්ීම  ැනීම් ාටිනාකම් මත් ත්ක්ෂගස්රු කර ිත්. 

      

 2.3  පාරියාෝෂික සඳහා යවන්කිරීම් 

 

පාරිගත්ෝෂික පනත් පදනම් කර පාරිගත්ෝෂික ීමමනා ගාන් කිරීම ො  ණනය කිරීම කරනු 

ල්ැගේ.  

 

2.4 ණයෙැතියන් 

පෙත් සඳෙන් කරුණු පදනම් කරග න සැක සහිත් ණය ැතියන්ග න් අයකර ැනීම් 

බල්ාගපොගරොත්තු විය.  

 

(a) අවුරුදු 2 – 10 දක්ෂාා කාල්ය තුළ 1%  ගනොග වූ ණය ල්ැබීම්  

(b) අවුරුදු 10 ාැඩි ණය ැතියන් සඳො 25% ගනොග වූ ණය ල්ැබීම් 
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3. ණයෙැතියන් ඉවත් කිරීම.  

පෙත් සඳෙන් පරිදි රාජය සෙ ගප ේ ලික අංශගයන් අයකර  ැනීමට ගනොෙැකිවූ විවිධ ණයාල් 

එකතුා කපා ෙරින ල්ීම.  

 

 

අන්ත්ර්කාලීන කළමනාකරණ කමිටුගේ 

අනුමැතිය 

 

 

මුදල් 0රු.) 

IMC/10-05/2014 461,594.69 

IMC/09-12/2014 310,409.36 

IMC/10-12/2014 4,144,673.06 

IMC/11-12/2014 327,682.84 

එකතුව 5,244,359.95 

 

 

4. රජයේ ප්රතිපාදන 

 

විස්ත්රය 2014 ාර්ෂය 0රු.) 2013 ාර්ෂය 0රු.) 

්රසම්පාදන ්රතිපාදන       20,000,000      18,000,000 

ාර්ෂාමාන සඳො ්රතිපාදන 0එක්ෂසත් 

ජාතීන්ග  සංාර්ධන ාැඩසටෙන) 
20,000,000      18,708,860 

පර්ගේෂණ සෙ සංාර්ධන සඳො ්රතිපාදන       12,000,000      11,000,000 

ාාෙන සඳො ්රතිපාදන              -           - 

එකතුව       52,000,000      47,708,860 

 

 

5. යනොනිමි වැන - ගපර ිස්ත්ගම්න්තු මිල්  ණන් අනුා අාසාන නිම කරන ල්ද ්රතිශත් ක්රමය අනුා 

ාටිනාකම් ත්ක්ෂගස්රු කර ිත්.        

 

6. පළමු වසයර් මාරු කිරීම් 

පළමු ාරට රාජය අංශගේ මූල්යකරණ ්රමිතීන් අනුා මූල්ය ාාර්ත්ාා සකස් කරන ල්ීම. මූල්ය 

ාාර්ත්ාගේ ිතුල්ත් සංසදනාත්මක  ණන් අදාළ මාත්තකා අනුා පිළිිඹු  ගකගර්. දත්ත් සකස් කිරීගම් 

ක්රමගේද ්රාම ාත්ාාට 2014 ාර්ෂගේීම ායාපාර සම්පත් කළමනාකරණය මත් පදනම් වී ක්රියාත්මක 

කරන ල්ීම. 
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ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ අරමුණු ො අභිමත්ාර්ා අමාත්යාංශගේ ආපදා අාම කිරිම් කටයුතු සඳො 

අාශය ධාරිත්ාා ගත්ක්ෂ ාැඩිකර ැනීමට ෙැකිාන අයුරු ග ොඩ නංාා තිගේ. ගම් අනුා ආයත්නය 

නීත්යානුකූල් කිරීම සෙ කාර්ය මණ්ඩල් ෙැකියාගේ ගුණාත්මක බා ඉෙළ දැමීම තුළින් ආයත්නගේ 

අභිගයෝ  ජය  ැනීමට බල්ාගපොගරොත්තු ගේ. මෑත් කාල්ගේ ආයත්නය මුහුණ පා ිති බරපත්ල් ්රතනය 

වී ිත්ගත් කාර්ය මණ්ඩල් සාමාජිකයන් අප ආයත්නය ෙැර යාමයි. ආයත්නගේ ා කීම් ාැඩිවිමත් 

සම ම මානා සම්පත් සෙ ගපොදු කාර්යය සංාර්ධනය සඳො අාශය ාන පිරිාැටුම් ඉෙළ යාම මෑත් 

කාල්ගේීම ආයත්නයට උග්ර ්රතනයක්ෂ ගේ. 

 

අත්යාාශය ත්නතුරු සඳො ගස්ාකයින් බඳාා  ැනීම සම්පූර්ණ කර තිගේ.  ගම් ාන විට ගස්ාක 

ගකොට්ඨාශ ාර්  4 ක්ෂ සඳො ගස්ාකයින් 10 ක්ෂ බඳාාග න තිගේ. 2014 ගදසැම්බර් 31 දින ාන විට ිති  

මුළු ිබෑර්තු සංඛයාා 41 ක්ෂ විය. අපග  කාර්ය මණ්ඩල්ගේ  දැනුම සෙ පළපුරුේද ාැඩි දියුණු කිරීමට  

විගේශී සෙ ගේශීය පුහුණු වීම් අාස්ාා පුළු්  කර ීම තිගේ. 

 

කාර්ය මණ්න  සඳවා ෙැනීම්/ විශ්රාම ෙැනීම්/ ඉල් ා අේවීම් – 2014 

 

අංකය ාැටපු්  

සංගක්ෂත් 

ගස්ාා ාර්ගීකරණය බඳාා 

 ැනීගම් 

සංඛයාා 

ඉ් ල්ා අස්වීම් 

සංඛයාා 

විශ්රාම 

 ැනීම් 

සංඛයාා 

1 HM 1- 3  ගජයේඨ කළමනාකරණ ( CEO) - -- - 

2 HM 1-1  ගජයේඨ කළමනාකරණ - - - 

3 MM 1-1 මධයම මට්ටගම් කළමනාකරණ 01 01 - 

4 AR  2 ගජයේඨ අධයයන/ විදයා  - - - 

5 AR 1 අධයයන/ විදයා  - 05 - 

6 MA 2-2 කළමනාකාර සෙකාර 

0ත්ාක්ෂෂණික) 

05 01 - 

7 MA 1-2 කළමනාකාර සෙකාර 

0ත්ාක්ෂෂණික ගනොාන) 

01 02 - 

8 PL 1,2&3 ප්රාථමික 03 - 01 

 එකතුා  10 09 - 

         මුළු ගස්ාක සංඛයාා 274 

 

 

යශය ය පුහුණු කිරීම් – 2014 

 

අංකය ාැටුප් සංගක්ෂත් ගස්ාා ාර්ගීකරණය ගේශීය පුහුණුවීම් 

1 AR 1/2 අධයයන/ විදයා  24 

2 MM 1-1 මධයම මට්ටගම් කළමනාකරණ 01 

3 JM1-1  කනිේඨ කළමනාකරණ - 

4 MA 2-2 කළමනාකාර සෙකාර 0ත්ාක්ෂෂණික) 05 

5 MA 1-2 කළමනාකාර සෙකාර 0ත්ාක්ෂෂණික 

ගනොාන) 

09 

6 PL ්රාාමික  ණය 05 

 TOTAL  44 

Snr. 
Mangt., 6 Snr. 

Academic, 
16 

Academic, 
66 

Mid. 
Mangt, 2 

Jounr. 
Mangt, 22 

J/Manager 
15 

MA Non 
tech, 53 

Support, 
81 

කාර්ය මණ්ඩත ව් යාප්තිය 

(පැවරුම් පදනම  
Ph.D, 2 M.Phil, 2 

M.Sc or 
Eqv., 14 

B/Degre
e, 56 

අධ් යයන/ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩත අධයයන ත්ාක්ෂෂණික කාර්යය මණ්ඩල්ය කාර්යය මණ්ඩල් ායාප්තිය  

0පැාරුම් පදනම මත්) 
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වියශශ පුහුණුවීම් – 2014 

 

අංකය ගස්ාා ාර්ගීකරණය සම්මන්ත්රණ සෙ 

ාැඩමුලුාල්ට සෙභාගි වූ 

සංඛයාා 

1 අධයයන/පර්ගේෂණ 

0 විදයා ) 

24 

 

ප්රසම්පාදන රපකරණ 

 

රජගේ ්රතිපාදන යටගත් ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ පරීක්ෂෂණා ාර සෙ ක්ෂගේත්ර උපකරණ ්රසම්පාදනයට 

රු. මිල්යන 20 ක්ෂ ල්බා දුන් අත්ර  ාා ්රතිලල්දායී ගල්ස උපගයෝගී කර  න්නා ල්ීම.  ගමම ්රතිපාදන ාලින් 

ක්ෂගේත්ර උපාං  රාශියක්ෂ සෙ ගත්ොරතුරු ත්ාක්ෂෂණ සම්බන්ධත්ාද ල්බා  න්නා ල්ීම. මූලික අයිත්ම් පෙත් 

ාගුගේ දැක්ෂගේ.  

 

අංශය අයිාමය 

ග ොඩනැගිලි ද්රාය පර්ගේෂණ සෙ 

පරීක්ෂෂණ අංශය 

නියැදි ිඹරුම් යන්ත්ර; 250
o
 C අාන් (2 units); 100 mm Core 

bits (10 units) 

පරිසර අධයයන ො ගස්ාා අංශය ජල් නියැදි, අධි ධාරිත්ා නියැදි, Vacuum pump 

භූ ත්ාක්ෂෂණික සෙ පරීක්ෂෂණ අංශය විදුම් උපාං , පරීක්ෂෂණා ාර උපාං  

 

 

   … 

 

  

ඇඹරුම් යන්ත්රය අධි පරිමාණ නියැදි නියැදි වයලන උඳුන 
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ජාතික වැනසටහන්ව ට සහභාිල වීම 

 

දැයට කිරුළ සංවර්ධන ප්රදර්ශනය – 2014, කුලියාපිටිය 

 

සියළුම රාජය සෙ ගප ේ ලික ආයත්න  කාබේධා සෑම ාර්ෂයකම පාත්ානු ල්බන දැයට කිරුළ 

ාැඩසටෙන සෙ ්රදර්ශනය ගමාර කුරුණෑ ල් දිස්ත්රික්ෂකගේ කුලියාපිටිය ත්ාක්ෂෂණික විදයාල්ගේ මාර්තු 

23-30 දක්ෂාා පාත්ාන ල්ීම.  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ගමම ්රදර්ශනය සඳො ්රදර්ශන කුටියක්ෂ ඉදිරිපත් ගකොට සෙභාගි  විය. එහි  

විවිධ ආකතතීන් ො ගපෝස්ටර් ්රදර්ශනය ගකරුණු අත්ර ආයත්නගේ ගස්ාක සාමාජිකයින් විසින් 

ආයත්නගේ කාර්ය භාරය ො නායයෑම් ආපදා අාදානම් අාමකරණය  පිළිබඳ මෙජනත්ාා දැනුාත් 

කරන ල්ීම. ගමම ාැඩසටෙන පදනම් කරග න ජා.ග ො.ප. සංවිධානය විසින් විගතෂ පුාත් සංග්රෙයක්ෂ 

ගබදා ෙරින ල්ීම. 

 

හැකියා වර්ධනය 

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය නායයෑම් ආපදා අාදානම් කළමනාකරණය සඳො ජාතික මධයස්ාානය ගල්ස 

සල්කනු ල්ැගේ. දිගනන් දිනම ාැඩිාන ආපදා ත්ත්ත්ායන් නිසා ජා.ග ො.ප. සංවිධානයට සංකීර්ණ සෙ 

අභිගයෝ ාත්මක ආපදා ත්ත්ත්ායන් යටගත් පුළු්  කාර්ය භාරයක්ෂ ඉටුකිරීමට අාශය ාන නිසා එහි 

ෙැකියාා ාර්ධනය කළ යුතු ගේ.  2014 ාර්ෂගේීම ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ධාරිත්ාා රජගේ සොය ිතිා 

අාශය උපකරණ ල්බා  ැනීගමන් ාර්ධනය කර   ත් ෙැකි විය. 
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   එන්බීආර්ඕ/ ඩී/2014/230         2016.02.23 

 

 

වි ණකාධිපති 

වි ණකාධිපති ගදපාර්ත්ගම්න්තුා 

අංක. 306/72, ගපෝ දූා පාර 

බත්ත්රමු් ල් 

 

ජාතික යෙොනනැිලලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ 2014 යදසැම්සර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ ලි ෙ 

ප්රකාශන පිළිසඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනයත් 14 (2) (සී) වෙන්තිය ප්රකාර විෙණකාධිපති වාර්ාාව. 

 

යගාෝක්ෂත් කරුණ යටගත් එාන ල්ද ොබග  ඩීඊ2/ීව/එන්බීආර්ඕ/1/14/15 සෙ 2015.09.15 දිනැති වි ණන ාාර්ත්ාා 

සම්බන්ධගයන් වූ පැෙැදිලි කිරීම් පෙතින් දක්ෂාා ිත්. 

 

2. මූල්ය ්රකාශන 

2.2 මූල්ය  ්රකාශන පිළිබඳ අදෙස් දැක්ෂවීම 

 

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

  

0අ) මො භාණ්ඩා ාරගයන්  භූ අස්ාාාරත්ායන් ාැල්ැක්ෂවීගම් ායාපතතිය 0පැෂන්ාත්ත්) සෙ නායයෑම් 

ස්ාාන සිතියම් ත්කරණ කටයුතු සඳො මො භාණ්ඩා ාර ්රතිපාදන යටගත් ල්ැබූ මුදලින් පෙත් 

සඳෙන් පරිදි එම කටයුතු සඳො උපගේශන ගස්ාා  ාස්තු සෙ ගපොදුකාර්ය පිරිාැය ාශගයන් 

රු.7,608,061 ක මුදල්ක්ෂ ාැයවී ිති අත්ර එම වියදම ල්ැබූ ්රතිපාදන යටගත් ගිණුම් ාල් ආදායම 

ගල්සද ිතුල්ත් කර ිති බැේ ගමයින් කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

භූ අස්ාාාරත්ායන් ාැළැක්ෂවීගම් ායාපතතිය යටගත් 2014 ාර්ෂය  තුල්  

ඉටුකරන ල්ද ාැඩ ාටිනාකම/ (work in progress)     9,323,573.29 

 0ගමම ාටිනාකම ආදායම ගල්ස ගිණුම් ත් කර ිත්) 

අඩු කල්ා 

වියදම ගල්ස ගකොන්ත්රාත්කරුග  ග වීම් සෙ ු ව වියදම් ගපන්නා ිත්    6,676,086.13 

 ආයත්නගේ  උපගේශන ගස්ාා  ාස්තු සෙ අගනකුත් ගපොදුකාර්ය වියදම්  

අන්ත්ර්ග්රෙණය කිරීම (1)        2,647,487.16 

 

 

 නායයෑම් සිතියම් ත්කරණ ායාපතතිගේ කටයුතු ගානුගාන් 2014  

 ාර්ෂගේ ආදායම ගල්ස ගිණුම් ත්කරන ල්ද ාටිනාකම    24,000,000.00 

 

අඩු කල්ා 

සිතියම් ත්කරණ කටයුතු ාල්ට අදාල් වූ ු ව වියදම    19,039,426.10    

 නායයෑම් සිතියම් ත්කරණ ායාපතතිගේ කටයුතුාල්ට අදාල් 

 සියළුම  උපගේශන ගස්ාා  ාස්තු සෙ ගපොදුකාර්ය වියදම්(2)     4,960,573.90 

 මුළු උපගේශන ගස්ාා  ාස්තු සෙ ගපොදුකාර්ය වියදම්(1+2)      7,608,061.06 

 

 

0ආ) සුනාමි ො  ංාතුර අපදාාන්ට ොගරොත්තු ගදන ආකාරගේ ආදර්ශ නිාාස 06ක්ෂ ඉදිකිරීම සඳො 

2013 ාර්ෂගේීම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශගයන් ල්ැබුණු රු 4,188,200 ක වියදමින් ආදර්ශ 

නිාාස 06 ඉදිකිරීමට ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය ක්රියාකර ිත්. 

 

ඉතිරි නිාගස් ාැඩ සඳො 2015 ාර්ෂගේීම ාැය කිරීමට සිදුාන රු.561,455/- ක මුදල් 2014 ාර්ෂගේීම 

ඉදිරි ාර්ෂය සඳො මාරුකර ගිණුම්  ැල්පීම් කිරීම ම ෙැරී ිති අත්ර එම ාටිනාකම ගපර ාර්ෂ 

ගිණුම්  ැල්පීම් යටගත් 2015 ාර්ෂගේීම නිාැරදි කිරීමට පියාර  න්නා බැේ කාරුණිකා ාාර්ත්ා 

කරමි.  

 

0ි) මො භාණ්ඩා ාරගයන් සෙ ගානත් ආයත්නාලින් ල්ැබු ්රා ධන ්රදානාලින් ඊට අදාල්  ු ව 

වියදම් 1988 ාර්ෂගේ සිට ්රදාන ාල්ට අදාල් ගිණුම් ාලින් අඩුකර ිත්. සිතියම් ත් කිරීගම් 

වියදම්ාල්ට අදාල් වු  පුනරාාර්ාන වියදම් ාලින් ගකොටසක්ෂ ඊට අදාල් ්රදාන ගිණුගමන් අඩු 
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ගනොවීම ගේතුගකොටග න ාාර්ෂිකා අාසන් ගිණුම්ාල් ්රදාන ගිණුගම් ගතෂය එම ාටිනාකම් 

ාලින් ාැඩිගයන් ඉදිරිපත් වී ිත්. 

 

  අනුා වි ණන ාාර්ත්ාා මඟින් ඉදිරිපත් කර ිති  රු.80,055,432 ක ාටිනාකම 2015 ාර්ෂගේීම 

්රදාන ගිණුගමන් ඉාත්කර සමුච්චිත් අරමුද්  ගිණුම සම  අදාල් ගිණුම්  ැල්පීම් කර නිාැරදි 

කිරීමට පියාර  නු ල්බන බැේ ාාර්ත්ා කරමි. 

0ඈ) 2015 ාර්ෂගේීම ගස්ාක ණය සෙ අත්තිකාරම් ගතෂයන් ගාන් ගාන්ා දක්ෂාා නිාැරදි කිරීමට 

පියාර  න්නා බැේ කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

2.2.2 විෙණනය සඳහා සාේෂි යනොවීම 

භූත්ාක්ෂෂණ ඉංජිගන්රු ො පර්ගේෂණ අංශය, ායාපතති කළමනාකරණ අංශය ො නායයෑම් පර්ගේෂණ  ො 

අාදානම් කළමනාකරණ අංශය යටගත් ගකරීග න යන ාැඩ  ාශගයන් ාැය කර තිබු රු.132,182,194 ක 

ාටිනාකමට අදාල් ්ර ති ාාර්ත්ා ො සෙතික කල් ිඹ් පත් ඕනැම අාස්ාාාක වි ණන අංශය ගාත්  

ඉදිරිපත් කල් ෙැකි බැේ කාරුණිකා දන්ාමි.  

 

2.2  ැබිය යුතු ිලණුම් 

 නා රික සංාර්ධන අධිකාරිගයන් ාර්ෂ 05 කට ාැඩි කාල්යක සිට අයකර  ැනීමට ගනොෙැකිා පාතින රු 

5,554,149 ක මුදල් අයකර  ැනීම සඳො ආයත්නයට  ත් ෙැකි සෑම ක්රියාමාර් යක්ෂම  ත් අත්ර එගෙත් එම 

මුදල් ගම්ානගත්ක්ෂ අයකර  ැනීමට ගනොෙැකිා ත්ාදුරටත් පාතින බැේ ගමයින් කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය විසින් කරන ල්ද ගප්රාගදණිය ො පදියපැල්ැ් ල් නායයෑම් අාම 

කිරීගම් ායාපතති ො විගතෂ විමර්ශන කටයුතු සඳො ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ාානය මඟින් මුද්  ල්ැබු 

අත්ර එම අාස්ාාගේීම කරන ල්ද ාැඩ ාටිනාකම් මත් ගමම රු.6,411,229 ක මුදල් ල්බා ැනීම සඳො ිඹ් පත් 

ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ාානය ගාත් ඉදිරිපත් කර එම ාටිනාකම ල්ැිඹය යුතු ආදායම ගස් ගිණුම් 

 ත්කර ිත්. 

 

ගම් සඳො මො භාණ්ඩා ාරගයන් ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ාානය ගාත් මුද්  ගනොල්ැබීගම් ගේතුා 

මත් එම ාටිනාකම අයකර  ැනිමට ගමගත්ක්ෂ ගනොෙැකිා ිත්.   අනුා ත්ාදුරටත් ගමම ාටිනාකම 

ගපොත්ාල් ත්බා  ැනීගම් පදනමක්ෂ ගනොමැති බැවින් සමුච්චිත් අරමුදල් යටගත් 2015 ාර්ෂගේීම ගපොත්ාලින් 

ඉාත් කිරීමට අාශය පියාර  න්නා බැේ  කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

2.3 නීති, රීති, යරගු ාස සහ කළමනාකරණ රණරණ ව ට අනුකූ  යනොවීම 

0අ) මුද්  ගරගුල්ාසි 371 02) 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය විසින් කරග න යනු ල්බන උපගේශන ගස්ාාාන් සෙ 

ඊට අදාල්ා ාැඩිඹම්ාල් කටයුතු ාල්ීම අත්යාශය වියදම් ගානුගාන් අත්තිකාරම් ීමමට සිදුාන අත්ර 

එම අත්තිකාරම් මුද්  පියාා  ැනීම සම්බන්ධගයන්ද කටයුතු කරග න යනු ල්බයි. එගස් වුාද 

සමෙරක්ෂ අාස්ාාාල්ීම දින 14 ක්ෂ ිතුල්ත් ගනොාැල්ැක්ෂවිය ෙැකි පරිදි අත්තිකාරම් පියාා  ැනීමට 

ගනොෙැකි අාස්ාා ිත්. ගකගස් වුාද මාස 01 කට ාැඩි කාල්යක්ෂ  ත්වීම සම්බන්ධගයන් ගේතු 

පරීක්ෂා කර බල්ා ඊට සුදුසු පියාර  ැනීමටත්, එම ත්ත්ාය නිාැරදි කිරීම සම්බන්ධගයන් අාශය 

ක්රියාමාර්   ැනීමටත් කටයුතු කරන බාත් ගමයින් කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

අත්තිකාරම් පියවීම කඩිනම් කිරීගම් පියාරක්ෂ ාශගයන් අත්තිකාරම් පියවීම ්රමාද කර තිබු 

නිල්ධාරින්ග  ාැටුප් නත්ර කිරීමටත්, ාැටුගපන් අත්තිකාරම් අයකිරීමටත් පියාර  න්නා ල්ීම. 

ත්ාද එක්ෂ අත්තිකාරමක්ෂ ල්බා ත් නිල්ධාරියකුට ඉදිරිගේීම එම අත්තිකාරම් මුදල් පියාන ගත්ක්ෂ 

ත්ාත් අත්තිකාරම් මුදල්ක්ෂ ල්බා ගනොීමමට ක්රියා කරන බැේ ාාර්ත්ා කරමි. 

 

ගස්ාා අාශයත්ාායන් සෙ ගනොාැල්ැක්ෂවිය ෙැකි ගේතු මත් අත්තිකාරම් මුද්  ල්බාීම ිති අත්ර 

ඉදිරිගේීම නිසි පටිපාටි සෙ අභයන්ත්ර පාල්න සීමාාන් යටගත් ග වීම් කටයුතු කිරීමට ක්රියාකරන 

බැේ කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

0ආ) 2002 ගනොාැම්බර් 28 දිනැති අංක අයි අයි/2002/02 දරන භාණ්ඩා ාර නක්රග් ඛය 

 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය සතු පරි ණක උපාං  ො මතදුකාං  පිළිබඳ ස්ාාාර 

ාත්කම් ග් ඛණය ගම් ාන විට යාාත්කාලීන කිරීමට පියාර ග න ිත්. 

 

3. ලි ෙ සමාය ෝචනය 

 

3.1 ලි ෙ ප්රතිල ය 

 එක  ගාමි. 
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4. යමයහයුම් සමාය ෝචනය 

 

4.1 කාර්ය සාධනය  

 

0අ) නායයෑම් ආපදා කල්ාප සිතියම් ත්කරණ ායාපතතිය  

(i)/(ii) 2013 ාර්ෂගේීම පිළිගයල් කිරීමට නියමිත්ා තිබූ සිතියම් සම  2014 ාර්ෂගේීම පිළිගයල් 

කිරීමට නියමිත්ා තිබූ සිතියම් ඉටු කිරීමට පියාර ග න ිත්. එගස් ඉටු කර අාසන් කරන ල්ද 

සිතියම් වි ණනය සඳො ඕනෑම අාස්ාාාකීම ඉදිරිපත් කිරීගම් ෙැකියාා පාතී. 

 

0ආ) නායයෑම් අවදානම් ාේයේරු වාර්ාා නිකුත් කිරීම 

(i) නායයෑම් අාදානම් පාතින දිස්ත්රික්ෂකාල් සිදුකරනු ල්බන ඉදිකිරීම් සඳො ජාතික 

ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය මගින් ගයෝ යත්ා සෙතික නිකුත් කිරීම සිදුකරනු 

ල්බයි. එම සෙතික ල්බාීමම ු වාම කරනු ල්බන ඉ් ලීම් සෙ පළාත් පාළන ආයත්න 

මගින් කරනු ල්බන ඉ් ලීම් මත් සිදු කරනු ල්බයි. 

 

ත්ාදුරටත් ගමම නායයෑම් අාදානම් පාතින දිස්ත්රික්ෂක ාල් ඉදිකිරීම් ාල්ීම ගයෝ යත්ා 

සෙතික ල්බා  ැනීගම් ාැද ත්කම ජනත්ාා ගාත් අාගබෝධ කර ීමම ගානුගාන් දැනුාත් 

කිරිගම් ාැඩසටෙන් ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය මගින් නිරන්ත්රගයන්ම 

කරග න යනු ල්බයි. ගම් සඳො ග්රාම ගස්ාක ගකොට්ඨාශ මට්ටමින් ොවුන්ග  

සෙගයෝ යද ල්බා  නිමින් ොවුන්ද දැනුාත් කරමින් කටයුතු කරනු ල්බයි. 

 

එගස් වුාද, අනාසර ඉදිකිරීම් නත්ර කිරීගම් බල්යක්ෂ ගෙෝ ඊට එගරහිා නීතිමය පියාර 

 ැනීගම් බල්යක්ෂ ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයට ගනොමැතිවීම 

ගේතුගකොටග න එම කටයුතු සඳො ු ව මැදිෙත්වීමක්ෂ කිරීමට ෙැකියාාක්ෂ ජාතික 

ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයට ගනොමැති බැේ ගමයින් කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

ත්ාද, සෙතික පත්ර ල්බා ැනීම සඳො කිසිදු ඉ් ලීමකින් ගත්ොරා රජගේ  ාන රක්ෂෂිත් 

ආශ්රිත් ඉඩම්ාල් ගමන්ම රජගේ ඉඩම්ාල් අනාසර ඉදිකිරීම්, පස් ්රාාෙනය, ාැලිග ොඩ 

දැමීම සෙ ගප ේ ලිකා සිදුකරන ල්ද ඉදිකිරීම් සම්බන්ධගයන් ජාතික ග ොඩනැගිලි 

පර්ගේෂණ සංවිධානයට ු ව ගල්ස මැදිෙත්වීමට නීතිමය ්රතිපාදන ගනොමැති අත්ර, 

එාැනි අාස්ාා ාාර්ත්ා වුාගෙොත්   සම්බන්ධගයන් ක්රියාකිරීගම් නීතිමය අධිකාරී බල්ය 

ිති ආයත්න ගාත් එම කරුණු ගයොමුකිරීමට ක්රියාකරන බැේද ගමයින් ාාර්ත්ා කරමි. 

 (ii) 2014.12.31 දිනට අයකර ැනීමට තිබූ රු.1, 548,058 ක මුදල් ්රාගේශීය සභාාලින් 

කඩිනමින් අයකර  ැනීමට ක්රියාකරන අත්ර ්රාගේශීය සභාාල් ඉ් ලීම් මත් නිකුත් 

කරනු ල්බන සෙතික සඳො ිස්ත්ගම්න්තු ඉදිරිපත් කර එම මුද්  අයකර  ැනීම 

සඳොද විධිමත් ආකාරගයන් ගම් ාන විට ක්රියාකරන අත්ර ත්ාදුරටත් එම කටයුතු 

ශක්ෂතිමත් කිරීමට පියාර  න්නා බැේ ාාර්ත්ා කරමි. 

 

(iii) නායයෑම් අාදානම් ත්ක්ෂගස්රු කිරීගම් ාාර්ත්ා නිකුත් කිරීගම්ීම ්රතික්ෂගේප වු ඉ් ලුම්පත් 

සම්බන්ධගයන් නැාත් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීගම්ීම ඊට ගපර   සම්බන්ධගයන්  

පරීක්ෂෂණ කටයුතු සිදු කර ාාර්ත්ාාක්ෂ ල්බාීම තිගේනම් එම ාාර්ත්ාගාන් බැෙැරා නැාත් 

පරීක්ෂෂණයක්ෂ කර ාාර්ත්ාාක්ෂ ල්බාීමගම් ත්ත්ායක්ෂ ිති ගනොාන පරිදි කටයුතු කිරීමට 

අාශය ාැඩපිළිගාල්ක්ෂ ගම් සම්බන්ධගයන් ගයොදා ිත්. 1:50,000 පරිමාණය යටගත් සකස් 

කර ිති සිතියම් ාල් එගස් ්රතික්ෂගේප වු ාාර්ත්ා සම්බන්ධගයන් සටෙන් ත්බා   

ගානුගාන් ගානම ගරජිස්ටරයක්ෂද පාත්ාාග න යාමට ක්රියා කරනු ල්බයි. අලුතින් 

අයදුම්පත්ක්ෂ ල්ැබීගම්ීම   සම්බන්ධගයන් පරීක්ෂෂණ කටයුතු ිරඹීමට ගපර 1:50,000 

සිතියම් පරීක්ෂෂාකර බල්ා ගම් සම්බන්ධගයන් මීට ගපර ක්රියා කර ග න ිති තීරනද 

සැල්කි් ල්ට  නු ල්බයි. 

 ත්ාදුරටත් ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය මගින් ගදනු ල්බන ාාර්ත්ා 

සම්බන්ධගයන් පසුවිපරම් කිරිමට ආයත්නයට ෛනතික බල්යක්ෂ ගනොමැති බැේ 

කාරුණිකා දන්ාමි. 

  

 0ි) නායයෑම් අවදානම් අවම කිරීම සම්සන්ධ කටයුතු 

(i)  ැරඩිි් ල් නායයෑම් අාමකරණ ායාපතතිය සඳො 2013 ාර්ෂය සඳො රු.මිලියන 29 ක්ෂ 

ල්ැබූ අත්ර එම ාසගර් ගමම ායාපතතිය සඳො රු.21,631,952 ක්ෂ වියදම් කර ිත්. ල්ැබූ 

මො භාණ්ඩා ාර ්රතිපාදන ාලින් රු.7,368,048 ක මුදල්ක්ෂ ඉතිරිවී ිත්. එම මුද්  

භාවිත්ා කර 2014 ාර්ෂය තුල්ීම එම ාැඩ ගකොටස් ඉටුකිරීමට ක්රියාකර ිත්.  ැරඩිි් ල් 

ායාපතතිගේ මුළු ිස්ත්ගම්න්තු ාටිනාකම රු.93,011,363 කි. 2016 ාර්ෂය තුල් ගමම 

ායාපතතිගේ ාැඩ අාසන් කිරීමට නියමිත් අත්ර ගමම ායාපතතිය සඳො මො 

භාණ්ඩා ාරගයන් ල්ැගබන ්රතිපාදන සිය් ල් උපගයෝගී කරග න ගමම ායාපතතිගේ ාැඩ 

කටයුතු 2016 ාර්ෂය තුල් අාසන් කිරීමට ක්රියා කරනු ල්ැගේ. 

 ත්ාද, ගප්රාගදනිය ො පදියපැල්ැ් ල් නායයෑම් අාමකරණ ායාපතතිාල් කිරීමට තිබු 

අත්යාශය නායයෑම් අාමකරණ කටයුතු කිහිපයක්ෂ 2014 ාර්ෂය මුල්ීම ගනොාැල්ැක්ෂවිය 

ෙැකි පරිදි ඉටුකිරීමට සිදුවු අත්ර   සඳො රු.13,957,790 ක්ෂ ාැය කිරීමට සිදුවූ බා 



NBRO Annual Report 2014 

 

 

NBRO/ AR/ Page 51 

කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි.  එම වියදම් දැරීමට අන්ත්ර් කළමනාකරණ කමිටුගේ 

අනුමැතිය ල්ැබු අත්ර ගමම ත්ත්ත්ාය 2013-12-31 දිනට පිළියල් කරන ල්ද අාසන් 

ගිණුම්ාල් සටෙනක්ෂ මඟින් ාාර්ත්ාකර ිති බැේ ගමයින් කාරුණිකා දන්ානු 

කැමැත්ගත්මි. 

 

(ii) පැෂන්ාත්ත් ්රගේශගේ භූ අස්ාාාරත්ාය අාම කිරීගම් ායාපතතිය ගානුගාන් 

ල්ැබූ රු.මිලියන 20 ක ්රතිපාදන ාලින් 2014 ාර්ෂගේ කරන ල්ද ාැඩ ්රමාණය ඉක්ෂමාා 

ල්ැබී තිබූ මුද්  ්රමාණය 2015 ාර්ෂයට මාරු කර ගිණුම්  ැල්පීම් කර ිත්. 

 2015 ාර්ෂගේීම ගමම ායාපතතිය සම්බන්දගයන් ිතිවු තිබු මෙජන විගරෝධත්ාා 

සමත්යකට පත්කර  ැනීගමන් අනතුරුා 2014 ාර්ෂගේ ල්ද ්රතිපාදන ාල්ට අදාල් ාැඩ 

ගකොටස් සම්පූර්නගයන්ම අාසන් කර ිති බැේ කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

0ඈ) පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු 

0i) ාර්ෂය මුල්ීම පිළිගයල් කරන ල්ද ක්රියාකාරී සැල්ැස්ම තුල් භාණ්ඩා ාර ්රතිපාදන යටගත් 

පර්ගේෂණ ො සංාර්ධන කටයුතු ගානුගාන් පිළිගයල් කරන ල්ද ක්රියාකාරී සැල්ැස්ම 

මඟින් ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය යටගත් පාතින අංශ 06 මඟින් ක්රියා 

කිරීමට ගයෝජනා වු ක්රියාකාරකම් 19 න් 08ක්ෂ පෙත් සඳෙන් ගේතු මත් ක්රියාාට නැංවීමට 

ගනොෙැකි වී ිත්. 

 

 අනගප්ක්ෂිත් පරිදි ාර්ෂය තුල් සිදුවූ ආපදා ත්ත්ායන් මත් ගනොාැල්ැක්ෂවිය ෙැකි පරිදි  

කාර්ය මණ්ඩල්ය ගයදවීමට සිදුවීම මත් නායයෑම් අධයයන අංශය ො භූත්ාක්ෂෂණ 

ඉංජිගන්රු අංශයට ගම් සඳො නිල්ධාරින් ගයදවීමට ගනොෙැකි වූ අත්ර එම කාර්ය පාරා 

තිබූ නිල්ධාරින්ටද එම කටයුතු කිරීමට ඉඩ ්රස්ාාාක්ෂ ගනොතිබීම ගම් සඳො ත්දින්ම 

බල්පා ිත්. 0උදාෙරණ කළුත්ර ්රගේශගේ සිදුවූ ආපදා ත්ත්ාය සෙ මීරියබැේද 

නායයෑමත් සම  නුාරඑළිය, කෑ ් ල්, නුාර, මාත්ග් , බදු් ල් සෙ රත්නපුර 

දිස්ත්රික්ෂකාල් තිබූ නායයෑම් පිළිබද ආපදා ත්ත්ායන්) 

 ත්ාද 2012 ාර්ෂගේීම කළමනාකරණ ගස්ාා ගදපාර්ත්ගම්න්තුගාන් අනුමත්ා තිබූ කාර්ය 

මණ්ඩල්ය තුල් ගමන්ම බඳාා  ැනීගම් පටිපාටි ාල් තිබූ සුදුසුකම් යටගත් නිල්ධාරින් 

බඳාා  ැනීමට ක්රියා කල්ද අාශය ත්ාක්ෂෂණ නිල්ධාරින් එම ත්නතුරු ාල්ට බඳාා 

 ැනීමට ගනොෙැකි වීම මත් අාශය නිල්ධාරින් සංඛයාා ්රමාණාත් ගනොවීමත් ගම් සඳො 

බල්පෑ ිත්.   ගේතුා මත් නා ගස්ාක සංඛයාා සම  එම සුදුසුකම් සං ගශෝධනය 

කිරීමට 2014 ාර්ෂගේ මුල් සිට ක්රියා කල්ද 2014 ාර්ෂය තුල්ීම   සඳො අාශය  අනුමැතිය 

ල්බා  ැනීමට ගනොෙැකි වීම යන කරුණුද ගම් සඳො ත්දින් බල්පා ිත්. 

 

 2015.03.17 දින නා බඳාා  ැනීගම් පටිපාටිය මො භාණ්ඩා ාරගයන් අනුමත් කරන ල්ද 

අත්ර   අනුා ගම් ාන විට අාශය ගස්ාක සංඛයාා බඳාා  ැනීමට ක්රියා කර ිත්. 

ගස්ාක සංඛයාා අඩුවීම මත් පරිසර අංශයටද ක්රියාකාරී සැල්ැස්ම මත් අාශය 

පර්ගේෂණ ො සංාර්ධන කටයුතු ක්රියාාට නැංවීමට ගනොෙැකි වී ිත්. 

(ii) ක්රියාකාරී සැල්ැස්ගම් තිබූ ක්රියාකාරකම් 19 න් ක්රියාකාරකම් 07 ක්ෂ මානා ජනාාාස 

සැල්සුම් ො පුහුණු අංශය මගින් ඉටු කර ිත්. එම කටයුතු සඳො ක්රියාකාරි සැල්ැස්ම 

මගින් රු.මිලියන 3.07 ක්ෂ ගාන්කර තිබුනද, ක්රියාකිරීගම්ීම මතුවූ ත්ත්ායන් අනුා 

රු.මිලියන 6.46 ක්ෂ වියදම් වී ිත්.  

 එම මුදල් මානා ජනාාාස සැල්සුම් ො පුහුණු අංශය මගින් ඉටු කරන ල්ද ක්රියාකාරකම් 

08 ක්ෂ ගානුගාන්, එම ක්රියාකාරකම්ාල් ත්ත්ාය සෙ ගුණාත්මකභාාය යන කරුණු 

සල්කා බල්ා ාැය කිරීමට සිදුවී ිති බැේ දන්ානු කැමැත්ගත්මි. 

(ii) මො භාණ්ඩා ාරගයන් ල්ැබූ රු.මිලියන 12 ක මුද්  ාලින් ඉෙත් සඳෙන් පරිදි පැාති 

ත්ත්ායන් මත් ාර්ෂය තුල්ීම රු. මිලියන 9.3 ක්ෂ වියදම් කල් අත්ර ඉතිරි රු. මිලියන 2.7 ක 

මුදල් 2014 ාර්ෂගේීම ඉටු කිරීමට ගනොෙැකි වූ ක්රියාකාරකම් 2015 ාර්ෂය තුල්ීම ඉටු කිරීම 

සඳො 2015 ාර්ෂයට මාරු කරන ල්ීම. 

 

4.2 කාර්ය මණ්න  පරිපා නය 

0අ) කළමනාකරණ ගස්ාා නක්රග් ඛ අංක 30 අනුා ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ 

පැාති බඳාා ැනීගම් පටිපාටිය 2012.03.02 දින අනුමත් වූ අත්ර එම පටිපාටිගේ සුදුසුකම් මත් 

පිහිටා අදාල් නිල්ධාරින් බඳාා  ැනීම සඳො පුාත්පත් දැන්වීම් පළකරමින් ක්රියා කල්ද එම 

සුදුසුකම්ාල් තිබූ ්රතණ ත් ත්ත්ායන් මත් අාශය බඳාා  ැනීම් සිදුකිරීමට අපෙසු වී ිත්.   

ත්ත්ාය මත් පැාති බඳාා  ැනීගම් පටිපාටිය සංගශෝධනය කර  ැනීමට ක්රියාකල් අත්ර   සඳො 

2015.03.17 දින කළමනාකරණ ගස්ාා ගදපාර්ත්ගම්න්තුගේ අනුමැතිය ල්බා  න්නා ල්ීම. 

   අනුා 2015.03.19 දින එම සුදුසුකම් යටගත් ්රසිේධ පුාත්පත් දැන්වීම් පළකර අයදුම්පත් කැඳාා 

අදාල් සම්මුඛ පරීක්ෂෂණ පාත්ාා සියලුම පුරප්පාඩු ත්නතුරු 2015.06.09 දින පිරවීමට ක්රියාකර 

ිත්.   අනුා පැාති ත්ත්ාය ගම් ාන විට සම්පූර්ණගයන් නිරාකරණය වී ිති බැේ කාරුණිකා 

ාාර්ත්ා කරමි. 
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0ආ) ත්ාද, විදයාඳ 0AR - 1) ත්නතුරු 58 ක්ෂ පැාති ගස්ාක සංඛයාා තුල් අනුමත්ා තිබූ අත්ර නා බඳාා 

 ැනීගම් පටිපාටියත් සම  ගස්ාක සංඛයාා විදයාඳ 0AR - 1) සඳො 72 ක්ෂ සඳො කළමනාකරණ 

ගස්ාා ගදපාර්ත්ගම්න්තුගේ අනුමැතිය ල්ැබී ිත්.   අනුා අනුමත් ්රමාණයට ාඩා ාැඩිගයන් 

ගස්ාකයින් 08 ගදගනකු බඳාා  ැනීගම් ත්ත්ායක්ෂ ගම් ාන විට ගනොමැති අත්ර විදයාඳ 0AR - 1)  

ත්නතුරු 72 ම ගම් ාන විට පිරවීමට ක්රියාකර ිති බැේ කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි.  

 

5. ිලණුම් කටයුතුභාවය සහ යහපා නය 

 

5.1 ජාතික යෙොනනැිලලි පර්යේෂණ සංවිධානය සංවිධානය ේථාපිා කිරීම 

අාදානම් සහිත් ්රේශාල් සිදුකරනු ල්බන අනාසර ඉදිකිරීම් නත්ර කිරීගම් බල්යක්ෂ ගෙෝ ඊට එගරහිා 

නීතිමය පියාර  ැනීගම් බල්යක්ෂ ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයට ගනොමැතිවීම 

ගේතුගකොටග න එම කටයුතු සඳො ු ව මැදිෙත්වීමක්ෂ කිරීමට ෙැකියාාක්ෂ ජාතික ග ොඩනැගිලි 

පර්ගේෂණ සංවිධානයට ගනොමැති බැේ ගමයින් කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

ත්ාද, එාැනි අාස්ාා ාාර්ත්ා වුාගෙොත්   සම්බන්ධගයන් ක්රියාකිරීගම් නීතිමය අධිකාරී බල්ය සහිත් 

ආයත්න ගාත් එම කරුණු ගයොමුකිරීමට ක්රියාකරන බැේද ගමයින් ාාර්ත්ා කරමි. 

 

පාර්ලිගමන්තු පනත්ක්ෂ යටගත් ස්ාාපිත් කර ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය සඳො අාශය 

ෛනතික ත්ත්ාය ල්බා ැනීම සඳො අාශය ක්රියාමාර්  ගම් ාන විට  නිමින් පාතී. 

 

5.2  ක්රියාකාරී සැ ැේම 

 ාාර්ෂික ක්රියාකාරී සැල්ැස්ම මගින් අගප්ක්ෂෂිත් ගභ තික කාර්ය සාධන ඉල්ක්ෂක සෙ මූල්යමය ඉල්ක්ෂක සපුරා 

 නිමින් ආයත්නය කටයුතු කර ිති අත්ර ආපදා කල්ාප සිතියම් ත් කිරීම සෙ නායයෑම් අාම කිරීම් 

සඳො සිදුකරනු ල්බන ඉදිකිරීම් සඳො ාාර්ත්ාගේ  4.1 යටගත් විස්ත්රාත්මක පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර ිති බැේ 

ත්ාදුරටත් ාාර්ත්ා කරමි. 

 

5.2 අභෙන්ාර විෙණනය 

 2015 ාර්ෂගේ අගේ්  මාසගේීම අභයන්ත්ර වි ණක ාරගයක්ෂ ආයත්නයට ස්ථිර පදනමින් බදාා  ත් අත්ර 

2014 ාර්ෂගේ අග ෝස්තු මස සිට අභයන්ත්ර වි ණකාරගයක්ෂ ආයත්නගේ ගනොසිටීම මත් එම කාල්සීමාා 

තුල් අභයන්ත්ර වි ණන කටයුතු ාල් යම් ඌනත්ාායක්ෂ සිදු වී ිත්.එම ත්ත්ාය ගම් ාන විට ම ෙැරී ිති 

බැේ ාාර්ත්ා කරමි. 

5.4  අයවැය යල්ඛණමය පා නය 

 2014 ාර්ෂය අාසාන භා ගේීම මීරියබැේද  ්රගේශගේ  ිතිවු ෙදිසි  නායයෑගම් ත්ත්ාය සෙ මධයම කදුකර 

්රගේශාල් තිබු ආපදා ත්ත්ායන් සම්බන්ධගයන් සිදුකිරීමට තිබු විගතෂ විමර්ශන කටයුතු විශාල් සංඛයාාක්ෂ 

ගේතුගකොටග න ගනොාැල්ැක්ෂවිය ෙැකි පරිදි ාර්ෂය අාසානගේීම අනුමත් අයාැය වියදම් සීමාාලින් ොේබට 

සමෙරක්ෂ වියදම් ශීර්ෂ යටගත් වියදම් දැරීමට සිදුවූ බැේ  කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 ත්ාද ,2014 ාර්ෂගේීම විශාල් ායාපතති සංඛයාාක්ෂ ාර්ෂය තුල් ල්ැබීම ගේතු ගකොට ග න අයාැය  ත් වියදම් 

සීමාගාන් ොේබට සමෙරක්ෂ වියදම් ශීර්ෂ යටගත් වියදම් දැරීමට සිදුවිය. ත්ාද, ගපර ාර්ෂ සම  සැසඳීගම්ීම 

ආයත්නගේ ාාර්ෂික ආදායගමහිද විශාල් ාර්ධනයක්ෂ සිදුවී ිති අත්ර ල්ාභයද රු.මිලියන 62 ක පමණ සීමාා 

දක්ෂාා සීඝ්ර ඉෙළ යාමක්ෂ සිදුවී ිත්.  

 එම සමස්ා ක්රියාාලිය සම  ගමම අයාැය ත් සීමාාන් ඉක්ෂමවීමට සිදුවුාද 2015 ාර්ෂගේීම පූර්ණ ාශගයන් 

අනුමත් අයාැය තුල් වියදම් නිසි අීකක්ෂෂණයක්ෂ ො පාල්නයක්ෂ යටගත් ගමගෙයවීමට සම්පූර්ණ ක්රියාමාර්  

 ැනීමට ක්රියාකරන බැේ ාැඩිදුරටත් කාරුණිකා දන්ාමි. 

 

5.5 පාරිසරික ො සමාජ ා කීම් ඉටු කිරීම 

  

 පාරිසරික ො සමාජ ා කීම් ඉටු කිරීම යටගත් සඳෙන් කරුණු සම  එක  ගාමි. 

 

6. පශධති හා පා නයන් 

 පෙත් සඳෙන් ගක්ෂේත්රාල් පේධති ො පාල්න අඩුපාඩු සම්බන්ධගයන්, විටින් විට ඉදිරිපත් වු වි ණන විමසුම් 

ගකගරහිද අාධානය ගයොමු කරමින් පේධති ො පාල්න කටයුතු ශක්ෂතිමත් කර කළමනාකරණ කටයුතු 

කාර්යක්ෂෂමා පාත්ාාග න යාමට ක්රියාකර ිත්.  

 

 ත්ාදුරටත් පේධති ො පාල්න ගක්ෂෂත්ර ගකගරහි විගතෂ අාධානය ගයොමුකරමින් එම කටයුතු ාල් ාර්ධනයක්ෂ 

ිති කර  ැනීමට ක්රියා කරන බැේ කාරුණිකා ාාර්ත්ා කරමි. 

 

 0අ) ගිණුම්කරණය 

 0ආ)  ණය ැති පාල්නය 

 0ි)  කාර්ය මණ්ඩල් පරිපාල්නය 

0ඈ) ායාපතති කළමනාකරණය 

0ඉ) අයාැය පාල්නය 

 

 

ඉංජිගන්රු 0ආනාර්ය) ආසිරි කරුණාාර්ධන 

අධයක්ෂෂ ජනරා්  
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ජාතික ය ොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවධානය 

99/1, ජාව්ත්ත් පාර, යකොළඹ 5. 

දුරකත්න :  011-2588946, ෆැක්ස් : 011-2502611 

වදුත් ත්ැපෑල : nbro@sltnet.lk,  යව්ේ අඩවය : www.nbro.gov.lk 
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