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ප්රතයසථිතීය සුරක්ෂිත පසරසරයේ නිර්මාණය කරණු පිණිකස ගස වාවන් සපයති.  අසථාායී කඳු, 
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ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තම පැවරුණු කාර්යයන් ගලස නායයම්  හඳුනා ැීමම, කලාපීකරණය, 

සිතිය් කරණය, ආපදා අවදානම පූර්ව අවදාන්  දැනු්  දීම, දැනුවත් ි.රීම හා අවදාන්  

කළමනාකරණය සහ නායයම්  පපද්රව සි ත ප්රගශශය යන් ි  ඉදිි.රී්  හා සංවර්ධන කාර්යයන් 

අරභයා නායයම්  ආපදා ඇ ැයී්  වාර්තා හා නිර්ගශශය  නිකුත් ි.රීම යනාදී ජාතික වැද ත්කමින් 

යුේත කාර්යයන් ඉටු කරින.  

පුනරාවර්ාන වියද්  පියවීම සහ ඒ සඳහා අවශය ය ආදාය්  තම ගස වාවන් ලහාදීම තුලින් ඉපයීමට 

ගමම ආයතනය කටයුතු කරින.  ඒ සඳහා රාජය, පුශ ලික අංශය ගේ හා ජාතයන්තර ආයතන ගවත 

සහ මහජනතාව ගවත විදයා ාර පරීක්ෂා ගස වාවන් හා තාක්ෂණිකක පපගශශය න ගස වා සපයනු ලහින.  

නවීන පාංශු පරීක්ෂා පපකරණයන්ග න් සමන්විත අං  ස් පූර්ණ පරීක්ෂණා ාරයේ පවතින අතර 

නවීන භූ විදු්  පපකරණ භාවිතගයන් භූ තාක්ෂණිකක විමර්ශය නයන් සිදු කරන අතර ගහොගහෝ යිතතල 

සංවර්ධන හා නායයම්  ආපදා අවමකරණය වයාපෘතිවල භූ විමර්ශය නය ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 

මගින් සිදු ගකරින.  තව ද, ඉදිි.රී් වල භාවිතයට සුදුසු හව හා ප්රමිතියට අනුූලලතාවය තහුරරු 

ි.රීමට ග ොඩනැගිලි ද්රවය පරීක්ෂා ි.රීම, පසරසර හා මහජනතාවගේ සුරක්ෂිතතාවය  තහුරරු කරනු 

වසථ ජලගය ි , අපජලගය ි , පාංශුවල, අවසාදිත පාංශුවල, වාතගේ සහ විගමෝචනයන් ි  

ගුණාත්මකභාවයන් පරීක්ෂා ි.රීම හා අදාල ඇ ැයී්   අගනකුත් සැපගයන ගස වාවන් ග..   

වයාපෘති කළමනාකරණය, මානව ජනාවාස සැළසු් කරණය, අඩු වියද්  ආපදා ප්රතයසථිතතික 

නිවාස ඉදිි.රීමට පපගදසථ ලහාදීම සංවිධානය සපයන තවත් ගස වාවන් ග..   

තව ද, පර්ගේෂණ කටයුතුවල දී හා ආපදා අවදාන්  අවමකරණය සඳහා ද රගටි  ආපදා 

ප්රතයසථිතතිය ප්රවර්ධනය ි.රීග්  කටයුතුවල දී ද ගශශීය හා ජාතයන්තර ආයතන සම  සුසංගයෝගි 

ව කටයුතු ි.රීමට සංවිධානය කටයුතු කරින.   

 

  



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 4 
 

 
අධයක්ෂ ජනාා්ගග  ාාර්ාාා  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2015 ගදසැ් හර් 31න් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා වූ 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූලය වාර්තාව ඉදිසරපත් 
ි.රීම පිළිහඳ ව ඉතාමත් සතුටුවන අතර 
නැවතත් වරේ රගේ වැද ත් හා පිළි ත් 
ආයතනේ හවට පත්වීමට කටයුතු ි.රීමට ජා. 
ග ො. ප. සංවිධානය දැවැන්ත පියවර තහා ඇති 
හව ද ඒ සඳහා පපසරම මේටමි.න් ලැබුණු මහඟු 
ගස වා දායකත්වයේ හා කැපවීමත් ගහ තුකාරක වී 
ඇති හව දැේවිය යුතු ය.   
 
ගමම වසගර් දී ත් නැවතත් වරේ එි  ආදාය්  
වාර්තා ත පපසරමයකට පත් ි.රීමට 
සංවිධානයට හැි. වී ඇත.  එම වැඩිවීම ඉකුත් 
වර්ෂගේ ලැබූ රු. මිලියන 415.4 වාර්තා ත 
ආදායම හා සසඳනවිට 48% ක වැඩිවීමි..  ගමය 
මහා පසරමාන වයාපෘතිවල නියැීගමන් ජාතික 
හා ජාතයන්තර හුර්කකරුවන් සම  සුසංගයෝගී 
ව කටයුතු ි.රීග්  ප්රතිඵලයන් ග..  2015 
ගදසැ් හර් අ  වනවිට ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
තම ගස වක මණ්ඩලය  348 ක පපසරමයකට 
ඉහළ නංවා න්නා ලදී.   
 
2015 වර්ෂගේ දී පපගශශය න ගස වා සඳහා ඉතා 
තර කාරී ගවගළඳගපොලේ පැවතුන අතර රාජය 
හා අනිකුත් ගපෞශ ලික ගස වාදායකයන්ගේ 
තියුණු තර කාරීත්වය අිබහවා ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය ගමයට ගපර 2014 වර්ෂගේ දී ලැබූ 
හා සමාන වර්ධනයේ ලහා  ත්ගත් ය.  2013 
වර්ෂගේ  සිට අඛන්ඩ ව ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
ඉහළ මේටග්  පපගශශය න ගස වා සැපයු්  
කාර්යයන් ි  දිගින් දි ට ම නිරත විය.   
 
2013 වර්ෂගේ සිට ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ 
කාර්යය මණ්ඩලය ගවත පැවරුණු කාර්යයන් 
දිගින් දි ට ම වැඩි වූ නිසා ගස වක සංඛයාව වැඩි 
ි.රීමට සිදු වූ අතර එි  ප්රතිඵලයේ ගලස එම 
සංඛයාව 25ස සිට 348 ේ දේවා වර්ෂයේ තුල 
වර්ධනය විය.   

 

තව ද 2015 වර්ෂගේ දී සමාජයීය හා මූලයම ය 
වශය ගයන් දුෂථකර පසරසරයකට මැදි වූවත් රාජය 
ආයතනයේ ගලස ඉතා ගහොඳින් සාර්ාක 
ප් ර තියේ අත්කර ඇති හවත් ඉලේක කරා 
යමගමන් තම ආයතනික අරමුණු අත්කර 
 ැීමමට හැි. වී ඇති හවත් සතුිතන් දන්වා සිිතමු.   
 
2015 වර්ෂගේ දී ආයතනගේ ඵලදායීතාවය ඉතා 
ඉහළ මේටමක පැවැති අතර ප්රමාදවී්  ම හැර 
කළට ග.ලාවට වැඩ කටයුතු නිසි ගලස සිදු කර 
 ැීමමටත් හැි.විය.  ගස වාලාභීන් සමහීමකට 
පත්වූ අතර ගචෝදනා අවම විය.  ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානයට ඉතා තර කාරී ගලස කටයුතු 
ි.රීමට සිදු වූ අතර ගස වක මණ්ඩලය දැේවූ ඉතා 
ගහොඳ ප්රවනතාවය සහ ඔුරන්ගේ අතිශය ය කැපවීම 
මත අද ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ආපදා 
කළමනාකරණය, නිවාස ඉදිි.රී්  හා පාසරසසරක 
ආදී විවිධ ගක්ෂ ත්රයන් ි  නිපුණ රගටි  
විශය ථවාසීමය තාක්ෂණිකක ගස වා සැපයු්  
ආයතනයේ ගලස ඉදිසරගයන් සිටීමට හැි. ව 
තිගේ.   
 
ආපදා කළමනාකරණ අමාතයංශය ගේ අනුහශිත 
තාක්ෂණිකක ආයතනය ගලස  ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානයට භාරදූර ව කීමේ පැවරී ඇත.  
එනිසා රගටි  ආපදා ප්රතයසථිතතිය ග ොඩනැංවීම 
පිණිකස ජා. ග ො. ප. සංවිධානය මහත් 
කැපවීමි.න් යුතු ව කටයුතු කරින.  ගමම ජා. 
ග ො. ප. සංවිධානගේ පත්සාහය අප ආයතනික 
සැළසු්  මඟින් මැනවින් පිළිබිඹු කර ඇති අතර 
ආපදා සහ ග ොඩනැංවී්  සඳහා තම පර්ගේෂණ 
හා සංවර්ධන ක්රියාවලියන් ආපදා අවමකරණය 
දැනුවත් ි.රී්  සහ පුු ණු වැඩසටහන් 
ගයොදාග න ඇත.   
 
2015 වසගර් පර්ගේෂණ කටයුතු සඳහා රජගේ 
ප්රතිපාදන ගලස රු. මිලියන 15.0 ේ ලහාදී ඇති 
අතර ගමම වාර්තාග. සවිසථතර ව දේවා ඇති 
පසරදි ගමම ප්රතිපාදන ආපදා කළමනාකරණය 
පිළිහඳ පර්ගේෂණ කටයුතු සඳහා ගයොදවා ඇත.  
රගේ ආපදා ප්රතයසථිතතිය ඉහළ නැංවීමට 
තාක්ෂණිකක ිල්කපීන්, තාක්ෂණිකක නිලධාරීන් හා 
අනිකුත් ඉදිි.රී්  ගක්ෂ ත්රගේ නියැගලන්නන් 
සඳහා ජා. ග ො. ප. සංවිධානය වසරන් වර පුු ණු 
ි.රී්  සහ දැනුවත් ි.රී්  වැඩසටහන් කළ අතර 
ගමම වැඩසටහන් ඉදිසර වසර තුලත් අඛන්ඩ ව 
ඉටු ි.රීමට කටයුතු ගයොදා ඇත.   ජා. ග ො. ප. 

සංවිධානය  විසින් පිළිගයල කළ ''ආපදා 

ප්රතයසථිතතික ඉදිි.රී්  අත්ගපොත'' පසුගිය වසගර් 
දී ප්රකාශය යට පත්කර එළිදේවා ඇති අතර එම 
වසර ආපදා ප්රතයසථිතතික සිශධාන්ත 
ග ොඩනැගිලි ඉදිි.රී්  ගක්ෂ ත්රයට අනු තකල 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 5 
 

වසරේ ද ග..  තව ද ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
පාස්ක ආශ්රිත නායයම්  අවදාන්  ඇ ැයී්  පහසු 
ි.රීමට සුදුසු ක්රමග.දයන් සකසා දියුණු කල 
අතර, එය භාවිතගයන් ගමවල්  කේටලයේ ද 
පිළිගයල කර ඇත.  තව ද, ආපදා ප්රතයසථිතතිය  
ප්රචලිත කරනු වසථ ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
නායයම් ,  ංවතුර, සුනාමි හා සැඩසුළංවලට 
ඔගරොත්තු ගදන ආපදා ප්රතයසථිතතික 
ලක්ෂණවලින් ගහබි ආදර්ශය  නිවාස සැළසු් කර 
කර, විවිධ පළාත්වල එම නිවාස ඉදිකර 
මහජනතාවට ප්රදර්ශය නය කර ඇත.   
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය පර්ගේෂණ හා සංවර්ධන 
ක්රියාවලියට අනුහශධ ව නායයම්  ආපදා කළාප 
සිතිය් කරණය අඛන්ඩ ව ක්රියාත්මක කළ අතර, 
යාවත්කාීන ි.රීමේ ගලස ග ොඩනැගිලි පිි ටී්  
සිතිය්  එම කලාප සිතිය්  හා ඒකාහශධ 
ි.රීගමන් නව සිතිය්  පිළිගයල කරන ලදී.  
නායයම්  අධීක්ෂණය හා පුගරෝකානය ි.රීම 
සඳහා විවිධ අධයයනයන් සිදු ගකරුණ අතර 
අතිශය ිනන් වැද ත් ගස  සැලගකන වර්ෂාපතන 
දර්ශය ක අ යන් නිර්ණය ි.රීග්  අධයයනයන් ද 
සිදුකරන ලදී.   
 
ග ොඩනැගිලි ද්රවයයන්  ැන කරනු ලැබූ 
අධයයනයන් අතසරන් දැනට භාවිතා කරන  ං ා 
වැලි ගවනුවට පුත්තලම ගනොසරච්ගචෝග්ක 
 ්කඅගුරු තාප හලා ාරගේ අප ද්රවයයන් ගලස 

ඉවතලන බි්  අළු (Bottom Ash) ගයොදා 
සිගමන්ති  ්ක නිෂථපාදනය ි.රීම ඉතා වැද ත් 
සංවර්ධනයේ ගලස සැළි.ය හැි. ය.  ගමම 
 ්කවල ඉංජිගන්රු ම ය හා රසායනික ගුණාං  
සමහීමත්වූ ඉහළ මේටමක පවී.  තවත් එවැනි 
අධයයනයක සාමානය වැලි ගවනුවට  ්කකුඩු 
ගයොදා සිගමන්ති හදාම මිශ්රනයේ පිළිගයල කර 
දියුණු කරන ලදී.  තව ද අපහරණ ග ොඩනැගිලි 
ද්රවය සහ ඉදිි.රී්  අපද්රවය භාවිතයට ග න 
පැන්ක සමදීම  ැන පර්ගේෂණ කටයුතු ගමොරටු 
විශය ථවවිදයාලය හා සුසංගයෝගී ව පැවැත්වූ අතර 
එම වැඩි දියුණු කළ පැන්කවල ශය ේති 
ස් පන්නකම සහ තාප කුසන්නායකතාවය 
ඉහළ මේටමකට ග න ඒමට හැි. විය.  භූ 
තාක්ෂණිකක පර්ගේෂණ අතර ආපදා අවදාන්  
කලාප තුල භූ  ර්භ සිතිය් කරණය සහ හසරත 
රැඳුර්  හැමි නිර්මාණය ි.රී්  වැද ත් තැනේ 
 ීම.   
 
ජාතික සංවර්ධනයට දායකවීම 

 
ආපදා අවදානම අවමි.රීම ආපදා 
කළමනාරකණ අමාතයංශය ගේ ප්රමුඛතාවය ි..  
ීවිත හානි 95% ි.න් අඩුි.රීම සහ ගශපල හානි 
40% ි.න් අඩු ි.රීම අමාතයංශය ගේ අරමුණු ග..  
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය, ජාතික නායයම්  ආපදා 
කළමනාකරණ ගේන්ද්රසථාානය ගලස ඉහත 

සඳහන් ආපදා අවදානම අවමකරණ 
කටයුතුවලට ගහගහවින් දායක වී පහත සඳහන් 
වැද ත් කාර්යයන් රාිලයේ ද ඉටු කගළ  ය.   
 
වාර්ෂික ව රජගයන් ලැබුණු ප්රතිපාදන 
ප්රගයෝජනයට ග න ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
නායයම්  පපද්රව කළාපීය සිතිය්   පිළිගයල කල 
අතර පාර්ශය වකරුගවෝ ඔුරන්ගේ සැළසු් කරණ 
කටයුතු සඳහා ගමම සිතිය්  නිරතුරු ව භාවිතා 
කරති.  පළාත් පාලන ආයතන තම 
සැළසු් කරණ සහ අනුමත ි.රී්  කටයුතුවලට 
ගමම සිතිය්  භාවිතය අනු ත කර ඇති අතර 
නා සරක සංවර්ධන අිකාසරය සහ ජාතික 
ගභෞතික සැළසු් කරණ ගදපාර්තග් න්තුව වැනි 
සැළසු්  පිළිගයල කරන ආයතන ඔුරන්ගේ 
සැළසු් කරණ කටයුතු සඳහා ගමම සිතිය්  
භාවිතා කරති.   
 
නායයම්  ආපදා අවදාන්  ඇ ැයී්  වාර්තා 
නිකුත් ි.රීග්  කටයුතුවල දී ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය තාක්ෂණිකක නිර්ගශශය යන්ග න් 
සමන්විත ගමම වාර්තා නායයම්  ආපදා 
ප්රගශශය වල ඉදිි.රී්  හා සංවර්ධන කටයුතුවලට 
අනුමැතිය ලහාදීම පිණිකස අදාල හලධාරීන් ගවත 
නිකුත් කරන ලදී.  ගමම කර්තවයය ඉටු ි.රීම 
පිණිකස ජා. ග ො. ප. සංවිධානය කාර්යාල 10 ේ 
නායයම්  සි ත දිසථත්රිේකයන් ි  පූර්ණ කාීන ව 
සථාාපිත කර ඇත.  ගමම කාර්යාල ගවත 2015 
වසගර් දී අයදු්  පත්ර 8,000 ේ පමණ ලැබූ අතර 
ඒ සඳහා වාර්තා ස,800 ේ නිකුත් කර ඇත.  
2011 මාර්තු මස ගමම නිකුත් ි.රීග්  ක්රියාවලිය 
ආර් භගේ සිට ග්  දේවා වාර්තා 45,62ස ේ 
ලහාදී ඇත.   
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තම ඉතා වැද ත් 
කාර්යයභාරයේ ගස  සළකන නායයම්  ආපදා 
පූර්ව දැනු් දීම මැනවින් ඉටුකර ඇත.  ග්  සඳහා 
සථවයංක්රීය වර්ෂාමාන 100 ි.න් සමන්විත 
ජාලයේ භාවිතා කරන අතර එම ජාලගයන් ජා. 
ග ො. ප. සංවිධානය පසරඝණක ගවත 
නිරන්තරගයන් දත්ත ලැගේ.  තව ද ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය නායයම්  ප්රගශශය වල භූ සංචලන 
අධීක්ෂණය ි.රීග්  පපකරණ වැඩිදියුණු කර 
එමඟින් තත්ත්ව කාල ආපදා පුගරෝකතනය සහ 
ගපර දැනු්  දීම පහසු ි.රීමට ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය හලාගපොගරොත්තු ග..  ග්  සඳහා 
මහා භාණ්ඩා ාරය එේසත් ජාීන්ගේ සංවර්ධන 
වැඩසටහන, ජපන් ජාතයන්තර සහගයෝගීතා 
ආයතනය සහ ගනොර්ග.ීයන් භූ තාේෂණිකක 
ආයතන යන ආයතන සිය්කලම මූලයමය හා 
තාක්ෂණිකක සහගයෝ ය ලහා දී තිගේ.    
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ග් වන විට නායයම්  
ආපදා අවමකරණ වයාපෘති ි.ි පයේ සාර්ාක ව 
අවසන් ගකොට එම වැඩබි්  අදාල පළාත් පාලන 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 6 
 

ආයතන හා එි  ප්රජාවනට පවරා ඇත.  ග්  අතර 
ගප්රාගදණිකය (2009 – 2013) පදියපැලැ්කල 
(2010 – 2013) සහ දියතලාව (2014 – 2015) 
යන වයාපෘති ග..  දැනට  ැරඩිඇ්කල (2011 – 
2015) පුංචිරත්ගතොට (2013 – 2015) සහ 
පැෂන්වත්ත (2014 – 2015) යන වයාපෘතිවල 
වැඩකටයුතු අවසන් ගකගරමින් පවී.  ග්  
කාර්යයන් සඳහා ජා. ග ො. ප. සංවිධානය දැේවූ 
මහත් පනන්දුව ආපදාවනට ලේ වූ ප්රජාවගේ හා 
අදාල පළාත් පාලන ආයතනගේ පැසසුමට ලේ 
ව ඇත.   
 
ගමම වයාපෘති ගදක සඳහා විවිධ හමුර්  සථාායී 
කරන ක්රම එන්  භූමි හැඩ  ැන්වීම, රැඳුර්  
වුහ, භූමි මේට්  ි.රීම, මතුපිට කාණු  පශධති, 
අභයන්තර තිරසථ කාණු පශධති සහ පසථ රැඳුර්  
යන තාේෂණිකක ක්රම භාවිතා කර ඇත. 
 
තවත් අතිශය ිනන් වැද ත් වූ නායයම්  ආපදා 
අවදාන්  අවමි.රීග්  වයාපෘති අතර හදු්කල 
දිසථත්රිේකගේ  ව ගව්කලසථස විශය ථවවිදයාල 
ආසන්න හදුලුසිසර ම, මාතග්ක දිසථත්රිේකගේ 
පඩමාදුර සහ නුවරඑළිය දිසථත්රිේකගේ 
අලඟුමග්ක යන නායයම් , ජපන් අන්තර්ජාතික 
ආයතනගේ තාක්ෂණිකක සහ මූලය ම ය ආධාර 
මඟින් දැනට සිදුගකගර්.   ගමම වයාපෘති තුල දී 
ජපාන විගශය  ෂයයන් ඔුරන්ගේ නවීන තාක්ෂණිකක 
ක්රම  ැන මනා පුු ණුවේ අප කාර්යය මණ්ඩලය 
ගවත ලහා දුනි.  තව ද එම සහගයෝගීතා ආයතන 
මධයම කඳුකර ප්රගශශය යන් ි  මහා මාර්  ගදපස 
පිි ිත අසථාායී හමුර්  සථාායීකරණය සඳහා 
තාක්ෂණිකක සහ මූලය ම ය ආධාර ලහාගදන අතර 
ගමම වැඩකටයුතු  ජා. ග ො. ප. සංවිධානය සහ 
මහා මාර්  සංවර්ධන අිකාසරය එේ ව සිදු කරින.   
 
ඉහත දැේවූ වයාපෘීන්ට සමාන්තර වයාපෘතියේ 
ගලස කාළගුණිකක ප්රතයසථිතතිය දියුණු ි.රීග්  
වයාපෘතිය හරහා සැපගයන ගලෝක හැංකු ආධාර 
ප්රගයෝජනයට ග න ජාතික මහා මාර්  පශධතිය 
ගදපස පිි ිත අගනකුත් අසථාායී හමුර්  
සථාායීකරණය, ජා. ග ො. ප. සංවිධානය සහ මහා 
මාර්  සංවර්ධන අිකාසරය එේ ව ඒකාහශධ ව 
සිදුගකගර්.  තව ද ගලෝක හැංකු මූලය ම ය 
ආධාර පපගයෝගී ගකොට මහනුවර දිසථත්රිේකගේ 
ගතෝරා ත් පාස්ක18 ේ අවට ඇති අසථාායී හමුර්  
සථාායීකරණය දැනට සිදු ගකගර්.    
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තම සංසථාානික සමාීය 
ව කී්  ඉටු කරීම පිණිකස මහත් 
පශගයෝ යි.න් ඉදිසරපත් වූ අතර තම වැඩ 
කටයුතු තුලින් රගටි  පිි ිත සුරක්ෂිත නිර්මිත 
පසරසරයේ බිි  ි.රීම හා එමඟින් රගටි  ප්රජාග. 

අිබවෘශිය සැලසීමට කැප වී සිටී. 
 

ගමි දී  ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තම සථවයං 
ආදායගමන් ලැබූ ගමගහයු්  ලාභාංශය වලින් 
ගකොටසේ ගහෝ නායයම්  ආපදා අවමකරණ 
වයාපෘතිවලට හා නායයම්  ආපදා විගශය  ෂ 
විමර්ශය නයන්ට ප්රතිපාදන අවශය ය වූ අවසථාාවල දී 
ගයදූ හව දැන්විය යුතු ග..   
 
ප්රවීනතා 
 
අප සංවිධානය තව දුරටත් තම තාක්ෂණිකක 
ප්රවීනතාව රගටි  සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
ගයදවූ අතර ඒ අතර විමර්ශය නය, 
සැළසු් කරණය, දැණුම ගහදාහැරීම සහ 
පුු ණුි.රී්  වැනි කටයුතු ප්රමුඛ ග..   
 
ගමම වැද ත් කටයුතු අතර ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය තාක්ෂණිකක දැණුම  ගයොදා දක්ෂිණ 
අිග.ගී මාර් ගේ වැලිපැන්න (ි.. මී. 42) සහ 
ගකොේමාදූව (ි.. මී. 114) සථාානයන් ි  
අසථාාවර වූ හමුර්  සථාායීකරණය සුවිගශය  ෂ ග..  
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය වර්තමානගේ ග්  
සථාානයන් ි  මිණු්  පපකරණ සවිගකොට ඒ 
මාර් ගයන් තාය කාල මන්ත ි.රීග්  නිරත ග..  
ගමම හමුර්  අසථාායී වූ විගටක එසැනින් මාර් ය 
වැසීමට ගමම ක්රගමෝපාය පපකාරී වනු ඇත.  තව 
ද තම දැණුම ඒ හා සමාන අගනකුත් වයාපෘතිවල 
ගයොදමින් මහනුවර මි යං න ප්රධාන මාර් ගයි  
අසථාායී හමුර්  පිළිසකර ි.රීමට ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය ඉදිසරපත් වූ අතර ඒ සඳහා මහා මාර්  
සංවර්ධන අිකාසරය සම  සුදුසු එක තා 
ගිවිසුමකට එළඹ ඇත.   
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තම පහසුක්  සහ 
පපකරණ ගයොදා ප්රතිගරෝධකතා සමීක්ෂණ සහ භූ 
විනිවිදු්  ගර්ඩාර් පපකරණ භාවිතගයන් භූ 
පපපෘෂථඨ අධයයන සිදුකර ඇත.  පළමුගවන් 
ගමම අධයයන කටයුතු මාතග්ක භූ ගිලා හැසථමට 
ලේවූ ප්රගශශය යන් ි  කරන ලදී.  දැන් ග්  හා 
සමාන අධයයන ගවනත් ප්රගශශය යන් ි  දී ද 
සිදුකරන අතර එවන් අධයයනයේ යාපන 
අර්ධශවීපගේ ගත්ක කාන්දුවීමි.න් භූ ජලය 
දූෂණය වී යැින සැක කරන ප්රගශශය යන් ි  සිදුකර 
ඇත.  ගමම අධයයන ජා. ග ො. ප. සංවිධානය හා 
ගනෝර්වීජියානු භූ තාක්ෂණ ආයතනය සම  
සුසංගයෝගී ව කරන ලදී.   
 
තවත් එවැනි ම අධයයනයේ ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය වැන්ඩබි්කේ ශය ේති සහ පාසරසසරක 

ආයතනය සම  'ශ්රී  ලංකාග. කෘෂි කාර්මික 
කටයුතු ගකගරි  ගශශය ගුණිකක හලපම්  සහ 

අනුවර්තන අධයයනය ි.රී් ' යන මැගයන් 
සිදුකරන ලදී.  නිය යන්ට මුු ණ ගදන 
ප්රගශශය යන් ි   ජලගේ පපගයෝජයතාව 
පුගරෝකානය ි.රීම සඳහා දර්ශය කයන් සකසථ 
කරන ලදී.  තව ද 2010 වසගර් සිට ග්  දේවා 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 
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ප්රශය ථනාවලි සමීක්ෂණ කර ඇත.  ගමම වයාපෘතිගේ 
ප්රතිඵල වසරන් වර කමිටුවේ මාර් ගයන් 
අධයයන කර පාර්ශය වකරුවන් ගවත ලහාගදන 
ලදී.   
 
වාසරමාර්  හා ජලස් පත් කළමනාකරණ 
අමාතයංශය ගේ ග.ලි ආරක්ෂණ සහ ජල ස් පත් 
කළමනාකරණ වයාපෘතියට අනුහශධ ජා. ග ො. 
ප. සංවිධානය 2015 දී විවිධ ජලාශය වල ජල 
ගුණාත්මකභාවය සහ ගරොන් මඩ තැන්පත්වීම 
 ැන තාක්ෂණිකක අධයයන ගස වා සැපයීම  
අවසන් කල අතර ඒ මඟින් රු. මිලියන 50.0 ක 
පමණ ආදායමේ පපයන ගදන ලදී.   
 
ප්රතිඵල  
 
 තවූ දස වසර තුල නායයම්  අවදාන්  
අවමකරණය සඳහා ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
මනා  කැපවීමි.න් කටයුතු කර ඇති අතර 
එමඟින් රගේ නායයම්  අවදානම සැළි.ය යුතු 
මේටමකට අඩුවී ඇත.  ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
ගයොදවන නායයම්  ආපදා අවදාන්  අවමි.රීග්  
වැඩපිළිගවල අතිශය ිනන් පුළු්කවන අතර එි  
සිතිය් කරණය, මන්ත ි.රීම, පූර්ව දැනු්  දීම, 
පුු ණු ි.රීම සහ දැණුවත් ි.රීම අඩංගු ග..   
 
2015 වසගර් දී හමුර්  සහ කණ්ඩි කඩා වැටී්  
කීපයේ වාර්තා වූ අතර විශය ාල නායයම්  වාර්තා 
ගනොුරණික.   
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 2014 වසගර් දී නායයම්  
ආපදාවන්ට ලේවූවන් හට නැවත පදිංචි ි.රීමට 
අදාල සැළසු් කරණයට තම දායකත්වය ලහාදී 
ඇත.  මීසරයහැශද නායයමමට ලේවූවන් හට 
නැවත පදිංචි ි.රීමට අවශය ය තාක්ෂණිකක පපගදසථ 
ලහාදීම ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 2015 දී ගයදුන 
වැ දත් ම කටයුත්ති..  2015 වසගර් දී ජා. ග ො. 
ප. සංවිධානය රගටි  ඉතා අවදාන්  සි ත 
නායයම්  ලැිනසථතුව පිළිගයල කර ඇති අතර 
නැවත පදිංචි කරවී්  ඉේමණිකන් කරවිය යුතු 
 ැටළුවේ ගලස හලධාරීන් ගවත ගයොමුකර ඇත.   
 
රජය විසින් ගයෝජිත  වයාපෘීන් ි  
ආගයෝජනයට ප්රාමගයන් අවදාන්  අවමි.රීග්  
කළමනාකරණ සැළසු්  අධයයනය සිදුකරන 
අතර ඒ සඳහා ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ගවතින් 
පපගදසථ ලහා ීම.  ඒ සඳහා මැදිහත්වීම  ඉතා 
වැද ත් ග..   
 
ආදායම්  
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තම පුනරාවර්ාන වියද්  
පිණිකස ප්රධාන ගලස රජගේ හා පුශ ලික 
ආයතනයන් ගවත තාක්ෂණිකක පපගශශය න සහ 
පරීක්ෂා ගස වා සපයමින් ආදාය්  පපදවින.  

පුනරාවර්තන වියද්  සඳහා ගමම ආදායම 
පපගයෝගීකර  ීම.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 සිට සමම වසරක දී ම දළ ලාභයේ 
ගපන්වීමට ජා. ග ො. ප. සංවිධානය සමත් වී ඇත.  
පසුගිය වසගර් ලැබූ රු. මිලියන 618.8 ක 
ඒකාහශධ ආදායම දැනට ආයතනික ඉතිහාසගේ 
වාර්තා ත ඉහළ ම ඒකාහශධ ආදායමවන අතර 
එම අ ය ඉකුත් වසගර් ඒකාහශධ ආදායමට වඩා 
48% ක වර්ධනයේ ගලස දැේවිය හැි. ය.  
ගමම ආදායමින් රු. මිලියන 311.4 ේ වන්ගන් 
පපගශශය න හා පරීක්ෂා ගස වා සැපයීම මඟින් ලත් 
ආදායම අතර එය ඉකුත් වසර හා සැසඳීග්  දී 
එි  සැළි.ය යුතු වර්ධනයේ ගපන්වින.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-11.0 
-6.0 

-1.4 

9.8 

1.1 

15.4 
21.5 

11.2 

59.0 

53.5 

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

පසුගිය සත් වසරක සමසථත ආදාය්  

පසුගිය වර්ෂ දහය සඳහා ලාභ අලාභ ගතොරතුරු 
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       ගක්ෂ ත්ර අනුව ගවන්කළ රජගේ ප්රතිපාදන - 2015 

 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 8 
 

අවහිරතා හා බාධක 
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තස දියුණුවට ඇති 
හාධක පහත දේවා ඇත.   

 ජා. ග ො. ප. සංවිධානය සඳහා පනතේ 
නැවත සකසථ කළ යුතු ව ඇති අතර එය 
පාර්ලිග් න්තුවට ඉදිසරපත් ි.රීමට ප්රාම 
අදාල හලධාරීන්ගේ අනුමැතිය ලහා ත යුතු 
ග..   

 ගවනත් ආයතන ග වන ඉහළ වැටුප් සහ 
ප්රතිලාභ නිසා ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
කාර්යය මණ්ඩලය අසථවී යා්  වැඩි විය 
හැක.  එගමන් ම නව සාමාජිකයකන් නිසි 
පළපුරුශදේ ලහා ැීමමට ක්ක  තවනු 
ඇත.  

 ජා. ග ො. ප. සංවිධානය සථවයං ආදායමින් 
යැගපන ආයතනයි..  එගහත් රජගේ ීමති 
ගරගුලාසිවලට අනුූලල ව ක්රියාකරන නිසා 
තර කාරී ගලස ක්රියාි.රීමට සංවිධානය 
අගපොගහොසත් ග..  ගමය සංවිධානගේ 
තර කාරීත්වය අඩු කරින.   

 
ආයතනගේ ඵලදායීතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට  

 ත් ක්රියා මාර්   

 
2015 වසගර් දී ජා. ග ො. ප. සංවිධානය විිලෂථට 
දියුණුවේ වාර්තා  ත කළ අතර එයට පහත 
සඳහන් කරුණු සාධක විය.   
 

 ප්රතිසංසථකරණ හා පරීක්ෂණා ාර පශධතිය 
නවීකරණ වයාපෘතිය ආර් භ කර ඇත.  

 සැළසු් කරණ ඒකකයේ සථාාපිත කරන ලද 
අතර එමඟින් පරීක්ෂණා ාර පශධතිය 
සැළසු්  ි.රීම සහ නායයම්  හා අවදාන්  
හමුර්  සථාායීි.රීග්  සැළසු් කරණය ඉටු 
විය.   

 ජපාන ජාතයන්තර සහගයෝගීතා ආයතනය 
නායයම්  අවදාන්  කළමනාකරණයට 
අවශය ය පපාං  ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ගවත 
පසරතයා  කරන ලද ඒවා අප සංවිධානගේ 
තාක්ෂණිකක හැි.යාවන් වැඩි දියුණු ි.රීමට 
පපගයෝගී කර න්නා ලදී.   

 ජා. ග ො. ප. සංවිධානය මහා 
භාණ්ඩා ාරගයන් ලැබූ ප්රාේධන පපකරණ 
සඳහා දුන් ප්රතිපාදන නිසි ගලස 
කළමනාකරණය ි.රීම තුලින් ආයතනගේ 
තාක්ෂණිකක ධාසරතාව වැඩි දියුණු කරන ලදී.  

 විගශශය  පුු ණුවී්  ලැබීම සඳහා 
ගස වකයන්හට කාර්යය මණ්ඩලයට 
පහසුක්  ලහාගදන ලදී.   

 කාර්යාල ග.ලාගවන් පසු වැඩ ි.රීම දිසර 
 ැන්වූ අතර ඒ සඳහා ගස වකයන්හට දිසර 
 ැන්වීග්  දීමනා ලහාගදන ලදී.  

 

අනා ත සැළසුම්  
 
ඉදිසර තුන් වසර තුල ක්රියාත්මක ි.රීමට 
හලාගපොගරොත්තුවන වයාපෘති 2015 – 201ස ජා. 
ග ො. ප. සංවිධානගේ ආයතනික සැළසුගමි  
සවිසථතරාත්මක ව ඉදිසරපත් කර ඇත.   
 
අප සංවිධානය ජපන් අන්තර්ජාතික සහගයෝගීතා 
ආයතනගේ තාක්ෂණිකක සහ මූලය ම ය ආධාර 
ඇති ව ආර් භ කල නායයම්  ආපදා අවමකරණ 
වයාපෘති තුනක වැඩ කටයුතු හැි. ඉේමණිකන් 
අවසන් ි.රීමට හලාගපොගරොත්තු ගවින.  ගමම 
වයාපෘති තුන ඒකාහශධ නායයම්  අවමි.රීග්  
වයාපෘතිය යටගත් සඳහන්වන නායයම්  16 ේ 
අතසරන් ප්රමුඛතාවය දී ගතෝරා ත් වයාපෘති ග..   
 
මහනුවර දිසථත්රිේකගේ පාස්ක 18 ක හඳුනා ත් 
අවදාන්  සි ත හමුර්  සථාායීකරණය ගලෝක 
හැංකුග. ගශශය ගුණිකක ප්රතයසථිතතිය වැඩි දියුණු 
ි.රීග්  වයාපෘතිය යටගත් කඩිනමින් සිදු ගකගර්. 
ඉහත සඳහන් වයාපෘති යටගත් ලැගහන 
ආධාරවලින් සහ ජපන් අන්ර්තර ජාතික 
සහගයෝගීත්ව ආයතනය ලහාගදන ආධාර 
ප්රගයෝජනයට ග න   මාර්  සංවර්ධන අිකාසරය 
ක්රියාත්මක කරන මාර්  ගදපස හමුර්  
සථාායීකරණ කටයුතු  සඳහා පූර්ණ සහගයෝ ය 
දීමට ජා. ග ො. ප. සංවිධානය එක තා 
ගිවිසුමකට එළඹ ඇත.   ගමම වයාපෘතිවල භූ 
තාක්ෂණිකක සැළසු් කරණය, ඉදිි.රී්  සහ හමුර්  
පිළිසකර ි.රීග්  ගකොටසථ ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානගේ අධීක්ෂණය යටගත් සිදු ගකගර්.   
 
ඇ ැයීම  
 
ගමම අවසථාාග. දී අප සංවිධානගේ පන්නතිය 
සඳහා පපගදසථ ලහාදුන්  රු අනුර ප්රියදර්ශය න 
යාපා අමාතයතුමා, දුගන්ෂථ  න්කන්ද නිගයෝජය 
අමාතයතුමා, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාතයංශය ගේ ග්කක්  සහ ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානගේ අන්තර් කළමනාකරණ කමිටුග. 
සභාපති එසථ. එසථ. මියනවල මහතා ගවත සථතුති 
ය පල කර සිිතමු.  තව ද අන්තර් කාීන 
කළමනාකරණ කමිටුග. සහ වි ණන හා 
කළමනාකරණ කමිටුග. සාමාජිකිනන්, අධයේෂ 
ජනරා්ක - භාණ්ඩා ාර ගමගහයු්  
ගදපාර්තග් න්තුව, අධයේෂ ජනරා්ක - ජාතික 
සැලසු්  ගදපාර්තග් න්තුව, අධයේෂ ජනරා්ක - 
ආපදා කළමනාකරණ මධයසථාානය සහ 
අධයේෂ ජනරා්ක - කාලගුණ විදයා 
ගදපාර්තග් න්තුව දැේවූ සහගයෝ ය සඳහා 
මාගේ හෘදයාං ම කෘතයතාව පළකරමි.  
 
අප සංවිධානගේ පාර්ශය වකරුවන් සහ 
ගස වාදායකිනන් අප සංවිධානය ගවත දැේවූ 
මනා විශය ථවාසය  ැන ඔුරන්හට ගහගහවින් 
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සථතුතිවන්ත වන අතර අපහට සාේෂාත් කර ත 
හැි. වූ ප්ර තිය සඳහා කැපවීගමන් දායකත්වය 
ලහාදුන් අපගේ ගස වක මණ්ඩලය ගවත ද මාගේ 
සථතුතිය පලකර සිිතමි.  අප ගස වක මණ්ඩලය 
ලහාදුන් ගමම කැපවීම ගනොමැති ව අපහට 
අතිශය ිනන් ඉහළ ඉලේක කරා යමමට ි.සිගස ත් 
ගනොහැි.වන හව ද සඳහන් කරමි.   
  
ග්  සියළු කාර්යයන්ට වැඩිගයන් අපගේ විිලෂථට 
ප්ර තිය ලැබුමට ගහ තු කාරක වූගේ අශවිීය 
හැි.යාවන්වලින් සමන්විත අපගේ ගස වක 
කණ්ඩායමත් ඔුරන්ගේ යාණය, හැි.යාවන් සහ 
වෘත්ීය දක්ෂතාවයන් හවත් සඳහන්කර සිිතමි.   
 

අප මින් ඉදිසර වර්ෂයන් ි  දීත් ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය දියුණු ි.රීමට සහගයෝ ගයන් වැඩ 
කර එමඟින් ආයතනික සැළසුගමි  සඳහන් 
දැේම  සහ  ඉලේක  කරා   ල ාවීමට   
අගප්ක්ෂා කරමු. තව ද, අප ගස වක මණ්ඩල 
සාමාජිකිනන් අගනොනය සහගයෝ ගයන් වැඩ 
කර, කණ්ඩාය්  අතර ඇති සුසංගයෝගීතාවයි.න් 
හා අදහසථ ු වමාරුගවන් අප සංවිධානයට විිලෂථට 
ප්ර තියේ අත්කර ගදන හැ. අපගේ විශය ථවාසය ින.  
 
 
 
 
ඉංජිගන්රු (ආචාර්ය) ආසිසර කරුණාවර්ධන 
අධයේෂ ජනරා්ක 
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දර්ශනය  

“ආපදා වැළැක්වීගම් සුරක්ෂිත පසරසරයක් ග ොන නැංවීම” 

 

ගෙගොා  

ආපදා වැළැක්වීම ගපරදැසර ව ශ්රී ලාංය ය ජනතාවගජ වනවන තත්ත්වය සසසක කිරීමට 

හා ඉදිකිරීම් ගෂේත්රගයහි සකිරරසාර සංවර්ධන සහහා අව්ය පර්ගේණ  හා 

තාෂණිකක ගසේවා සැපයීම   

ආයානික අාමුණු 

 ආපදා අවමකිරීගම් මධයසකථානයක් ගලස කටයුතු කිරීම  

 තිරසාර ආයතනයක් බවට පත්කිරීම  

 විශිණකට තාක්ණණිකක ගසේවා මධයසකථානයක් වීම  

 නායයෑම් සහ භූ ආපදා ආශ්රිත පර්ගේණ  සහහා ජාතික මධයසකථානයක් වීම  

 දිගින් දි ට ම තාක්ණණිකක ගතොරතුරු සැපයීගම් මධයසකථානයක් බවට පත්වීම  

 
 

 

දර්ශනය, ගෙගොා ො ආයානික අාමුණු   
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ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ කළෙනාකාරීත්වය  
 

විණය භාර අමාතය  
 

 රු අනුර ප්රියදර්ශය න යාපා  

ආපදා කළමනාකරණ අමාතය  
 

 රු දුගන්ෂථ  න්කන්ද  

ආපදා කළමනාකරණ නිගයෝජය අමාතය  

 

 

  

 

අන්ාර්කාලීන කළෙනාකාණ කමිටුා 
 

එස්. එස්. මියනාල ෙොා (සභාපති) 

ග්කක්  

ආපදා කළමනාකරණ අමාතයංශය ය 

ආචාර්ය ආසිරි කරුණාාර්ධන 

අධයේෂ ජනරා්ක 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

ගේජර් ගජනාා්ග එ්ග. බී. ආර්. ොර්ක් (විශ්රාමික) 

අධයේෂ ජනරා්ක 

ආපදා කළමනාකරණ මධයසථාානය 

එච්. ආර්. වී. පී. විගේාර්ධන ෙොා 

සහකාර අධයක්ෂ 

ජාතික අයවැය ගදපාර්තග් න්තුව 

ඉංජිගන්රු සී. ඩී. ඩබ්. අලෙගකෝන් මිය 

අතිගර්ක ග්කක්  (තාක්ෂණිකක) 

නිවාස හා සමෘශි අමාතයංශය ය 

එච්. යූ. ආර්. ග ොන්ගස්කා ෙොා  

ප්රධාන  ණකාිකාරී 

ආපදා කළමනාකරණ අමාතයංශය ය  

ලලිත් චන්ද්රපාල ෙොා 

අධයේෂ ජනරා්ක 

කාලගුණ විදයා පාර්තග් න්තුව 

එච්. ගක්. බාලචන්ද්ර ෙොා  

අධයේෂ ජනරා්ක 

ඉදිි.රී්  කර්මාන්ත සංවර්ධන අිකාසරය 

 

වි ණන ො කළෙනාකාණ කමිටුා 

 

ඒ. බී. ආර්. අොගකෝන් මිය 

වි ණන අිකාසර 

වි ණන ඒකකය 

ආචාර්ය ආසිරි කරුණාාර්ධන 

අධයේෂ ජනරා්ක 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

එච්. ආර්. වී. පී. විගේාර්ධන ෙොා 

සහකාර අධයක්ෂ 

ජාතික අයවැය ගදපාර්තග් න්තුව 

ආර්.ගක්. ජයවීා ෙොා 

අධයේෂ (ආයතනික) 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

එච්. ගක්. බාලචන්ද්ර ෙොා  

අධයේෂ ජනරා්ක 

ඉදිි.රී්  කර්මාන්ත සංවර්ධන අිකාසරය 

පී.රූපසිංෙ ෙොා 

සහකාර අධයේෂ (මුද්ක) 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

 

එච්. එ්ග. රුාන්තිලක ෙොා 

අභයන්තර වි ණක 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ පසරපාලනය, මූලය 
සහ කළමනාකරණ කටයුතුවල දී අවශය ය 
පපගදසථ සහ ම  ගපන්වීම අමාතයංශය ගේ 
ග්කක් ගේ  සභාපීත්වගයන් යුත් කැබිනේ 
අනුමැතිය ලැබූ  අන්තර්කාීන 
කළමනාකරණ කමිටුව මගින් ලහාගදනු 
ලැගේ.   
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ආයානික ාුෙය 

 

ගජයෂ්ඨ ක කළෙනාකාරිත්ාය 

 

 

  

ඉංජිගන්රු (ආචාර්ය) ආසිරි කරුණාාර්ධන අධයෂ ජනරාල් 

ආර්.ගක්. ජයවීා ෙොා අධයේෂ (ආයතනික) 

ආර්.එේ. එස්. බණ්ඩාා ෙොා අධයේෂ, නායයම්  පර්ගේෂණ හා අවදාන්  

කළමනාකරණ අංශය ය  

කිෂාන් සු ාපාල ෙොා අධයේෂ, මානව ජනාවාස සැළසු්  හා පුු ණු අංශය ය 

එස්. වී. ඩයස් ෙෙත්මිය අධයේෂ, පාසරසසරක අධයයන හා ගස වා අංශය ය  

කිත්සිරි එන් බණ්ඩාා ෙොා අධයේෂ,  භූ තාක්ෂණ ඉංජිගන්රු සහ පරීක්ෂණ අංශය ය 

එස්. මුතුාත්න ෙෙත්මිය අධයේෂ, ග ොඩනැගිලි ද්රවය පර්ගේෂණ හා පරීක්ෂණ 

අංශය ය 

ගේ. ගක්. ජයාර්ධන  ෙෙත්මිය වැ. හ. අංශය  ප්රධානි, වයාපෘති කළමනාකරණ අංශය ය  



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 
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2015 ාසා තුල ක්රියාකාරීත්වගේ සුවිගෂෂාා   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසු වූ ගතවසර තුල ගනොගවනසථ ව විිලෂථට ප්ර තියේ අත්කර  ත් ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 

පර්ගේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ගලසත් තාක්ෂණිකක ගස වාදායකගයකු ගලසත් අද රගටි  

ඉදිසරගයන් සිිතින.  විවිධ විෂය පායන් ි  නිපුණ විගශය  ෂයිනන්ග න් සමන්විත ව ඔුරන්ගේ අමිල 

ගස වාවන් ලහා ැීමම සහ නවීන පහසුක් වලින් සමන්විත වීම ගමයට ගහ තු සාධක ව ඇත.  භූ 

තාක්ෂණිකක ඉංජිගන්රු ිල්කපය, ග ොඩනැගිලි ද්රවය තාක්ෂණය, මානව ජනාවාස සැළසු් කරණය හා 

ඉංජිගන්රු ම ය වයාපෘති කළමනාකරණය සහ අනිකුත් විවිධ ගක්ෂ ත්රයන්, නායයම්  ආපදා 

අවමකරණය, භූ ගිලා හැසී් , ආපදා ප්රතයසථිතතිකය හා නිය යන්ට අනුවර්තනය යනාදිය සඳහා 

අවශය ය ගමවල්  සහ තාක්ෂණිකක යාණය ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ගවතින් අගප්ක්ෂිත ය.   

 

දැනට ආපදා කළමනාකරණ හා ඉදිි.රී්  ගක්ෂ ත්රයට අදාල පර්ගේෂණ දායකත්වය සැපයීමට ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානය ඉදිසරපත් වී ඇති අතර එි  ප්රතිඵලයේ ගලස දැනට රගටි  ආපදා ප්රතයසථිතතික 

හව ග ොඩනැංවීමට සහ එමඟින් ඔුරන්ගේ දැේමවන සුරක්ෂිත ලංකාවේ බිි  ි.රීමට කැප වූ 

ප්රධාන ත ම ආයතනය හවට පත් ව ඇත.  ජා. ග ො. ප. සංවිධානය රගටි  ආපදා 

කළමනාකරණගේ ඇති  ැටළු හඳුනාග න නිසි තාක්ෂණිකක විසඳු්  ලහාදීගමන් රගටි  ීවන 

තත්ත්වය ග ොඩනැංවීම සහ එි  පැවැත්මට කැපවී ඇත.   

 

අදාල වර්ෂය තුල ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ අඛන්ඩ කාර්යයභාරය අනුව ආයතනික සැළසුමට සහ 

වාර්ෂික සැළසුමට අනුූලල ව පහත සඳහන් සුවිගශය  ෂ කාර්යයන් ඉටුකර ඇත.   
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ාාජය ්රතිපාදනාලින් ක්රියාත්ෙක කා ිති ායාපතති 

 

නායයෑම් ආපදා කළාපීය සිතියම්කර  වයාපිතිය (LHMP) 

 
නායයම්  ආපදා අවදානගමි  විසුරුම හඳුනා ැීමම ගපරදැසර ව රජගයන් වාර්ෂික ව ලැගහන ප්රතිපාදන 
පපගයෝගීකර ක්රියාන්විත ගකගර්.  ගමි දී 1:50,000 සහ 1:10,000 පසරමාණයන්ට අනුූලල ව සිතිය්  
පිළිගයල ගකගරන අතර 2015 වර්ෂගේ දී ග්  සඳහා රු. මිලියන 30.0 ක ප්රතිපාදන මහා භාණ්ඩා ාරගයන් 
ලැබී ඇත.  වර්  ි.. මී. 563ස (සිතිය්  139 ේ) 1:10,000 පසරමාණගයනුත් වර්  ි.. මී. 26,825 ේ 
1:50,000 පසරමාණගයන් (දිසථත්රිේක 8 ක සිතිය්  12 ේ) ගමම වයාපෘතිය යටගත් සිතිය් කරණය කර ඇත.   
 
පහත දේවා ඇති කාර්යයන් 2015 වසගර් දී ඉටුකරන ලදී.  

 
 හදුලු දිසථත්රිේකගේ ආංි.ක දත්ත සැකසීම හා නායයම්  ආපදා සිතිය්  ි  අඩුපාඩු පිරවීම මුළුමනින් 

ම ස් පූර්ණ ි.රීම (වර්  ි.. මී. 200 - සිතිය්  5)  
 රත්නපුර දිසථත්රිේකගේ ගක්ෂ ත්ර දත්ත එේරැසථ ි.රීම, සාධක සිතිය්  පිළිගයල ි.රීම සහ අඩුපාඩු 

දත්ත පිරවීම මුළුමනින් ම ස් පූර්ණ ි.රීම (වර්  ි.. මී. 440 - සිතිය්  11)  
  ් පහ දිසථත්රිේකගේ 1:50,000 පසරමාණයට නායයම්  අවදාන්  සිතිය් කරණය මුළුමනින් ම 

ස් පූර්ණ ි.රීම (වර්  ි.. මී. 1381 - සිතිය්  1)  
 නායයම්  ආපදා ප්රගශශය යන් ි  දැනුවත් ි.රී්  වැඩසටහන් පැවැත්වීම (වැඩසටහන් 10)   
 නැවත පදිංචි ි.රීමට සුදුසු බි්  ඇ ැයීම සහ සංවර්ධන සැළසු්  සැකසීම  

 
 
ගමම වයාපෘතිගයන් සැකගසන ආපදා කළාපීකරණ සිතිය්  මහඟු ජාතික ගශපලේ ගලස සැලි.ය හැි. 
අතර ගමම සිතිය්  නායයම්  පූර්ව දැනු් දීම, ආපදා අවදාන්  විමර්ශය නය, ආපදා අවදාන්  ඇ ැයී්  වාර්තා 
නිකුත්ි.රීම සහ අි අවදාන්  සථාාන හඳුනා ආපදා අවමකරණය ගයොමුවීම වැනි ඉතා වැද ත් 
ක්රියාවලියන්ට ගහගහවින් පපකාරී ග..  තව ද, ගමම සිතිය්  ජාතික හා ප්රාගශශීය මේටග්  සැළසු්  සකසථ 
ි.රීමට අගනකුත් ආයතන පපගයෝගී කර  ීම.  ගමම සිතිය් වලින් ගහොගහොමයේ ග වීමි.න් ගතොර ව ජා. 
ග ො. ප. සංවිධානය ගවේ අඩවිය තුලින් හා ත හැක.  (www.nbro.gov.lk)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

සපද්රව කළාපීකර  සිතියම් පසරමානය 1: 50,000 

නායයෑම් සපද්රව කළාප සිතියම්කර  

වයාපිතිගයන් ආවර ය  ප ප්රගශ්  

http://www.nbro.gov.lk/


ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 15  
  

නායයෑම් ආපදා අවදානම් ඇ ැයීම් වාර්තා නිකුත්කිරීම  
 
2011 වසගර් මාර්තු මස සිට නායයම්  අවදාන්  සි ත ප්රගශශය යන් ි  සියළුම සංවර්ධන හා ඉදිි.රී් වලට 
ප්රාම ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ගවතින් නායයම්  ආපදා අවදාන්  ඇ ැයී්  වාර්තා ලහා ැීමම කළයුතු 
ග..   පළාත් පාලන ආයතනවලින් ඉදිි.රී්  අනුමැතිය ලහා ැීමමට ප්රාම ගමම ඇ ැයී්  වාර්තා 
ලහා ැීමම අතයවශය ය ග..  2015 වසර තුල දී අයදු්  පත්ර 8,000 පමන ලැබුණ අතර ඉන් ස,800 කට 
අදාල ඇ ැයී්  වාර්තා නිකුත් කර ඇත.  2011 වසගර් දී සිට ග්  දේවා නිකුත්කර ඇති ඇ ැයී්  වාර්තා 
ප්රමාණය 45,62ස ේ ග..  මහා භාණ්ඩා ාරය 2015 වසගර් දී ගමම ක්රියාවලියට අදාල පුනරාවර්තන 
වියද්  ගලස රු. මි. 24.0 ේ ලහා දී ඇත.   

 
නායයෑම් විග්ේණ විමර්්න  

 
දිසථත්රිේක හා ප්රාගශශීය ග්කක් වරුන් සහ අගනකුත් රාජය ආයතන නිලධාරීන් විසින් කරන ඉ්කී්  
මත ජා. ග ො. ප. සංවිධානය නායයම්  විගශය  ෂ විමර්ශය න සිදුකර වාර්තා ලහාගශ.  ගමි  දී මානව 
ජනාවාස, යිතතල වුහ හා වැවිලි කර්මාන්තවලට නායයම්  ආපදාගවන් ඇති අවදානම හඳුනාග න 
ීවිතවලට හා ගශපලවලට විය හැි. හානි අවම ි.රීමට පපගදසථ වහාම ලහාදීම සිදුගකගර්.  2015 
වසගර් දී ගමවැනි නායයම්  විගශය  ෂ විමර්ශය නයන් 158ස සිදු කල අතර, ඒ සඳහා රු. මිලියන 25.5 ක 
ප්රතිපාදන මහා භාණ්ඩා ාරගයන් ලහා දී ඇත.   

 
නායයෑම් ආපදා අවමකර  කාර්යයන් (රජගේ ප්රතිපාදන  වයාපිති  

 
පැණන්වත්ත ආපදා අවමකර  වයාපිතිය  
 
2014 වසගර් දී ගමම වයාපෘතිය ආර් භ කර 2015 වසගර් දී අවසන් ි.රීමට සැළසු්  කල අතර ඒ 
සඳහා අවශය ය ප්රතිපාදන මහා භාණ්ඩා ාරය ගවතින් ලහාගදන ලදී.  ගමම වයාපෘතිය යටගත් පහත 
සඳහන් වැඩ කටයුතු සැළසු්  කර ඇත.  
 

1. ගේීය පිසරමැීමම, භූ තාක්ෂණිකක විමර්ශය න හා ආපදා අවමකරණ සැළසු් කරණය  
2. අනිවාර්ය වාර්තා ලහා ැීමම, සමාජ ආර්ිතක සමීක්ෂණ හා පූර්වාගරෝපන වාර්තා  
3. රැඳුර්  හැමි ඉදිි.රීම හා පැති හමුර්  සැකසීම 
4. ජලවහන පශධති සංවර්ධනය  

 
දැනට ප්රධාන වැඩකටයුතුවලින් ගහොගහොමයේ අවසන් කර ඇති අතර රැඳුර්  හැමිවල ඉතිසර ගකොටසථ හා 
ස් පූර්ණ ි.රීම 2016 වසර තුල අවසන් කර වැඩබිම නිසි හලධාරීන්ට පැවැරීමට හලාගපොගරොත්තු ග..   
 

මුළු ඇසථතග් න්තු මුදල : LKR 35.0 Mn.  

 
කාල පරාසය : 2014– 2015 
 

මුළු ඇසථතග් න්තු 
මුදල 

රජගේ ප්රතිපාදන ගයොදා ැීම 

                                         2014 2015 

LKR 35.0Mn 20.0 15.0 

 
 
  



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 16  
  

 ැරඩිඇ්කල ආපදා අවමකරණ වයාපෘතිය  
 
එවකට තිබූ දැඩි නායයම්  තර්ජනය නිසා 2011 වසගර් දී  ැරඩිඇ්කල නායයම්  ආපදා අවමි.රීග්  
වයාපෘතිය ආර් භ කරන ලදී.  තර්ජනයට ලේවූ ග ව්ක 50 ක පුර්ක නැවත ආරක්ෂිත සථාානයක පදිංචි 
කරවීම ගහෝ ගකොත්මග්ක න රය ගවනත් සථාානයකට ග නයමම ගහෝ නායයම්  සුන්බුන් ප්රවාහ 
ගකොත්මග්ක ජලාශය ගයන් පහල ප්රගශශය යකට හැරවීමට ග.ලි තැීමම ගහෝ තර්ජනයට ලේවූ මහා මාර්  
ගවන අතකට හැරවීම යනා දී වික්කපයන්ට වඩා සුදුසු ක්රමග.දයේ ගලස ගමම  ැරඩිඇ්කල නායයම්  
අවමි.රීග්  වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීමට ගතෝරා න්නා ලදී.   
 
 
 
 
 

ගමම වයාපෘතිය යටගත් සිදුකරන ඉදිි.රී්  හා සංවර්ධන කටයුතු පහත සඳහන් ග..  

1. මතුපිට ජලවහනය වැඩි දියුණු ි.රීම  
2. පප පෘෂථඨ තිරසථ සහ සිරසථ ජලවහන පශධති සහ රැඳුර්  හැමි ඉදිි.රීම  
3. මතුපිට ජලවහන පශධති නඩත්තු ි.රීම  
4. නළ ලිං, සථවයංක්රීය ගපෝ ප සහ විදුලි සැපයුම නඩත්තුව  
5. වයාපෘති කළමනාකරණය  
6. ගසෝදා පාළුව වැලැේවීග්  ක්රියාමාර්  සහ අනිකුත් කටයුතු 2015 වසගර් දී නිම ි.රීම 

 
මතුපිට ජලවහන පශධතිගයන් ගකොටසේ සහ මන්ත ි.රීම 2016 වසගර් දී නිම ි.රීමට 
හලාගපොගරොත්තු ග..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

රජගේ ප්රතිපාදන ගයොදා ැීම 

2011 2012 2013 2014 2015 

5.0 14.82 29.0 30.0 30.0 

 ැරඩිඇල්ල නායයෑම් අවමකර  වයාපිතිගේ වැනකටයුතු  
 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 17  
  

පංචිරත්ගතොට නායයෑම් ආපදා අවදානම් අවමකර  වයාපිතිය  
 
ගමම වයාපෘතිය මහා භාණ්ඩා ාරගේ ප්රතිපාදන පපගයෝගී කරමින් 2013 වසගර් ආර් භ කර 2015 වසගර් 
නිම ි.රීමට සැළසු්  කරන ලදී.   ඒ යටගත් ගේීය පිසරමැීමම, භූ තාක්ෂණිකක විමර්ශය න හා ආපදා 
අවමකරණ සැළසු් කරණය, ආපදා අවමකරණ ඉදිි.රී්  සහ මතුපිට ජලවහන පශධති සංවර්ධනය යනාදී 
කටයුතු සිදුගකගර්.  2015 වසර අ  භා ය විට වයාපෘතිගේ ගහොගහෝ කටයුතු සිදුකර අවසන් ගකොට ඇති 
අතර මතුපිට ජලවහන පශධතිගේ ගකොටසකුත් නිමහන් ි.රීග්  කටයුතුත් 2016 වසගර් දී සිදුකර නිම 
ි.රීමට හලාගපොගරොත්තු ග..  ඉන් මතු ආපදා අවමකර අවසන් කල නායයමග්  මන්ත ි.රීග්  කටයුතු 
ආර් භ කරනු ඇත.   
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

දියතලාව ප්රධාන බසක ැඳහුමම් හල අසල අසකථාවර බෑුමම් සකථායීකර ය  
 
ගමම වයාපෘතිය මහා භාණ්ඩා ාරගයන් ලැබූ ප්රතිපාදන  පපගයෝගී කරමින් 2014 වසගර් ආර් භ කර 2015 
වසගර් නිම ි.රීමට සැළසු්  කරන ලදී.  ගමම වයාපෘතිය යටගත් පහත සඳහන් කටයුතු ඉටු කරනු ලදී.  

 

1. ගේීය පිසරමැීමම, භූ තාක්ෂණිකක විමර්ශය න හා ආපදා අවමකරණ සැළසු් කරණය  
2. බිඳ ගහී් , ගපොගළොග. කැීම්  සහ නැවත හැඩ ැසථවී්  සහ සුන්බුන් ඉවත් ි.රීම  
3. හමුර්  සංරක්ෂණය  
4. ජලවහන පශධතිය ඉදිි.රීම  

 
සුදුසු පැලමිත ප්රගදදයන් වැවීගමන් රැඳුර්  හැමිවල සිගමන්ති පෘෂථටය මතුපිට වසා, වඩා ගසෞන්දර්යගයන් 
ගහබි හසරත නිර්මාණ ඇති ි.රීමට කටයුතු ගයොදා ඇත.  ගමම කටයුතු ප්රධාන ඉදිි.රී්  කටයුතු නිම 
ි.රීගමන් අනතුරු ව ඉටු ගකගරනු ඇත.   

 
මුළු ඇසථතග් න්තු වියදම : LKR 52.0.0 Mn.  

 
Time period: 2014– 2015 
 

මුළු ඇසථතග් න්තු වියදම 
රජගේ ප්රතිපාදන ගයොදා ැීම 

                                      2014 2015 

රු. මි.  52.0Mn 30.0 22.0 

 
  

රජගේ ප්රතිපාදන ගයොදා ැීම 

කාළ පරාසය                                          2014 2015 

TEC Rs. 65.0 Mn. 15.0 20.0 

පංචිරත්ගතොට නායයෑම් ආපදා අවදානම් අවමකර  වයාපිතිය 
 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 18  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
නායයෑම් ආපදා අවමකර  වැනසටහන  

 
2015 වසගර් දී නායයම්  ආපදා අවමි.රීග්  වයාපෘතියේ ගලස ගතෝරා ත් පාස්ක 18 ක නායයම්  ආපදා 
සහ අවදාන්  හමුර්  සථාායී ි.රීමට කටයුතු ගයදූ අතර ඒ සඳහා මුළු ප්රතිපාදන ගලස රු. මි. 184.5 ේ 
ගවන්ගකොට ඇත.  ගමම වයාපෘති වැඩබි්  පිි ටා ඇත්ගත් පහත සඳහන් සථාානවල ග..  
 

1. වැග. ම ගරෝහල - පළමු අදියර - හදු්කල - 50% 

2. ඉඹු්කග ොඩ - පළමු අදියර - හදු්කල - 30% 

3. ශ්රී සුධර්ම මහා විදයාලය, ලියන්වල, මුන්වත්ත, නුවරඑළිය - 30% 

4. පුසථසැ්කල නගවෝදයා විදයාලය,  ් මඩුව - මාතග්ක - 30%  

5. සීවී මධය මහා විදයාලය - රත්නපුර - 60%  

6. ඇහැළියග ොඩ - පඩතලවිිතය - රත්නපුර - 10%  

7. ි.තු්කග ොඩ කණිකෂථඨ විදයාලය - කළුතර - 30%  

8. හගේමු්කල ජාතික පාසල -  ා්කල - 45%  

9. ජයවර්ධන විදයාලය , හත්තරමු්කල - ගකොළඹ - ස0%  

10. ගපෝරහ විදයාලය - මාතර - 35%  

11. ගප්රාගදනිය නායයම්  අවමකරණය - ගදවන අදියර - 30%  

12. මීසරයහැශද නැවත පදිංචි ි.රීග්  වැඩබිග්  ආපදා ප්රතයසථිතතිය වැඩි දියුණු ි.රීම - 45 % 

  

දියතලාව ප්රධාන බසක නැවතුම් හල අසල අසකථායී බෑුමම් සකථායීකර ය  
 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 19  
  

 

නායයෑම් ආපදාවලට ප්රතයාසකිරතික 

ගසේ ග ොනනැං ප නිවාස 
 

පර්ගේෂණ ො සංාර්ධන ාැඩසටෙන්  

 
ග්  සඳහා රජගයන් රු. මිලියන 15.0 ක ප්රතිපාදන සඵල ගලස ගයොදවමින් රගටි  ආපදා ප්රතයසථිතතිකය 
ග ොඩනැංවීම එ්කලකර පර්ගේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සිදුකල අතර ඒවාගේ විසථතර පහත සඳහන්කර 
ඇත. ගමම කටයුතුවල ප්රතිඵල 6වැනි ජා. ග ො. ප. සංවිධාන සි් ගපෝසියග්  දී ඉදිසරපත් කර ප්රකාිලත කරන 
ලදී.  “ප්රතයාසථිතතික පසරසරයේ සඳහා වූ නවයතා යන මැගයන් පැවැත්වූ ගමම ස් මන්ත්රණය ආපදා 
කළමනාකරණ අමාතයංශය  ශ්රවණා ාරගේ දී 2015 ගදසැ් හර් මස 22 දින පවත්වන ලදී.  එි දී පර්ගේෂණ 
හා සංවර්ධන ප්රිතඵල 34 ේ ප්රකාශය යට පත්කරන ලදී.  
  

ගපර වර්ණගේ සිට ඉදිසරයට ග නයන ලද පර්ගේණ  හා සංවර්ධන වැනසටහන්  
 

ආපදාවලට ඔගරොත්තු ගදන ඉදිකිරීම් සහහා මාර්ග ෝපගශ් අත්ගපොත සකසක කිරීම :  
 

නිවාස ඉදිකරන්නන් සහ ඉදිි.රීග්  
ගක්ෂ ත්රගේ නියැගලන්නන් ආපදා 
ප්රතයාසථිතතික ඉදිි.රී්  පිළිහඳ දැනුවත් කරනු 
වසථ  ජා. ග ො. ප. සංවිධානය අත්ගපොතේ 
පිළිගයල කර ප්රකාශය යට පත් කරන ලදී.  
ගමම අත්ගපොත අදාල සැළසු්  ක්රියාවලිය සහ 
නිවැරදි ඉදිි.රී්  තාක්ෂණය පහදාගදන අතර 
ප්රචලිත කරනු වසථ ගමි  පිටපත් 
පාර්ශය වකරුවන්ට ගහදාගදන ලදී. ගමම 
අත්ගපොත සිංහල හා ගදමළ භාෂාවන්ට 
පසරවර්ානය ි.රීමට කටයුතු ගයොදා ඇත.   

 
 

ආපදාවලට ඔගරොත්තු ගදන නිවාස ඉදිි.රීම  
 
ගමම පර්ගේෂණගේ දී ආපදා ප්රතයසථිතතික ගලස සැළසු් කරන ලද 
ආදර්ශය  නිවාස කීපයේ  පහත සඳහන් සථාානවල ඉදිකරන ලදී.  
 
 හ් හන්ගතොට දිසථත්රිේකගේ ආදර්ශය  නිවාස 3 ේ   

 (කටුවාන - නායයම් , තිසථසමහාරාම -  ංවතුර, ි.සරන්ද – සුනාමි) 

 
 කළුතර දිසථත්රිේකගේ ආදර්ශය  නිවාස 3 ේ  

 (අ ලවත්ත – නායයම් , මි්කලනිය -  ංවතුර සහ ගේරුවර - සුනාමි)  

    අනිකුත් ආදර්ශය  නිවාස  

 (බිංගිසරය - පුත්තලම දිසථත්රිේකය -  ංවතුර, මුන්දලම - 
පුත්තල්  දිසථත්රිේකය - දැඩි සුළං සහ ගකොිතයාකුඹුර, කම ්කල 
දිසථත්රිේකය - නායයම් )   

 
 දැනට ඉදිගකගරමින් පවතින ආදර්ශය  නිවාස (තං ්කල -  ංවතුර, 

හශගශ ම -  ංවතුර, රත්නපුර - නායයම් )  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

ආපදාවලට ඔගරොත්තු ගදන 
ඉදිකිරීම්  

සුනාමි ආපදාවලට ප්රතයසකිරතික ගලස ග ොනනැං ප ආදර්් 

නිවාස  

නායයෑම් ආපදාවලට ප්රතයාසකිරතික ගසේ 

ග ොනනැං ප නිවාස 
 ංවතුර ආපදාවලට ප්රතයාසකිරතික ගසේ  

ග ොනනැං ප නිවාස 

 

තද සුළං ආපදාවලට ප්රතයාසකිරතික 

ගසේ ග ොනනැං ප නිවාස 
 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 20  
  

 

 

ගෙෙ ාසගර් පර්ගේෂණ ො සංාර්ධන ායාපතති  
 
 

1.   ල් අඟුරු තාප බලා ාරවලින් ලබා  න්නා අලු භාවිතා කර 
සැහැල්ලු සිගමන්ති  ල් නිණකපාදනය කිරීම :  
 
ගනොසරච්ගචෝගල  ්කඅඟුරු තාප හලා ාරය අපද්රවයයේ ගස  ඉවත 
ලන හරැති අළු, වැලි ගවනුවට ගයොදමින් සිගමන්ති  ්ක නිෂථපාදනය 
ි.රීග්  හැි.යාව පර්ගේෂණයට ලේකල අතර එි  ප්රිතඵලයේ ගලස 
ප්රමිීන්ට අනුූලල ඉංජිගන්රු ම ය හා රසායනික ගුණාං වලින් ගහබි 
සිගමන්ති  ්ක නිෂථපාදනය කළහැි. හව ගසොයා න්නා ලදී.  2016 
වසගර් දී ගමම සංවර්ිත සිගමන්ති  ්ක ගයොදා ආදර්ශය  නිවසේ 
ග ොඩනැංවීම සිදුි.රීමට හලාගපොගරොත්තුවන අතර ඉන් අනතුරු ව 
ගවගළඳගපොලට නිකුත්ි.රීග්  හැි.යාව පර ා හලනු ඇත.   
 

2. ගකොළඹ දිසකත්රික්කගේ පැරණික ග ොනනැගිලිවල තත්ත්ව විමර්්නය 
සහහා සුදුසු ක්රමගදදයක් සැකසීම :  

 
ගකොළඹ න රය තුල පැරණික ග ොඩනැගිලි ගහොගහොමයේ ඇති අතර 
ඉන් සමහරේ කාර්යාල ග ොඩනැගිලි ගලස ද තවත් සමහරේ කුී 

හදු නිවාස ගලස ද භාවිතා ගකගර්.  ග්  ගදයාකාරගේ දී ම පදිංචි 
ප්රමාණය ඉහල අ යේ  ීම.  ගමම අධයයනගයන් ගමවැනි 
සථාානයන් ි  ගිනි අවදානම සහ වුහ ම ය ස් පූර්ණත්වය ඇ ැයී්  
ක්රමග.දයේ පිළිගයල කරන ලදී.    

 
 

3. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සහහා නව ග ොනනැගිලි ද්රවය හඳුන්වා දීම :  

 
 දැනට ශ්රී ලංකාග. ඉදිි.රී්  කර්මාන්තයට සුදුසු ගසවිලි ද්රවය හඳුනා සංවර්ධනය කළයුතු ව ඇත.  ගමම 

අධයයනයගයන් ශ්රී ලංකාග. භාවිතාවන සුලභ ගසවිලි ද්රවයවල ගභෞතික, යාන්ත්රික හා තාපජ ගුණාං  
නිර්ණය කරන ලදී.  පළු, ඇසථහැසථගටෝසථ ගසවිලි තහඩු සහ සිගමන්ති පළු යනාදිය පරීක්ෂාවට ලේකල 

අතර ඒවා ශ්රී ලංකා ප්රමිීන්ට අනුූලල හැ. පරීක්ෂා කරන ලදී.  තාප සන්නායකතාව මනින ලශගශ 'ී' 
ගේ තැිතය ආධාරගයනි.   

 
4. ශ්රී ලංකාගද ආපදා ප්රතයසකිරතික ප්රජාවක් ග ොනනැංවීම ිණණිකස  

 සවිසකතරාත්මක ිණවිසුමක් ිණළිගයල කිරීම  :  
 
 දැනට නායයම් වලින් දදනික ීවිතයට ඇති දැඩි හලපමම හා සිදුවන ීවිත, ගශපල හා පසරසරයටවන 

හානිසනිටුහන් කර ඇති අතර ගමම අධයයනගයන් පවත්නා ීමති ම ය හා ක්රියාපිතපාිත විරහ කර එම 
තර්ජනය අවම ි.රීමට සවිසථතරාත්මක පිවිසුමේ පිළිගයල කරන ලදී.  

 
5. ගපැඳඳි ග ොනනැගිලි ඉදිකිරීම් සහහා සැළසුම් නිර්මා ය හා සංවර්ධනය :  

 
අඩු කාළයි.න් ඉදිි.රීමට ඇති හැි.යාව නිසාත්  ග ොඩනැගිලි ද්රවය ඉතිසර ි.රීමට ඇති හැි.යාව 
නිසාත් මමතක සිට ගපරැඳි ග ොඩනැගිලි ඉදිි.රීම ප්රගයෝජනවත් ගස  සැළගේ.  ගපරැඳි ක්රමය 
ග ොඩනැගි්කලකට යන වියද්  ඉතිසර කරන ක්රමයි..  ගපරැඳි ග ොඩනැගිලිවල ඇතුලත තාපජ සහ 
පාසරසසරක ගුණාං  ඇ ැයීම සහ ඒවා සාමානය ග ොඩනැගිලිවල ගුණාං  හා සැසඳීම ගමම අධයයනගේ 
දී සිදුකරන ලදී.  ඒ සඳහා නව පසරඝණක ආර්ශය යන් සකසථ කරන ලදී.  තවත් ගමවැනි අධයයනයේ 
හරහා සාමානය ග ොඩනැගි්කලක හා ගපරැඳි ග ොඩනැගි්කලක අන්තර් ත හලශය ේති සසඳන ලදී.    
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6. පහත් බිම්වල ආපදා ප්රතයසකිරතික නිවාස සහහා සපපිණකට භූ 
තාෂණිකක සිතියම්කර ය :  
 
පහත් බි් වල ග ොඩනැගිලි ඉදිි.රීග්  දී දුර්වල පපපෘෂථටය නිසා 
 ැටළු ඇති ග..  ජන හනය වැඩිවීමත් සම  ම ඉදිි.රී්  සඳහා ඇති 
බි්  ප්රමාණය සීමිතවන හැවින් ගමවැනි  ැටළු විසඳා නිසි ඉංජිගන්රු 
ම ය විසඳු්  ලහාදීම අවශය ය ව ඇත.  ගමම අධයයනගේ දී ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය විසින් දැනට කර ඇති භූ විදු්  දත්ත ආශ්රගයන් 
ගකොළඹ න ර සීමාව ඇතුලත පපපෘෂථට භූ තාක්ෂණිකක සිතියමේ 
පිළිගයල කරන ලදී.  ඉදිි.රී්  වයාපෘති සැළසු්  ි.රීග්  දී ගමම 
සිතියම පසරශීලනය කල හැි. ග..    
 

7. නිය ගේ බලපෑම අවම කිරීම, දිලිඳුකම දුරලීමට, ආපදා අවදානම් පාලනය සහ  
 යල කණ්නගේ වාසර ජලගේ ඇති  ආර්ිරක වැද ත්කම  :  

 
 ගමි දී නිය යන්ගේ ප්රතිවිපාක වියළිකාලගේ දී හට න්නා ජල ි  ය සහ වාසර පශධති මඟින් ජලය 

ගහදාහැරීග්  දී සිදුවන දුෂථකරතා අධයයනය කරන ලදී.  තව ද, වියළි කාලගේ දී ගහෝ  
විවිධාංගීකරණය මඟින්  ග ොවියන්ගේ දළ ආදායම ඉහළ නැංවීග්  ක්රගමෝපායන් අධයයනය කරන 
ලදී.  ු රුළුවැව විෂය අධයයනයේ ගස  ග න ජල ප්රවාහවල මිනු්  මාලාවේ  ැීමම ද වුහ ත 
ප්රශය ථනාවීන් පිසරමැනුමේ ද  කළ ඇති අතර පසුව ලහා ත් දත්ත විශය ථග්කෂණය පිණිකස පසරඝනක ආදර්ශය  
සකසන ලදී.  ගමිනන් ජලය ගහදාහැරීග්  ඇල මාර්  දි ට ඇති ව ා බි් වල සුදුසුවන පසරපූර්ණ ගහෝ  
සංකලන නිර්ණය කරන ලදී.  සමාන්තර අධයයනයේ හරහා වාසර අගධෝ වුහයන් ි  ආයුෂ අගප්ක්ෂා 
සහ හලපාන අනිකුත් සාධක සැලි.්කලට ග න ු රුළුවැව තුල එම වාසර අගධෝ  වුහයට කල 
ආගයෝජනවලින් ලැගහන ප්රතිලාභ නිර්ණය කරන ලදී.   

 
 ු රුළුවැව වාසර අගධෝ වුහගේ අළුත්වැඩියාව ගවතින් ලැබිය හැි. ප්රතිලේි සහ වී නිෂථපාදනය හා වාසර 

ජලය තිගහන හව අතර ඇති ස් හන්ධතාවය තහුරරු කර එමඟින් වැඩි දියුණු කල වාසර කාර්යක්ෂමතාව 
නිසා ලැගහන ප්රතිලාභ  ණනය කරන ලදී.  

 
8. වියළි කලාපගේ හුරුළුවැව වැනි සකථානවල ිණහිටි නිගවසක තුල පවතින  
ක්ෂුද්ර ගශ්ුණණිකක තත්ත්ව පාලනය :  

 
 නිරක්ෂයට යාහද වියළි කලාපවල නිගවසථ ඇතුලත පවතින අික රසථනය මහත් වූ අපහසු තත්ත්වයේ 

ඇති කරින.  අක්රිය සැළසු්  නිර්මාණ පපාය මාර් යන් හඳුන්වාදීගමන් ගමම තත්ත්වය ම හැරවීමට 
පුළුවන.  ගමම අධයයනගේ දී ගතෝරා ත් ග ොඩනැගිලි ඒවාගේ ඇතුලත සැප පහසුවට හලපාන 
සාධකවන වටපිටාව, දනසර්ගික ලක්ෂණ, ගපළ ැසථම හා සැළසු්  නිර්මාණයන් සවිසථතර ව 
අධයයනය කරන ලද අතර ඉේබිති ව දත්ත විශය ථග්කෂණය මඟින් මාර්  නිර්ගශශය යේ සැකසීම අරමුණු 
ගකොට ග න සංවර්ධනය කරන ලදී.   

 
9. දියබසකනාවක පැවැත්මට සහ ජලගේ ුණ ාත්මකභාව ිණසරහීමට මිනිසක ක්රියාකාරකම්වලින්  
ඇති බලපෑම නිර් ය කිරීම  

 
 දජව පශධතිගේ  ප්රතයසථිතතිකභාවය ජල පහරක ඇති ජලගේ ගුණාත්මකභාවයට හලපාින.   ඒ 

ජලගේ ගුණාත්මකභාවය දජව පශධතිගේ දනසර්ගික ලක්ෂණ මත රැගඳන නිසා ය.  ගපෝකග ෝකල 
දියහසථනාව තුල ඇති ජල ප්රවාහවල ගුණාත්මක හව පසරඝනක ආදර්ශය  භාවිතගයන් දජව පශධතිගේ 
දූෂක ප්රවාහ සම  සසඳන ලදී.  ගමම ආදර්ශය ය භාවිතගයන් පප දියහසථනා ස ි  ඉඩ්  පසරහරණ රටා 
අධයනය කල අතර විවිධ මිනිසථ ක්රියාකාරක් වල ජල ගුණාත්මකභාවයට ඇති හලපමම අධයයනය 
කරන ලදී.   
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2015 ාර්ෂගේ ආාේභ වී  2016 ාසා දක්ාා ක්රියාත්ෙකාන  

පර්ගේෂණ ො සංාර්ධන ායාපතති  

 
1. ග ොනනැගිලි සුන්බුන් ආදිගයන් තැනුණු බිත්ති පැනල්වල ක්රියාකාරීවය: 

 
ස් ප්රදාිනක ග ොඩනැගිලි ද්රවය භාවිතය අඩු කරනු වසථ වික්කප 
ග ොඩනැගිලි ද්රවය භාවිතය හා ඉවත ලන ග ොඩනැගිලි අපද්රවය 
නැවත භාවිතාවීම අවශය ය ග..  ග ොඩනැගිලි බිඳගහී්  අපද්රවය 

(Building Demolition waste) සහ තලන ලද පාංශු (stabilized 

ram earth) භාවිතගයන් සංයුේත ෆැන්ක බිත්ති ඉදිගකොට ඒවාගේ 
සවි ශය ේතිය සහ ඉදිි.රී්  සඳහා ගයොදා ැීමමට සුදුසු ගනොසුදුසු හව 
පරීක්ෂාවට ලේකරන ලදී.  ගමම පර්ගේෂණ කටයුතු ගමොරටු 
විශය ථවවිදයාලය සම  ඒකාහශධ ව  ඉටුකරන ලදී.  තවත් සමාන්තර 
අධයයනයක දී ප්රතිචක්රීය කරන ලද ඉදිි.රී්  අපද්රවය සහ තලන 
ලද පාංශු ගයොදා තැනූ සංයුේත ෆැන්ක බිත්තිවල වුහමය ශය ේතිය 
ගමොරටු විශය ථවවවිදයාලගේ දී පරීක්ෂාවට ලේකරන ලදී.  එගස  ම, 
තවත් එවැනි අධයයනයක දී සිගමන්ති, වැලි,  ගපොලිසථටිනරීන් 

කැබිලිති සහ සැහැ්කලු අළු (expanded polystyrene and fly 

ash)  ගයොදා තැනූ ගකොන්ක්රීේ මිශ්රණය ෆිනහර් සිගමන්ති මැදට 
පුරවා තැනූ සැහැ්කලු ෆැන්ක බිත්ති  ැන අධයයනය කල අතර 
එම මිශ්රණයට සුදුසුවන මිශ්ර සංකලනය නිර්ණය කරන ලදී.  තව ද, 
එම මිශ්රණගේ සිගමන්ති ගවනුවට සැහැ්කලු අළු ආගශශය  ගකොට 
ෆැන්ක සමදීම  ැන ද අධයයනය කරන ලදී.     
 
 

2. නායයෑම් හා සම්බන්ධ නැවත පදිංචි කිරීම සැළසුම් කිරීගම්  ක්රියාවලිය:  

 
සමම වසරක ම නායයම්  තර්ජනය නිසා පුර්ක  ණනාවේ නැවත පදිංචි ි.රීම අවශය ය ග..  ළ ක දී 
සිදුවූ නායයම්  හා හමුර්  කඩා වැටී්  ගමම තත්ත්වය පරකර ඇත.  දැනට භාවිතාග. ඇති 
නායයම්  ස් හන්ධ නැවත පදිංචි ි.රීග්  ක්රියාවලිය ගමි දී අධයයනය කල අතර ගමම ක්රියාවලිය 
නිතර ම භාවිතා වූවත් එි  අඩුපාඩු ඇති හව වටහා  න්නා ලදී.  තව ද, සමාන්තර අධයයනයි.න් 
මීසරයහැශද නායයමග්  ආපදාවට ලේවූවන් නැවත පදිංචි ි.රීම  ැන ද අධයයනය කරන ලදී.   

 
3. ශ්රී ලංකාගද මැටිපසකවල ශවියික ක සම්පීනනගයහි රනර්ගික ලෂ  :  

 
ගපර හර ගයදීග්  දී මැිත පසථවල ශවීීයක ස් පීඩණයට ඇති ගකගරන හලපමග්  දී අධයයනය 
කරන ලදී.  අික ඝනකමින් යුතු මැිත පසථ සථාරයන්ග න් යුේත බි්  මත මහා මාර්  ඉදිි.රීග්  දී 
ඇතිවිය හැි. ශවිීයක ස් පීඩණය  ැන දැන  ැීමම සඳහා ගමම අධයයන ගහගහවින් ඉවහ්කවනු 
ඇත.  තව ද, ගමම අධයයන 2016 වසර දේවා දීර්ඝ ගකගරනු ඇත.   

 
4. නායයෑමකට තුඩුගදන අවම වර්ණාපතනයක් නිර්මා ය කිරීම: 

 
නායයමමේ සිදු කරවිය හැි. වර්ෂාපතන ීව්රතාව තැනි.න් 
තැනකට ගවනසථ ග..  එගහිනන් ඒ ඒ සථාානයන්ට අනුූලල ව 

නායයම්  පුගරෝකානය ි.රී්  විිමත් ව සැකසීමට අවශය ය ග..  
ගමම අධයනගයන් එගලස ශ්රී ලංකාග. අසථාායී හමුර් වල නායයම්  
අති කල හැි. අවම වර්ෂාපතනයන් නිර්ණය ි.රී්  ක්රගමෝපායේ 
සකසථ කරන ලදී.  ගමම අධයනගේ දී පීඩන තල පපකරණ 
භාවිතාගකොට පාංශු ම ය ජලගයි  දනර්ගික ලක්ෂණ ගසොයන ලදී.  
විවිධ සංතෘප්ති තත්ත්වයන් යටගත් ගශය  ෂය පාංශුවල ගුණාං  ගමම 
පරීක්ෂණය ගයොදා ගසොයා  න්නා ලදී.  ගමම අධයනය සඳහා ගයොදා 
 න්නා ලශගශ දකුණු අිග.ගී මාර් ගේ වැලපැන්න නායයම්  

සථාානය ග..   
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5. දියතලාව බෑුමම් සංරෂ යට හසරත බිත්ති තාෂ ය ගයදීම : 
 
දියතලාව න රය ගශශීය හා විගශශීය සංචාරකයන් ගහගහවින් 
ගසොයා එන මනර්  සථාානයි..  රැඳුර්  හැමි ඉදිකලවිට එි  
ගකොන්ක්රීේ සහ සිගමන්තිගයන් නිම කරන ලද පෘෂඨයන් දමසට 
එතර්  ප්රිය ජනක ගනොග..  එනිසා, දියතලාව න ර මධයගේ කඩා 
වැටුනු හමුර්  පිළිසකර කල පසු සමදූ රැඳුර්  හැමි වසමින් ගතෝරා ත් 
පැලමිත විගශය  ෂයන් ගරෝපණය කර දමසට ප්රියජනක වූ හසරත බිත්ති 
නිර්මාණය කරන ලදී.   
 
 

 

6. කළු ල් කුඩු මිශ්රිත කපරාරු බදාම ඇසුරුම :  
 

ගමම අධයනගයන් දැනට දුලහ ග ොඩනැගිලි ද්රවයයේ හවට 
පත්ගවමින් ඇති ස් ප්රදාිනක ව ගයොදන  ග  වැලි ගවනුවට  ්ක 

ගකොසරවලින් ලැබුණ කළු ්ක කැඩුව්  කුඩු (Crusher Dust) සහ 

කැඩුව්  වැලි (Crushed Rock) ගයොදා කපරාරු හදාම තැීමමට 
සුදුසු මිශ්රනයේ සැකසූ අතර ඇසුරුම ගවගළඳගපොලට හඳුන්වාදීමට 
ඇති හැි.යාව ද අධයනය කරන ලදී.  ගමි දී භාවිතාකල කැඩුව්  
කුඩු යනු  ්ක ගකොසරයක ගලොකු කුඩා  ්ක කැහලිති ගවන්කල පසු 
ඉතිසරවන දූවිලි වැනි  ්කකුඩුවන අතර ගමම ද්රවයය ඉවත ලා යුතු අප 
ද්රවයයේ ගස  සැලගේ.  ගපදගර්රු හදාම සඳහා සුදුසු මිශ්රන පදම 
නිර්ණය කරන ලද අතර ගමම අධයයනය 2016 වසර දේවා දීර්ඝ 

කරන ලදී. 
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සංවිධානගයන් පාත්ාන ලද දැනුාත් කිරීේ සෙ  

පුහුණු කිරීේ ාැඩසටෙන්   
 

1. ආපදා ප්රතයසකිරතික නිවාස ඉදිකිරීම් ිණළිබහ ව ගපදගර්රුවන් පහුණු කිරීම 

 
රත්නපුර, හදු්කල, නුවරඑළිය, හ් හන්ගතොට, කළුතර හා ගපොගළොන්නරුව යන දිසථත්රිේකයන් ි  දී 
පුු ණු ගපදගර්රුවන් ආපදා ප්රතයසථිතතික නිවාස ඉදිි.රී්   ැන පුු ණු කරනු වසථ ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය විසින් වැඩමුළු පවත්වන ලදී.    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. ආපදා අවදානම අඩුකිරීගම් ක්රියාමාර්   ැන නායයෑම් ප්රගශ්වල ්ාම නිලධාරීන් පහුණු කිරීම   
 
මානව ජනාවාසමත ආපදා අවදානම අඩු ි.රීග්  ක්රියාමාර්  සහ ආපදා කළමනාකරණය  ැන 
පුු ණුවේ ලහාගදනු වසථ හදු්කල සහ කළුතර දිසථත්රිේකයන් ි  රාම නිලධාරීන් සඳහා ජා. ග ො. ප. 
සංවිධානය විසින් වැඩමුළු පවත්වන ලදී.  ගමම වැඩමුළුවල දී “නායයමමේ යනු කුමේ ද?, 
නායයමමේ හඳුනා න්ගන් ගකගස  ද?, හලපම්  අවමකරණය, නායයම්  ආපදා අවදාන්  
ඇ ැයීග්  ක්රියාවලිය සහ ආපදා ප්රතයසථිතතික නිවාස ඉදිි.රී්  ක්රමග.දයන්ගේ ඇති වැද ත්කම“ 
යන මැිනන් ප්රධාන ගශශය න පවත්වන ලදී.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිසකත්රික්කවල නා සරක සංවර්ධන අකාකාසරගේ සැලසුම් නිලධාරීන් සහහා 
පවත්වන ලද වැනමුළු   
 
නායයම්  පපද්රව සිතිය්  සහ නායයම්  අවදාන්  සිතිය්  නා සරක සංවර්ධන අිකාසරගේ 
සංවර්ධන සැළසු්  හා ඒකාහශධ ි.රීම අරමුණුගකොට එම අිකාසරය සහ ජා. ග ො. ප. සංවිධානය 
එකතුව නුවරඑළිය හා හදු්කල දිසථත්රිේකවල සැළසු්  නිලධාරීන්හට වැඩමුළුවේ 2015 
සැප්තැ් හර් මස 29 වැනි දිනගේ දී නුවරඑළිය ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරී ගසවගන් දී 
පවත්වන ලදී.   
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්රධාන පපගශශන ායාපතති  
 
ජලා් ජලගයහි ුණ ාත්මක බව සහ ගරොන්මන තැන්පත්වීම ිණළිබහ අධයයනය  
ගමම වයාපෘතිය වාසරමාර්  සහ ජල ස් පත් කළමනාකරණ අමාතයංශය ගේ ග.ලි ආරේෂණ සහ ජල 
ස් පත් කළමනාකරණ වයාපෘතිය යටගත් සිදුකල අතර 2016 වර්ෂය දේවා ක්රියාත්මක වීමට නියමිත 
ය.  ගමම වයාපෘතිය සඳහා වූ විසථතරාත්මක ගතොරතුරු පහත දැේග..   
 

මූලික අධයයන:  
 ගපෝකග ෝකල, ගකොත්මග්ක, කලාවැව ජලාශය වල ජලගේ ගුණාත්මක හව පිළිහඳ දත්ත 
විශය ථග්කෂණය ි.රීම. 

 ජල පසරගපෝෂිත ප්රගශශය වල ජලගේ ගුණාත්මක හව සහ ගපෝකග ෝකල, ගකොත්මග්ක, කලාවැව 
ජලාශය යන්ි  ජලගේ ගුණාත්මක හව අධීේෂණය ි.රීම 

 ගපෝකග ෝකල ජලාශය ය සඳහා ජල පසරගපෝෂිත කළමනාකරණ සැළැසථමේ සකසථ ි.රීම  
 ගපෝකග ෝකල, ඉඟිනිමිිතය, කලාවැව, රන්ටැගේ ජලාශය වල අ ාධමාන (Bathymetry) 
සමීේෂණ   ි.රීම 

 ජලගේ ගුණාත්මක හව අධීේෂණය සහ අ ාධමාන සමීේෂණය සඳහා අවශය ය පපකරණ 
සඳහා ප්රස් පාදන පිළිගයල ි.රීම 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ශ්රී ලංකාගප ්රධාන න ාාල සංසාණ ාාාගේ ුණණාත්ෙක බා 

අධයයනය කිරීෙ සහො ්රතිපත්ති සෙ ්රෙගපද ක්රියාත්ෙක කිරීෙ  
 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය ගමම වයාපෘතිය රාවාහන ලියාපදිංචි ගදපාර්තග් න්තුව හා පසරසර සහ සථවාභාවික 
ස් පත් අමාතයාංශය ය සම  සුසංගයෝගීව ආර් භ කර තිගේ. ගමම වයාපෘතිය මගින් ගතෝරා ත් න රවල 
වාතගේ ගුණාත්මක හව පිළිහඳව දත්ත රැසථි.රීම තුළින් වාහනවලින් නිකුත්වන රාවාහන දු්  වාතයට 
එකතු වීම නිසා විය හැි. වායු දූෂණය පිළිහඳ රාවාහන දු්  පරීේෂා වැඩසටහනට අදාළව අධයයනය 
ගකගර්.  
     

ප්රතිපාදන :     ගමෝටර් රා ලියාපදිංචි ි.රීග්  ගදපාර්තග් න්තුව මගින්  වාහන දු්  පරීේෂා ි.රීමට 
ප්රතිපාදන සපයා  නු ලැගේ.  
 
අරමු  :        නා සරක ප්රගශශය වල සංසරණ වාතගේ ගුණාත්මක හව පරීේෂණය ි.රීමට  

        දත්ත පශධතියේ ඇති ි.රීම 
ග්  සඳහා 
* ගකොළඹ,  ් පහ, කළුතර, රත්නපුර සහ  ා්කල   *නුවර, කුරුණම ල, අනුරාධපුර සහ හදු්කල 
  (ප්රතිපාදන - රුපිය්ක මිලියන 1.90  2012 – 2013)   (ප්රතිපාදන - රුපිය්ක මිලියන 1.50 2013-2014)  
 

අධයයන ක්රමගදදය:  
නා සරක ප්රගශශය වල සා් ප්ක සථාානවල පාසරසසරක තත්ත්වයන් විවිධ ලේෂණ ගපන්නු්  කරන ලදී.  
ගකොළඹ (19),  ් පහ (11), කළුතර (05), රත්නපුර (11),  ා්කල (06), ගහොරණ (05). මාසික සාමානය 
නිරාවරණ මේටම SO2 සහ NO2   ණනය කරන ලදී. 
 

 
 
  

වායුග. ගුණාත්මක හව අධීේෂණය 

ජලාශය වල ජලගේ ගුණාත්මක හව අධීේෂණය 
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භූ ාාක්ෂණිකක විෙර්ශන ායාපතති  
 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය රට තුළ පවතින සුවිගශය  ෂ යිතතල පහසුක්  වයාපෘතිවලට දායක ග..  භූ 
අභයන්තර විමර්ශය නය ගමන්ම භූ ද්රවය පරීක්ෂණ කටයුතු නවීන පපකරණවලින් සමන්විත 
පරීේෂණා ාරයේ තුළ සිදුකරනු ලැගේ.  විවිධ පසථ වර්  හඳුනා ැීමම පිළිහඳ පරීේෂණ කරනු ලහන 
අතර දුර්වල පසථ සි ත සථාානවල ඉදිි.සර්  සඳහා ගයෝ ය තාේෂණිකක ක්රම පිළිහඳ පපගදසථ ගදනු ලැගේ.  
 
(1)  ැරඩිඇල්ල නායයෑම් අවමකිරීගම් වයාපිතිගේ භූ තාෂණිකක විමර්්න 
ගස වාදායකයා    : නායයම්  පර්ගේෂණ සහ ආපදා අවදාන්   

කළමනාකරණ අංශය ය  
භූ විදු්   ණන   : 1ස 
වයාපෘති කාලය   : 05.07.2015 – 20.09.2015 
වයාපෘති වියදම   : රු. මිලියන - 6.8  
තත්ත්වය    : වයාපෘතිය සාර්ාක ව නිමකරන ලදී.   
    

(2) ගයෝජිත මාකුඹුර බහු කාර්ය සංවර්ධන මධයසකථානය ිණණිකස  භූමි සංවර්ධන වැන කටයුතු  
ගස වාදායකයා   : ආරක්ෂක හා නා සරක සංවර්ධන අමාතයංශය ය 
වයාපෘති කාලය    : 2015 ජුනි මස සිට 2015 ඔේගතෝ් හර් මස දේවා  
වයාපෘති වියදම   : රු. මිලියන - 2.8  
තත්ත්වය   : 85% නිමකර ඇත.   
 

(3) දක් ෂි  අකාගදගී මාර් ගේ කි. මී. 114 කණුගවහි ඇති ගකොක්මාදුව නායයෑම ිණළිබහ 
සවිසකතරාත්මක භූ තාෂණිකක විමර්්නය  
ගස වාදායකයා   : මාර්  සංවර්ධන අිකාසරය 
භූ විදු්   ණන   : 07 
වයාපෘති කාලය   : 05.10.2015 – 26.10.2015 
වයාපෘති වියදම   : රු. මිලියන  -  4.0  
තත්ත්වය   : වයාපෘතිය සාර්ාක ව නිමකරන ලදී.  
 

(4) දක් ෂි  අකාගදගී මාර් ගේ කි. මී. 114 කණුගවහි ඇති ගකොක්මාදුව නායයෑම ිණළිබහ  ජලවහන 
පශධතිය සංවර්ධනය කිරීම  
ගස වාදායකයා   : මාර්  සංවර්ධන අිකාසරය 
භූ විදු්   ණන   : 45 
වයාපෘති කාලය   : 26.10.2015 – 02.12.2015 
වයාපෘති වියදම   : රු. මිලියන  -  21.0  
තත්ත්වය   : වයාපෘතිය සාර්ාක ව නිමකරන ලදී.  
 

(5) නුවරඑළිය, හක් ල නායයෑම ිණළිබහ භූ තාෂණිකක විමර්්නය  
ගස වාදායකයා   : නායයම්  පර්ගේෂණ සහ ආපදා අවදාන්   

කළමනාකරණ අංශය ය  
භූ විදු්   ණන   : 06 ේ අවසන් කර ඇත.  ඉතිසර 04 ින.   
වයාපෘති කාලය   : 03.11.2015 – 25.02.2016 
වයාපෘති වියදම   : රු. මිලියන  -  4.3  
තත්ත්වය   : වයෘපෘතිය දැනට කරග න යින.  

කරග න යනු ලබන භූ තාෂණිකක විමර්්න 
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ගානත් ආදායේ ඉපයීගේ කාර්යයන්  

 
 ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මඟින් තවදුරටත්  තාේෂණිකක ගස වා සැපයීම, නායයම්  අධයයන හා ගස වා, භූ 
ඉංජිගන්රු, වයාපෘති කළමනාකරණ, ග ොඩනැගිලි ද්රවය, මානව ජනාවාස සැළසු්  සහ පසරසර 
කළමනාකරණ වැනි ගස වා ලහා දීම තුළින් ආයතනගේ මූලය ශය ේතිය වර්ධනය කර ඇත. ජා.ග ො.ප. 
සංවිධානය මගින් සපයනු ලැබූ පරීේෂණ සහ පපගශශය න ගස වා පිළිහඳ සාරාංශය යේ පහත දැේග..  

 

අං්ය සපගශ්න 

ගසේවා 

  න 

පරීක්ණ  

  න 

ඉපයූ මුළු 

ආදායම 

(රු. මිලියන) 

නායයම්  පර්ගේෂණ සහ අවදාන්  කළමනාකරණ 
අංශය ය 

550 - 34.4 

භූ තාේෂණ ඉංජිගන්රු හා පරීේෂණ අංශය ය 70 107 100.6 

පාසරසසරක අධයයන හා ගස වා අංශය ය 5 530 55.4 

ග ොඩනැගිලි ද්රවය පර්ගේෂණ හා පරීේෂණ අංශය ය - 2746 45.6 

වයාපෘති කළමනාකරණ අංශය ය 130 - 17.8 

මානව ජනාවාස සැළසු්  හා පුු ණු ි.රීග්  අංශය ය 17 - 6.7 

විගශශය  අරමුද්ක යටගත් පවතින වයාපෘති සඳහා 
පපගශශය න ගස වා  

2 - 36.0 

ආයතනික අංශය ය   14.9 

මුළු එකතුව 774 3,383 311.4 
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විගශශීය සෙගයෝගීාා ායාපතති  

 
ජා.ග ො.ප. සංවිධානය - ගනෝර්ගපජියානු භූ ාාක්ෂණිකක ආයානය -  

ාාක්ෂණිකක සෙගයෝගිාා ායාපතතිය  
 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ගනෝර්ග.ජියානු භූ 

තාේෂණිකක ආයතනය සම  එකාහශධ ව තවදුරටත් 

ගශශය ගුණිකක විපර්යාස නිසා සිදුවන සථවභාවික විපත් 

අවමකරණය පිළිහඳ ආයතනික සහගයෝගීතා 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කර ඇත.  ගමම ආයතනය 

ගලොව ප්රසිශධ භූ තාක්ෂණිකක ආයතනයේවන අතර 

ගලොව පුරා කර ඇති අධයයන නිසා මනා 

පළපුරුශගදන් ගහබි ආයතනේ ග..   

 

තව ද, තාක්ෂණිකක සහගයෝගීතා වයාපෘතිය, 

ගනෝර්ග.ජියානු භූ විදයා සමීක්ෂණ ආයතනය ගවතින් 

ද සහාය ලහාග න චන්ද්රිකා යායාප ප විශය ථග්කෂණගයන් 

භූ ගිලා හැසථම  ැන අධයනයන් සිදු කරන ලදී.   

 

2015 වසගර් දී එම ආයතනය යාපන අර්ධශවීපගේ 

ගත්ක කාන්දුවේ නිසා සිදුවූග. යැින සැක කරන ලද 

ජලගේ අපවිත්රතාවය  ැන අධයනයට ජා. ග ො. ප. 

සංවිධානය ගවත සහගයෝ ය ලහාදුන් අතර ඒ සඳහා 

එම ආයතනගයන් විගශය  ෂය කණ්ඩායමේ ද 

සහභාගීකර ඇත.  ගමම අධයනගේ වාර්තාව පතුරු 

පළාත් සභාග. අදාල හලධාරීන් ගවත ලහාදී ඇත.  

  

එම ආයතනගේ තවත් විගශය  ෂය කණ්ඩායමේ ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානය ගවත පැමිණ ත්රිමාණ 

සිතිය් කරණය  ැන ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ 

කාර්යය මණ්ඩලය පුු ණු කල අතර සථවයංක්රී 

වර්ෂාමානයේ සහ පාංශු ගතතමණය මැණීග්  

පපකරණ ජා. ග ො. ප. සංවිධානය ගවත පසරතයා  

කරන ලදී.  ගමම පපකරණ මාතග්ක ප්රගශශය ගේ 

සවිකරන ලද අතර ජා. ග ො. ප. සංවිධානය සථවයංක්රීය 

වර්ෂාමාන ජාලයට දැන් ස් හන්ධ කර ඇත.    

 

තාක්ෂණිකක සහගයෝගීතා වයාපෘතියට අනුහශධ ව ජා. 

ග ො. ප. සංවිධානගේ කාර්යය මණ්ඩලගයන් කුඩා 

කණ්ඩායමකට ගනෝර්වීජියානු භූ තාක්ෂණිකක 

ආයතනගයි  දී භූ විනිවිදී් , භූ ගිලා හැසී්  සහ භූ 

ප්රතිකාර්යය පපායයන්  ැන  පුු ණුවේ ලහාගදන ලදී.   

 

ගකොළඹ, රාජකීය ගනෝර්වීජියානු තානාපති කාර්යාලය 

විසින් ගමම වයාපෘතිය සඳහා ප්රතිපාදන සපයා ඇත.   

 ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ කාර්යය 

මණ්නලයට ගනෝර්ගදජියන් භූ තාෂණිකක 

ආයතනගේ පහුණුව ලබාගදන ලදී.  

රත්ගතොට ප්රගශ්ගේ ත්රිමා  පප  

කැමරා ගරෝනය ලබාදුන් ුණවන් යායාපප 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 29  
  

 

ජා.ග ො.ප. සංවිධානය සෙ ිගෙරිකා එක්සත් ජනපදගේ 

ාැන්ඩර්බි්ගට් ආයානය සෙඟ ාාක්ෂණිකක සෙගයෝගිාා ායාපතතිය 
 

ජා. ග ො.ප. සංවිධානය වැන්ඩර්බි්කේ ආයතනය සම  2010 වසගර් දී සුසංගයෝගී ව කටයුතු ි.රීම ආර් භ 
කල අතර 2012 වසගර් සිට “ශ්රී ලංකාග. කෘෂිකාර්මික කටයුතු ගකගරි  ගශශය ගුණිකක විපර්යාසවල හලපම්  
හා අනුවර්තනයන් අධයයනය ි.රීම” යන වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කගළ  ය.  ග්  සඳහා ගශශය ගුණ පර්ගේෂණ 
ඒකකය ජා. ග ො. ප. සංවිධානය තුල පිි ටුවන ලදී.  
 
පසුගිය වසර ි.ි පය තුල පතුරු මැද පළාගත් වැසි ජලගයන් සහ වාසර ජලගයන් වී ග ොවිතැන් කල ග ොවීන් 
හට ජල ි  යේ හල පා ඇත.  ඔුරන් ගමම තත්ත්වගයන් තර්ජනයක මුු ණ ලා සිිතන අතර ස් ප්රදාිනක ජල 
කළමනාකරණ ක්රමවලින් හැහැර ව ගහෝ  විවිධාංගීකරණය වැනි නවීන කෘෂි කාර්මික ක්රම භාවිතාග. 
අවශය යතාවය ගහොගහෝ ගස  වටහාග න ඇත.   
 
වැන්ඩබි්කේ සහ ගකොලරාගඩෝ ගහෝ්කඩර් යන විශය ථවවිදයාල ගදගකි  පශය ථචාත් පපාි අගප්ක්ෂකයන් 
ගදගදගනේ වැන්ඩබි්කේ ආයතනගේ ගමගහයවීම පසරදි අනුරාධපුර සහ ගපොගළොන්නරුව යන 
දිසථත්රිේකයන් ි  ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ කාර්යය මණ්ඩලය සම  ගක්ෂ ත්ර කාර්යයන් සහ ප්රජා අධයනයන් 
සිදු කරන ලදී.   තව ද, ු රුළුවැව සහ  ගලන්බිඳුනවැව  ් මානයන් ි  ගමම කාළ වකවානුව තුල දී 
අගනකුත් අදාල අධයයනයන් සහ දත්ත ඒකාරාශී ි.රී්  සිදුකල අතර ග්  සඳහා ග ොවි සමීක්ෂණ පපකාරී 
කර න්නා ලදී.   ගමි දී ප්රධාන හා සුළු ප්රජාවන්ගේ සාමූි ක ක්රියාකාරීක්   ැන අවගහෝධයේ ලහා ැීමම 
සහ ග ොවීන්ගේ ීවගනෝපාය ගවත ඇතිවන මූලික අිබගයෝ   ැන අවගහෝධයේ ලහා ැීමම සිදුගකසරනි.    
 
ග ොවීගේ ීරණ  ැීම්  සහ අිබගයෝ , කෘෂිකාර්මික ප්රජාවට ඇති අිබගයෝ  පිළිහඳ සම  සංසන්දනය කර 
එමඟින් ප්රතිපත්ති ස් පාදනය සඳහා නිර්ගශශය  සකසථ කරන ලදී.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
එක්සත් ජාතීන්ග  සංාර්ධන ාැඩසටෙන සෙ ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ ාාක්ෂණිකක 

සෙගයෝගීාාා යටගත් නායයෑේ පුගාෝකථනය කිරීෙ සෙ පූර්ා දැනුේ දීෙ සහො ස්ායංක්රීය 

ාර්ෂාොන ස්ථාපිා කිරීෙ ො ධාරිාා ාර්ධනය 

 

නායයම්  ආපදා කළාප ආවරණයවන ගලස ගතෝරා ත් ප්රගශශය යන් ි  සථවයංක්රීය වර්ෂාමාන සථාාපිත කර 
ජාලයේ සැකසීග්  වයාපෘතිය 2014 වර්ෂගේ දී ආර් භ කරන ලදී.  දැනට ගමම ජාලය තුල වාර්ෂාමාන 
100 ේ පමණ ක්රියාන්විත වන අතර එිනන් සථවයංක්රීය ව ලැගහන දත්ත නායයම්  පූර්ව දැනු්  දීම සඳහා 
භාවිතා ගකගර්.  ගමම වයාපෘතිය තුලින් 2016 වසගර් දී ජාලයට ස් හන්ිත වර්ෂාමාන 160 ේ දේවා 
වැඩිි.රීමට හලාගපොගරොත්තු ග..   
 
 

  

දැනට ක්රියාත්මකවන ගෂේත්ර මැනුම් කටයුතු 

ඇ්කපිිතය සහ ඉංගිසරය සථවයංක්රීය වර්ෂාමාන 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 30  
  

 

නායයෑේ අාදානේ අාෙකාණ ායාපතති  
(විගශශීය ්රතිපාදන සෙ ාාක්ෂණිකක සෙගයෝගීාාා)  

 
ඒකාබශධ නායයෑේ අාෙකාණ ායාපතතිගේ පළමු අයරයා -  

නායයෑේ අාදානේ අාෙකාණය සහො ජපන් ාාක්ෂණිකක සෙගයෝගීාා ායාපතතිය  

 

ඒකාහශධ නායයම්  අවමකරණ වයාපෘතිය යටගත් ගතෝරා ත් පහත සඳහන් එි.ගනකට ගවනසථවූ 
නායයම්  සථාානයන් ි  ආපදා අවමකරණ කටයුතු ආර් භ කර ඇත.  
  

1. හදුලුසිසර ම/  ව පළාගත් හදු්කල දිසථත්රිේකගේ  ව ගව්කලසථස විශය ථව විදයාල පසරශ්රය අසළ 

2. ගහද විදුහල, මධයම පළාගත් නුවර දිසථත්රිේකය, නුවර 

3. අලගුමග්ක,  මාතග්ක දිසථත්රිේකය, මධයම පළාත 

4. පඩමාදුර, නුවර එළිය දිසථත්රිේකය, මධයම පළාත 
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ ප්රධාන කාර්යාලයට අනුහශධ එම සහගයෝගීතා ආයතනගයි  සිිතන විගශය  ෂයවරු 
ඉහත නායයම්  සථාානවලට අදාල නිර්මාණ සැළසු්  පිළිගයල ි.රීම අවසන් ගකොට ඇත.  ගමම සථාානයන් 
ආපදා අවමි.රීග්  වැඩ කටයුතු පටන්ග න ඇති අතර 2016 දී අවසන් ි.රීමට හලාගපොගරොත්තු ග..  ග්  
වැඩ කටයුතු සඳහා අවැසි තාක්ෂණිකක හා මූලය ප්රතිපාදන ජපන් ජාතයන්තර සහගයෝගීතා ආයතනගයන් 
ලහාගශ.   
 

ගශ්ුණණිකක ප්රතයසකිරතික වැඩිදියුණු කිරීගම් වැනසටහන  

(ගලෝක බැංකුගද ප්රතිපාදන  
 

ග ොනනැගිලි ගශ්ුණණිකක ප්රතයසකිරතික යටිතල පහසුකම් (0114 – 0116  
 
ගමම වයාපෘතිය වාසරමාර්  සහ ජල ස් ත් කළමනාකරණ අමාතයාශය ය මගින් ක්රියාත්මක කරන අතර 
නායයම්  අවමකරණය සඳහා තාේෂණිකක දායකත්වය ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මගින් සපයනු ලැගේ.  

 

සප වයාපිති - පාසල් සුරක්ෂිත කිරීම (ඇගමසරකානු ගනොලර් මිලියන 0.1  

 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානය විසින් ඉටු ගකගරන ගමම පප වයාපෘතිය යටගත් මහනුවර දිසථත්රිේකගේ 
ගතෝරා ත් පාස්ක 18 ක අවදාන්  හමුර්  සථාාිනකරණය සහ ජලවහන පශධති වැඩි දියුණු ි.රීම සිදු 
ගකගරන අතර දැනටමත් ගමම වැඩ කටයුතුවලට අදාල විමර්ෂණ කටයුතු සහ නිර්මාණ සැළසු්  
පිළිගයල ි.රී්  ගකොට ධර්මරාජ, මහමායා, ි ්කුරඩ් සහ ග ෝතමී විදයාලයන්වලට අවශය යවන ප්රතිපාදන 
රු. මිලියන 336.69 ගලස ඇසථතග් න්තු කර ඇත. 
 

 

සප වයාපිතිය - මාර්  ඒකාබශධතාව (ඇගමසරකානු ගනොලර් මිලියන 06.1  
 
ගමම වයාපෘතිය මගින් පහත දැේගවන මාර් යන් ි  අසථාායී හමුර්  සථාායීකරණය සහ අදාල වැඩි 
දියුණු ි.රීම සිදු ගකගර්.  
 
1. නුවර - මි යං න මාර් ය (සථාාන 18) 
2. අවිසථසාග.්කල - හැටන් මාර් ය (සථාානය 1) 
3. ගහර ල - වැ්කලවාය මාර් ය (සථාාන 2) 
4. කම ්කල - බුලත්ගකොු පිිතය මාර් ය (සථාාන 1) 
 
ග්  වන විට ජා. ග ො. ප. සංවිධානය මි යං න - මහනුවර මාර් ගයි  වැඩ නිමකර ඇති අතර 
ඇසථතග් න්තු විතනාකම රු. මිලයන 548.52 ි.. 

  



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 
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සමුළු සෙ සේෙන්ත්රණ 

 
ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ ාාර්ෂික සමුළුා (Symposium)  

 

ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ 6 වැනි වාර්ෂික සමුළුව "ප්රතයාසථිතතික පසරසරයකට 

නගවෝත්පාදන" යන ගත්මාව යටගත් ගදසැ් හර් මස 22 දින ගකොළඹ ස, විදයා මාවගත් ආපදා 

කළමනාකරණ අමාතයංශය  ශ්රවණා ාරගේ දී පවත්වන ලදී.   

 

ගමි දී COSTI ආයතනගේ අධයක්ෂ මහාචාර්ය අජිත් ද අ්කවිසථ මහතා ප්රධාන ගශශය නය කළ අතර ආපදා 

කළමනාකරණ අමාතයංශය ගේ ග්කක්  එසථ. එසථ. මියනවල මහතා ද සමාර් භක සැසිගේ දී රැසථව සිිත සභාව 

ඇමීය.  ගමම සමුළුව ප්රතයසථිතතික ව දියුණුි.රීමට ම  ගපන්වීම, ඉංජිගන්රු ම  ය නව නිපැයී්  සහ 

ගහොඳම ක්රියාකාරක්  යන පප ගත්මා  තුනේ යටගත් පැවැත්ුරන අතර ඒවා ජාතික ගභෞතික සැළසු්  

ගදපාර්තග් න්තුග. අධයක්ෂ ජනරා්ක, වාසථතු විදයාය,  ගනරන්ජන් කුරුකුලසූසරය, ජාතික ග ොඩනැගිලි 

පර්ගේෂණ සංවිධානගේ ගජයෂථට විදයාය, ආචාර්ය  ාමීණී ජයතිසථස සහ ගප්රාගදණිකය විශය ථවවිදයාලගේ 

සිවි්ක ඉංජිගන්රු අංශය ගේ ප්රධාන මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක පිළිගවලින් එම පප ගත්මාවන් ි  

සභාපීත්තවය දරණ ලදී.  ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ අධයක්ෂ ජනරා්ක, ඉංජිගන්රු 

(ආචාර්ය) ආසිසර කරුණාවර්ධන මහතා සභාපීත්වගයන් සහ ගනරන්ජන් කුරුකුලසූසරය මහතා, මහාචාර්ය 

රංජිත් දිසානායක මහතා සහ ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ නායයම්  පර්ගේෂණ හා අවදාන්  කළමනාකරණ 

අංශය ගේ අධයක්ෂ, ආර්. එ් . එසථ හණ්ඩාර මහතා සමුළුග. පප ගස වාවන් සඳහා දායකත්වය සපයන ලදී.   

 

 
 
 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 32  
  

ජපන් අන්ාර්ජාතික සෙගයෝගීාා ආයානය මු්ගා  

පැාැත්වූ සමුළු සෙ ාැඩසටෙන් - 2015  
 
ජා. ග ො. ප. සංවිධානයට අනුයුේත ජපන් විගශය  ෂය කණ්ඩායග්  මූලිකත්වගයන් ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ 

මණ්ඩලය හා එකතු ව සමුළු  සහ වැඩසටහන්  ණනාවේ පවත්වන ලදී.   ගමම සමුළු සහ වැඩසටහන්වල 

දී ජපන් රගේ ලැබූ අත්දැකී්  භාවිතගයන් ශ්රී ලංකාග. ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්රණය සමාගලෝචනය 

කරන ලදී.   

 

2015 ගදසැ් හර් මස 8 වන දා,  2016 ජනවාසර මස 14වන දා සහ 2016 ජනවාසර 25වන දා පැවැත්වූ සමුළු 

ඇමීමට සහභාගී වූ ජපාන විගශය  ෂයයන් අතර ජාතික ඉඩ්  සහ යිතතල වුහ කළමනාකරණ ආයතනගේ 

එන්. ි.ටසාවා මහත්මිය, එච්. හස ාවා මහතා  සහ එ් . කුනිගටෝගමෝ මහතා ද රාජය කර්මාන්ත 

පර්ගේෂණ ආයතනගේ ආචාර්ය වින. ඊශී මහතා ද පළාත් සංවර්ධනය  ැන ජපාන ගේන්ද්රගේ විධායක 

අධයක්ෂ ආචාර්ය සගටෝරු නිෂිකාවා මහතා ද ගවති.   

 

      
 
 
 
        

වැඩමුළුවල අවසථාා 
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මූලය සොගලෝචන 
 
2015 වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 618.8 ක වාර්තා ත 
ආදායමේ ලහා තිගේ. එය ගිය වර්ෂය හා සසඳා 
හලන කල 48% ක වර්ධන ග. යේ ගපන්නු්  
කරින.  
 
පපගශශය න ගස වා මගින් ලැබූ ආදායම ද ගපර වර්ෂයට 
සාගප්ේව ඉහළ වර්ධනයේ ගපන්වන අතර එය රු. 
මිලියන 311.4 ි.. එය ගපර වර්ෂය හා සසඳා හලන 
කල 54% ක වර්ධනයේ ගපන්නු්  කරින. ගමම 
පපගශශය න ගස වා මගින් ලහන ආදායම ආයතනගේ 
පුනරාවර්තන වියද්  සඳහා ප්රධාන ගලස ගයොදා නු 
ලැගේ.   
 
රජගේ ප්රතිපාදන යටගත් රුපිය්ක මිලියන 2ස1.5 ේ 
අි අවදාන්  නායයම්  අවම ි.රීම සඳහා 2015 
වර්ෂගේදී ලහා ගදන ලදී.  

 
නායයම්  ආපදාවලට ග ොදුරුවන ප්රගශශය  සි ත 
දිසථත්රිේකවල ඉදිි.රී්  කටයුතු සඳහා 2011 මාර්තු සිට 
නායයම්  ආපදා අවදාන්  ඇ යී්  වාර්තා නිකුත් 
ි.රීමට දිසථත්රිේ කාර්යාල 9 ේ පිි ටුවන ලදී. රජගේ 
ප්රතිපාදන ගලස වාර්ෂික ව රු. මිලියන 24 ේ 
පුනාරාවර්තන වියද්  සඳහා ලැබූ අතර ඉතිසර මුදල 
ජා.ග ො.ප. සංවිධානය මගින් සපයා  ත් ගස වා  ාසථතු 
සහ ආදාය්   මගින් පියවා  න්නා ලදී. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
මීට අමතරව නායයම්  ආපදා කලාපීය 
සිතිය් කරණය  සඳහා  ගවන් කර  ඇති  මුදල රු. 
මිලියන 30.0 ේ වූ අතර පර්ගේෂණ සහ සංවර්ධන 
වැඩසටහන සඳහා රු. මිලියන 15.0 ේ ලහා ගදන 
ලදී. නායයම්  ආපදා විගශය  ෂ විමර්ශය න සඳහා ලැබූ 
මුදල රු. මිලියන 25.5 ි.. ගශශය ගුණිකක විපර්යාස නිසා 
2015 දී හදු්කල දිසථත්රිේකය සහ නුවරඑළිය 
දිසථත්රිේකවල සිදුකල වැඩිමනත් විමර්ශය න සඳහා රු. 
මිලියන 15.5 ේ ලැබුණික.  තව ද ඒ සඳහා නායයම්  
ආපදා අවමි.රීග්  වැඩසටහගන් 2015 වර්ෂයට 
මහාභාණ්ඩා ාරගේ ලැබූ රජගේ ප්රතිපාදන වලින් රු. 
මිලියන 15.0 ේ ද නැවත ගවන්කරන ලදී.   
පරීේෂණා ාර සහ ේගෂ ත්ර පපකරණ මිලදී  ැීමමට 
රු. මිලියන 25.0 ක මුදලේ මහා භාණ් ාරගයන් ලහා 
දී තිගේ.  
 
2015 වර්ෂය සඳහා ගමගහයු්  ආදාය්  රු. මිලියන 
618.8 ේ වූ අතර එම වර්ෂගේදී ගමගහයු්  වියදම රු. 
මිලියන 565.03 ේ ගලස වාර්තා විය. ඒ අනුව ගමම 
වර්ෂය සඳහා ශුශධ ලාභය රු. මිලියන 53.5 ේ විය. 
 
2015 වර්ෂගේ දී 34ස ේ වූ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ 
දදනික ග වී්  පදන්  මත හඳවා  ත් 
ගස වකයන්හට ග.තන ග වූ මුදල රු. මිලියන 
218.6ස ේ විය. 2014 වසගර් දී  233 ේ වන ගස වක 
මණ්ඩලයට හා දදනික ග වී්  පදනම ගලස ග වා 
ඇති මුදල රු. මිලියන 160.2 ේ ග..  

 
ආයතනගේ වර්ධනයට සහ මූලය ප්ර තියට 
කළමනාකාසරත්වගේ සහ ගස වක මණ්ඩලගේ 
කැපවීම සහ දධර්යය ගහ තු සාධක වී තිගේ.  

නායයම්  
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මූලය ාත්ත්ා ්රකාශනය 

2015 ගදසැේබර් 31 යරනට මූලය ාත්ත්ා ්රකාශනය 

  31.12.2015  දිනට 
31.12.2014  
දිනට 

වත්කම්  
      

ජං ෙ ාත්කේ     
  

මුද්ක සහ ද්රවශීල වත්ක්    277,251,451 153,524,050 

ලැබිය යුතු  - වයාපෘති ණය ැතියන් 15,598,652 
  

  

  සුළු ලැබී්  27,391,779 42,990,431 42,173,934 

ගාොග   1,921,018 1,649,724 

ගපා ගගවීම්   
  

  

  පත්සව අත්තිකාර්   79,250   189,000 

   මන් සහ යැපී්  අත්තිකාර්  152,300   105,000 

  විගශය  ෂ මුද්ක අත්තිකාර්   10,484   309,183 

  ආපදා ණය  13,233,097   12,015,562 

  පශය ථචාත් පපාි ණය 357,208   585,957 

  ගකොන්ත්රාත්කරුවන්ට අත්තිකාර්   31,857,913   4,479,144 

  අනිකුත් අත්තිකාර්  370,679   239,480 

  අනිකුත් ගපර ග වී්   7,130,221 53,191,152  3,025,962 

අනිකුත් ජං ම වත්කම්     
  

  වයාපෘති ගනොනිමි වැඩ 318,153,287   132,182,194 

  ගවනත්  140,254,140 458,407,427 72,038,849 

ජං ම ගනොවන වත්කම්        

ගශපල, පිසරයත සහ යන්ගත්රෝපකරණ   407,043,331   325,357,848 

නව විදයා ාර ග ොඩනැගි්කග්ක ගනොනිමි වැඩ 5,346,134 412,389,465   

සම්පූර්  වත්කම්    1,246,150,944 747,875,888 

බැරකම්       
ජං ම බැරකම්      

  
ග වීම් ගස වාදායකයන්ග න් ලැබූ මුද්ක 413,895,506   177,950,000 

  ගස වක ප්රතිලාභ  374,261   374,261 

  විවිධ ග වී්  60,347,825   38,074,586 

  භාණ්ඩා ාරගයන් ලැබූ අත්තිකාර්   18,624,490   2,700,229 

  හඳුනා ගනො ත් සෘජු හැරි.රී්   590,980 493,833,062   

         
ජං ම ගනොවන බැරකම්        
දීර්ඝකාලීන ප්රතිපාදන       

  
  ක්ෂයවීම සඳහා ගවන්ි.රී්   278,853,701   236,173,130 

  පාසරගතෝෂික හා ගහෝකණය සඳහා ගවන්ි.රී්  61,484,791 340,338,492 50,512,581 

සම්පූර්  බැරකම්    834,171,554 505,784,787 

ශුශධ වත්කම්    411,979,390 242,091,101 

ශුශධ වත්කම්/හිමිකම්       

රජගේ සහ අනිකුත් ආයතන මගින් ප්රාේධන ලැබී්  201,446,192   160,207,591 

සංචිත - ප්රතයා ණන අතිසරේතය 27,875,989   27,875,989 

වත්ක්  අත්පත් ි.රී්  2,264,498 231,586,679 2,264,498 

සමුච්චිත අතිසරේතය/ (පාඩුව)     
  

  ඉදිසරයට ග ගනන ලද අතිසරේතය    126,844,722 (36,498,608)  

  අනිකුත් ප්රතිපාදනවලින් මාරු ි.රී්      25,493,260  

වර්ණගේ අතිසරක්තය    53,547,989 62,748,371 

මුළු ශුශධ වත්කම්/හිමිකම්   411,979,390 242,091,101 
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මූලය කාර්ය සාධන ්රකාශනය  

 
 

  

0115 ගදසැම්බර් 31 දිනට මූලය කාර්ය සාධන ප්රකා්නය 

  රු. මි. රු. මි. 
විසකතරය 2015 වසර 2014 වසර 

ආදායම       

 ාසථතු, දඩමුද්ක සහ හලපත්ර  ාසථතු  337,309 258,128 

අගනකුත් ආදායම – අං්වල ශුශධ සපගශ්න ආදායම       
පාසරසසරක අධයයන හා ගස වා අංශය ය 11,395,912 

  
3,833,570 

භූ තාක්ෂණිකක ගස වා සහ පරීක්ෂණ අංශය ය   7,984,653 
  

21,727,150 

නායයම්  පර්ගේෂණ සහ අවදාන්  කළමනාකරණ අංශය ය 13,166,087 
  

56,653,056 

මානව ජනාවාස සහ පුු ණු අංශය ය 1,586,738 
  

(1,448,448) 

ග ොඩනැගිලි ද්රවය අංශය ය  23,226,756 
  

6,392,039 

වයාපෘති කළමනාකරණ අංශය ය  1,992,912 
  

2,465,608 

ගශශය ගුණිකක අවහලපම්  ි.රීග්  වයාපෘතිය (මාර් )  17,093,864 
76,446,922 

                      -  

අනිකුත් ආදාය්     14,877,413 5,699,258 

මුළු ආදායම    91,661,644 95,580,361 

        

අඩුකළා : වියදම්        

        
වැටුප්, ග.තන සහ ගස වක වරප්රසාද  39,766,682 

  
29,317,505 

ප්රදාන සහ අනිකුත් වියද්  මාරුි.රී්   930,102 
  

1,339,506 

සැපයු්  සහ අනිකුත් පාසරගභෝගික ද්රවය  20,095,603 
  

15,619,260 

ක්ෂයවී්  සහ ක්රමක්ෂයය  4,184,604 
  

2,673,021 

ගශපල පිසරයත සහ යන්ගත්රෝපකරණ අපචය ි.රී්  10,553,128 
  

6,378,825 

මූලය වියද්   385,021 
  

213,899 

අනිකුත් වියද්   23,600,580 
  

17,263,844 

මුළු වියදම්  99,515,720 
  

72,805,859 

අඩුකලා :  අංශය වලට ගහදූ ගපොදුකාර්යය පිසරවැය  
-61,402,064 

  
-39,973,869 

ශුශධ වියදම  

 

38,113,656 32,831,990 

වසගර් අතිසරක්තය    
53,547,989 62,748,371 
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මුද්ග ්රාාෙ ්රකාශනය  

 
2015 වර්ණය සහහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකා්ය 

 

 

 

 0115.10.31 දිනට 0114.10.31 දිනට 

අතිසරක්තය (ඌ තාවය  බශදට ගපර   53,547,989 62,748,371 

 ැලපීම්  

 

 

ේෂයවී්  4,180,189 3,283,391 

පාසරගතෝෂික සඳහා ගවන්ි.රී්  2,605,656 10,661,427 

පාසරගතෝෂික ග වී්  -4,266,856 -1,822,434 

ගහෝකණය සඳහා ගවන්ි.රී්  34,481 58,168 

පපලේි ගනොවූ ගපොී ආදායම  -8,179,241 -4,772,712 

2011 වර්ෂගේ කපාහසරන ලද සුළු ලැබී්  -17,846,990 -10,500,000 

ගමගහයුම් අතිසරක්තය (ඌ තාවය) කාරක ප්රාජධන ගවනසකවීම්වලට  

ගපර  

30,075,228 59,656,211 

කාරක ප්රාජධනගේ විචලනයන් 

 

 

ණය ැතියන් අඩුවීම -816,496 -6,514,538 

නැවත ග වියයුතු ග වී්  අඩුවීම 

 

-2,812,929 

විවිධ ලැබී්  - ප්රදාන හා වයාපෘති අඩුවීම  10,352,800 

අත්තිකාර්  වැඩිවීම 16,515,241 -5,898,875 

ගපර ග වී්  වැඩිවීම -32,241,863 -1,123,453 

ගතො  වැඩිවීම -271,294 -194,112 

ගනොනිමි වැඩ වැඩිවීම -185,971,093 -114,516,025 

තැන්පතු වැඩිවීම -68,215,291 -10,800,989 

මූලය සංසරණයේ ගනොමැති අිනතම 74,882,250  

වැයගනොකරන ලද පර්ගේෂණ ප්රදාන  2,700,229 

ගස වාදායකිනන්ග න් ලද මුද්ක 235,945,506 177,950,000 

විවිධ ණයි මියන් අඩුවීම 22,273,239 50,000 

වැය ගනොකරණ ලද ප්රදාන    

පපචිත වියද්  වැඩිවීම 

 

20,380,225 

නැවත ග වියයුතු තැන්පතු අඩුවීම 

 

1,400,758 

ගමගහයු්  ක්රියාකාරක්  වලින් ජනනය ුර ශුශධ මුද්ක ප්රවාහය 92,175,426 130,629,302 

 

 

 

ආගයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනනය ුම මුදල් ප්රවාහය 

 

 

ගපොී ආදායම 8,251,341 4,772,712 

සථාාවර වත්ක්  මිලදී  ැීමම -15,699,367 -46,212,861 

ආගයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනනය ුම ශුශධ මුදල් ප්රවාහය -7,448,025 -41,440,149 

මුලය ක්රියාකාරකම් වලින් ජනනය ුම මුදල් ප්රවාහය 

 

 

රාජය ප්රදාන(පර්ගේෂණ හා ප්රස් පාදන) 39,000,000 20,000,000 

අගනකුත් ප්රදාන(වර්ෂා මාන)                                    

-    

20,000,000 

මුලය ක්රියාකාරකම් වලින් ජනනය ුම මුදල් ප්රවාහය 39,000,000 40,000,000 

මුද්ක හා මුද්ක සමාන අිනතමවල අ ය ගවනසථවීම 123,727,401 129,189,153 

මුද්ක හා මුද්ක සමාන අිනතමවල මු්ක අ ය 153,524,050 24,334,897 

31.12.2014 දිනට මුද්ක හා මුද්ක සමාන අිනත්   277,251,451 153,524,050 
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1. ගිණු් කරණ නිර්ණායක 

 

මූලය ප්රකාශය නය සකසථ ි.රීග් දී පහත සඳහන් කරුණු ඇතුලත් ව ගපොදුග. පිළි ත් ගිණු් කරණ 
ප්රතිපත්ති, මූලික ගිණු් කරණ සංක්කප,  රාජය අංශය ගේ ගිණු් කරණ ප්රමිති සහ වරලත්  ණකාිකාරී 
ආයතනය කළින් කලට හඳුන්වාගදන ගිණු් කරණ ප්රමිීන් පදන්  කර න්නා ලදී.  

 
(a) දි ටම පැවැත්ම පිළිහඳ ස් හන්ධය 

(b) ගිණු්  ප්රතිපත්ති අනුප පිතව ගයොදා ැීමම. 

(c) පපචිත පදනම මත හඳුනා ත් ආදය්  සහ වියද්   

(d) විචලනය වීම අනාවරණය  
 

2. ගපොදු ගිණු් කරණ ප්රතිපත්ීන් 
 
2.1 ක්ෂයවීග්  ප්රතිපත්ති 

a) මුළු අුරරුශගශ ේෂයවී්  අුරරුශගශ මිලදී  ැීම්  මත පදන්  ග.. ඊට පසු කාලය සඳහා 

මිලදී  ැීම් වල ේෂයවී්   ණනය කරනු ලැගේ.  

b) වත්ක්  ේෂය ි.රීග් දී පහත සඳහන් ගලස සථාාවර පිසරවැය ක්රම අනු මනය කරන ලදී.  
 

 

සථාාවර පිසරවැය වර්ගීකරණය % 
ග ොඩනැගිලි 2.5 
යන්ත්ර සූත්ර හා විදයා ාර පපකරණ 20.0 
ී හඩු හා සවිකර ඇති ගශ 10.0 
වාහන 20.0 
ගපොදු කාර්යාීය පපකරණ 20.0 
සැලසු්  කාර්යාල පපකරණ 10.0 
පපකරණ 50.0 
පුසථතකාල ගපොත් 5.0 
ගිනි නිවී්  පපකරණ 10.0 

 

c) වත්ක් වල ේෂයවී්  ලංකා ගිණු් කරණ ප්රමිීන් අනු මනය කර රජගේ ප්රතිපාදන වලින් 
අඩුකර තිගේ. 
 

2.2 ගතො   ණනය ි.සරම  

අමුද්රවය භාවිතය සහ  අවසාන මිලදී  ැීම්  විතනාක්  මත තේගස රු කර ඇත. 

2.3 පාසරගතෝෂික සඳහා ගවන්ි.රී්  

පාසරගතෝෂික පනත පදන්  කර පාසරගතෝෂික දීමනා ගවන් ි.රීම හා  ණනය ි.රීම කරනු ලැගේ. 

2.4 ණය ැතියන් 

පහත සඳහන් කරුණු පදන්  කරග න සැක සි ත ණය ැතියන්ග න් අයකර ැීම්  
හලාගපොගරොත්තු විය. 
 
(a) අුරරුදු 2 – 10 දේවා කාලය තුළ 1%  ගනොග වූ ණය ලැබී්   

(b) අුරරුදු 10 වැඩි ණය ැතියන් සඳහා 25% ගනොග වූ ණය ලැබී්  



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 
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ණය ැතියන් ඉවත් ි.රීම  
පහත සඳහන් පසරදි රාජය සහ ගපෞශ ලික අංශය ගයන් අයකර  ැීමමට ගනොහැි.වූ විවිධ ණයවල 
එකතුව කපා හසරන ලදී. 
 
   

 අන්තර්කාීන කළමනාකරණ කමිටුග. 
අනුමැතිය 

  
 මුදල (රු.) 

  IMC 01-01/2015 6,800,000.00 

IMC 01-01/2015 3,000,000.00 

IMC 01-01/2015 3,411,229.02 

එකතුව 13,211,229.02 

 

 

3. රජගේ ප්රතිපාදන 

 

විසථතරය  2015 වර්ෂය (රු.) 2014 වර්ෂය (රු.) 

ප්රස් පාදන ප්රතිපාදන     25,000,000.00  20,000,000 

වර්ෂාමාන සඳහා ප්රතිපාදන (එේසත් 
ජාීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන) 

     20,000,000 

පර්ගේෂණ සහ සංවර්ධන සඳහා ප්රතිපාදන     14,000,000.00  12,000,000 

එකතුව  39,000,000.00  52,000,000 

 
 

4. ගනොනිමි වැඩ - ගපර ඇසථතග් න්තු මිල  ණන් අනුව අවසාන නිම කරන ලද ප්රතිශය ත ක්රමය අනුව 

විතනාක්  තේගස රු කර ඇත.    මුළු ගනොනිමි වැඩ ප්රමාණය රු. 318,153,28ස/- ග..   

(6ගවනි පපග්කඛනය)      

 

ඉහත වයාපෘති සඳහා ගස වාදායකයනග න් ලැබූ මුදල 413,895,506/- ේ ග..  
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ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ අරමුණු හා අිබමතාර්ා අමාතයාංශය ගේ ආපදා අවම ි.සර්  කටයුතු සඳහා අවශය ය 
ධාසරතාව ගතේ වැඩිකර ැීමමට හැි.වන අයුරු ග ොඩ නංවා තිගේ. ග්  අනුව ආයතනය ීමතයානුූලල 
ි.රීම සහ කාර්ය මණ්ඩල හැි.යාග. ගුණාත්මක හව ඉහළ දැමීම තුළින් ආයතනගේ අිබගයෝ  ජය 
 ැීමමට හලාගපොගරොත්තු ග.. මමත කාලගේ ආයතනය මුු ණ පා ඇති හරපතල  ැටළුවේ වී ඇත්ගත් 
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ආයතනය හැර යාමින. ආයතනගේ ව කී්  වැඩිවිමත් සම ම මානව ස් පත් 
සහ ගපොදු කාර්යය සංවර්ධනය සඳහා අවශය ය වන පිසරවැටු්  ඉහළ යාම මමත කාලගේදී ආයතනයට මුු ණ 
දිය යුතු ප්රශය ථනයේ වී ඇත. 
 
අතයාවශය ය තනතුරු සඳහා ගස වකිනන් හඳවා  ැීමම ස් පූර්ණ කර තිගේ.  ග්  වන විට ගස වක ගකොේඨාශය  
වර්  6 ේ සඳහා ගස වකිනන් 55 ේ හඳවාග න තිගේ.    ජා. ග ො. ප. සංවිධානගේ  කාර්ය මණ්ඩලගේ  
දැනුම සහ පළපුරුශද වැඩි දියුණු ි.රීමට  ගශශීය සහ විගශශීය පුු ණු වී්  ලහාදීම පුළු්ක කර දී තිගේ.  ඒ 
සඳහා 2013 වර්ෂගේ සිට කාර්යය මණ්ඩල සංවර්ධන වැඩසටහනේ දියත්කර ඇත. 
 

 
 
 
 

කාර්ය ෙණ්ඩල බහාා  ැනීේ/ විශ්රාෙ  ැනීේ/ ඉ්ගලා අස්වීේ – 2015 

 
අංකය ාැටුප්/සංගේා ගේාා ාර්ගීකාණය බඳාා ගැනීගම් 

සංඛ්යාා 
ඉ්ගලා අේවීම් 

සංඛ්යාා 
විශ්රාා ගැනීම් 

සංඛ්යාා 
1 HM 1- 3  ගජයෂ්ඨ ක කනානාකාණ ( CEO) - - - 

2 HM 1-1  ගජයෂ්ඨ ක කනානාකාණ - - - 

3 MM 1-1/JM 1-
1 

ාධයා ා්ටටගම් කනානාකාණ 5 - - 

4 AR2 ගජයෂ්ඨ ක අධයයන/ විනයාඥ 2 2 1 

5 AR 1 අධයයන/ විනයාඥ 22 1 - 

6 MA 2-2 කනානාකාා සහකාා 

(ාාේෂණිකක) 
11 - - 

7 MA 1-2 කනානාකාා සහකාා 

(ාාේෂණිකක ගනොාන) 
6 - 1 

8 PL 1,2&3 ්රාථමිකක 9 - 2 

 එකතුව  55 3 4 
          

 
  

ගජය. 

කළමනාකරණ 7 
ගජය. අධයයන, 

17 

අධයයන, 69 

මධයම 

කළමනාකරණ, 
10 

තාක්ෂණිකක, 
15 

කණිකෂථට 
කලමනාකරණ 

15 

කළමනාකරණ 

සහකාර 133 

කාර්යය මණ්නල වයාප්තිය  

Ph.D, 3 M.Phil, 2 M.Sc or 
Eqv., 20 

B/Degree, 
56 

Technical, 
35 
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්රසේපාදන පපකාණ 

 

රජගේ ප්රතිපාදන යටගත් ජා.ග ො.ප. සංවිධානගේ පරීේෂණා ාර සහ ේගෂ ත්ර පපකරණ ප්රස් පාදනයට රු. 

මිලියන 25 ේ ලහා දුන් අතර ඒවා ප්රතිඵලදායී ගලස පපගයෝගී කර  න්නා ලදී.  ගමම ප්රතිපාදන වලින් 

ේගෂ ත්ර පපාං  රාිලයේ සහ ගතොරතුරු තාේෂණ ස් හන්ධතාද ලහා  න්නා ලදී. මූලික අිනත්  පහත 

වගුග. දැේග..  

 

අංශය ය  අිනතමය 

ග ොඩනැගිලි ද්රවය 

පර්ගේෂණ සහ 

පරීේෂණ අංශය ය 

ස් පීඩතාමාන, ශය ේති අවගශය ෝෂතාමාන 

පසරසර අධයයන හා 

ගස වා අංශය ය 

ක් පනමාන, ශය ේධමාන 

භූ තාේෂණිකක සහ 

පරීේෂණ අංශය ය 

පාංශු පරීක්ෂණ පපකරණ සහ ගමවල්   
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තම පපාිධාරීන්හට පශය ථචාත් පපාි ලහා ැීමමට දිසර දී ඒ අධයයනයන් ි  පර්ගේෂණ කටයුතු සඳහා අවශය ය 

පරීක්ෂණා ාර පහසුක්  සහ දත්ත සපයන ලදී.  

 
ග ොනනැගිලි අලුත්වැඩියාව 
 

ජා.  ග ො. ප. සංවිධානය පසුගිය වසර ි.ි පය තුලදී පැරණික ග ොඩනැගි්කල තුල සථාාපිත පරීක්ෂණා ාරවල 

ඇතුලත අවි රතා මධයගේ කටයුතු කර ඇති අතර ග් වාගේ ඇති ඉඩ ප්රමාණය ි.සිගස ත් ප්රමාණත් 

ගනොවන හැවින් ගමම ග ොඩනැගිලි හැි.පමණිකන් අලුත්වැඩියා කරන ලද අතර පාවිච්චියට නුසුදුසු 

ග ොඩනැගිලි ඉවත්ගකොට නව පරීක්ෂණා ාර සි ත ග ොඩනැගි්කල ඉදිි.රීමට සැළසු් කර ඇත.  
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       එන්බීආර්ඕ/ඒඩී/2016/230        2017.03.23 
 
 
වි ණකාිපති, 
වි ණකාිපති ගදපාර්තග් න්තුව, 
අංක. 306/ස2, ගපෝකදූව පාර, 
හත්තරමු්කල. 
 
0115 ගදසැම්බර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ණය සහහා 1901 අංක 38 දර  මුදල් පනගත්  

14 (0  (සී  ව න්තිය ප්රකාර වි  කාකාපති වාර්තාව  

ජාතික ග ොනනැගිලි පර්ගේණ  සංවිධානය (ජ.ග ො.ප.සං  
 

වි  කාකාපති වාර්තාවට ිණළිතුරු  

 
2.2 මූලය  ප්රකාශය න පිළිහඳ අදහසථ දැේවීම 
 
2.2.1 ශ්රී ලංකා රාජය අංශය  ගිණු් කරණ ප්රමිත (SLPSAS) වලට අනුූලලවීම  
  

(a) ජා.ග ො.ප.සං සහකාර වි ණකාිපති හා වි ණන අිකාසරගේ එක තාව මත රාජය අංශය ගේ 
ගිණු්  ප්රමිතවල පළමු ප්රමිතිය අනුව 2014 වර්ෂගේ ගිණු්  සැලසීමට සැලසු්  කර ක්රියාත්මක 

කරන ලදී. ගමම ක්රමග.දය මගින් ජා.ග ො.ප.සං දල ආදායම හා වියදම ු වා ගනොදැේ ුරවද 

ක්රමග.දගේ ගහෝ අන්තර් තගේ ගවනසේ වි නකාිපතිවරයා විසින් ගයෝජනා කළගහොත් 

2015 වසගර් සංසන්දනාත්මක සංඛයා වලට  අනුූලලව 2016 වසගර් සිට ගයෝජනා වලට 

අනුූලලව ජා.ග ො.ප.සං හැඩ ැසීමට සූදානමින් සිටී.  
 

(b) ජා.ග ො.ප.සං ප්රාම වර්ෂ මූලය ප්රකාශය නගේ සිටම ප්රස් පාදන වර්ෂගේ පූර්ණ ේෂයවීමේ හා 
අගලවි වර්ෂගේ ි.සිදු ේෂයවීමේ නිරතුරුව හදුනා ග න නැත. 2016 වසගර් සිට ප්රස් පාදන 

දිනය පාදක කර ේෂය ි.රීමට අවශය ය පියවර ග න  ග න ඇත. 
 
2.2.2. ගිණුම් අඩුපාඩු 

 
(අ) ග ොඩනැගිලි වයාපෘතිගේ මූලික වියද්  යටගත් ගමම වියදම ප්රතිපාදනය කර ඇත. එගස  

ුරවද, ගමම වියදම වි ණකාිපති වාර්තාග. දේවා ඇත්ගත් 2016 වසරට අදාළ ගිණු් වල 
වියදමේ ගලස සඳහන් කර ඇත. 

(c) පාසරසසරක අංශය ය විසින් RMV වයාපෘතිය සඳහා ලහා දුන් පපගශශය න කාර්යයන් ගවනුගවන් 

ලත් ආදායම පාසරසසරක ප්රධාන කාර්යාලගේ පපගශශය න කටයුතු වල ආදායමේ ගලස සාවදය 

ගලස දේවා තිබුනි. ගකගස  ුරවද, ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ ගහෝ 

ප්රාගශශීය සමසථත ආදායම ගකගර් ගමම ගදෝෂය හලපමමේ එ්කල ගනොකරින. 

 

(d) නායයා්  පර්ගේෂණ අවදාන්  කළමනාකරණ අංශය ගේ ණය වලින් රුපිය්ක මිලියන 17.85 

ක මුදලේ 2015 වසගර් දී ලියා හැර ඇත. ලියා හැර ඇති ගහෝක ණය නායයා්  පර්ගේෂණ 

අවදාන්  කළමනාකරණ අංශය යට පමණේ අදාළ වන හැවින් ගමම ගහෝක ණය මුදල 

නායයා්  පර්ගේෂණ හා අවදාන්  කළමනාකරණ අංශය යට හැර කර ඇත.   



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 54  
  

2.2.4 ගල්ඛ මය සාක්ෂි ගනොමැතිවීම 
 
 ජා.ග ො.ප.සං විසින් ක්රියාත්මක කළ මහා භාණ්ඩා ාරය අරමුද්ක සැපයූ වයාපෘති වලදී 

පරීේෂණ පැවැත්වීම, භුමි ප්රමාණ මැීමම, සැළසු් කරණය වැනි සහ ප්රමාණ ඇසථග් න්තු 
ි.රීම, ගටන්ඩර් ග්කඛණ සැකසීම හා ප්රදානය, ගස වා අධීේෂණය, අනු තවී්  පරීේෂාව 
යනාදී අදාළ වයාපෘති කළමනාකරණ කටයුතු ආයතනය විසින් කළ යුතු ප්රධාන කාර්ය 
ප්රමාණේ ද ඇත. ගපොදු කාර්ය පිසරවැය ඇතුළු ආයතනික වියද්  පියවා  ැීමම සඳහා 
වෘත්ීමය අංශය  විසින්  ණනය කරනු ලහන වයාපෘති ප්රමාණයට අනුව ස් මත මුදලේ ගමම 
කාර්යයන්ි දී ජා.ග ො.ප.සං සාමානයගයන් රැඳුර්   ාසථතුවේ ලහා  ීම. භාණ්ඩා ාර අරමුද්ක 
ගයදවූ වයාපෘති ගලස ජා.ග ො.ප.සං ගවන් ගවන්ව ලාභ ඉපයීමේ ගනොකරන අතර 
ජා.ග ො.ප.සං ි.සිය්  ලාභයේ ලහන්ගන් න්  එය මුළුමුණිකන්ම වියද්  අඩු කර ලහා  න්නා 
ගදයේ පමණික. 

 

2.3  ීති, රීති හා ගරුණලාසි වලට අනනුකූලවීම  

(a)  ග ොඩනැගිලි, ග ොඩනැගිලි ද්රවය, ජලය, වාතය, පස යන ේගෂ ත්ර වල හා විගශය  ෂගයන්ම 

නායයා්  පිළිහඳ විගශය  ෂිත තාේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඇති තාේෂණ පපගශශය න 
සපයන්නා වන්ගන් ජා.ග ො.ප.සං ින. ජා.ග ො.ප.සං ඉලේක ගමන්ම ජාතික අවශය යතා 
සාේෂාත් කර  ැීමග්  දී, සුදුසුක් ලත් හා අත්දැකී් ලත් තාේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයේ 
අවශය ය පසරදි ගස වගේ ගයදවීමට ජා.ග ො.ප.සං අවශය ය ගකගර්. එවැනි විගශය  ෂ දැනුමැති 
නිපුනයන් ගේ අඩුවේ දැනටමත් ඇති අතර කාර්ය මණ්ඩල නිලධාසරන් ගස වගයන් ඉවත්වීම 
අවම ි.රීමට අදාළව ක්රමග.ද හදුන්වා දීමට ජා.ග ො.ප.සං සිදු වී ඇත. ජා.ග ො.ප.සං යනු 
සථවයංව අරමුද්ක සපයා  න්නා රාජය අංශය ගේ සංවිධානයේ වන අතර පේත අරමුණු ඉටු කර 

 ැීමගමි දී IMC අනුමැතිය ඇතිව නිලධාරී කාර්ය මණ්ඩලයට අතිකාල ග වී්  සිදු ගකගර්.  
ආයතන සංරහගේ හා රාජය පසරපාලන චක්රග්කඛවල ඇති පීඊඩී 40 චක්රග්කඛය සියයට 
සියයේ අනු මනය ි.රීමට අවශය යතාවයේ ගමි දී පැන ගනොනගී.  

 (b) 2.3(අ) මගින් දී ඇති පැහැදිලි ි.රීමට අනුව, ජාග ොපසං ඉලේක සපුරා  ැීමම සඳහා 
නිලධාරීන්ට අතිගර්ක දිනවල රාජකාරී සිදු ි.රීම අතයාවශය ය ග.. එහැවින්, අධයේෂ 
ජනරා්කවරයාට අන්තර්කාීන කළමනාකරණ කමිටුව මගින් පැවරී ඇති හලය අනුව 
විධායක ගශ්ර ණිකගේ නිලධාරීන්ට නිවාඩු රාජකාරී ග වී්  සිදු කර ඇත. ගපොදු කාර්ය මණ්ඩල 
ප්රවාහන පහසුකම ජාග ොපසං විසින් දැනටමත් ලහා ගශ. 

(c) ජපාන ජාතයන්තර සහගයෝගීතා ඒජන්සිය (JICA) විසින් ලහා දුන් දීමනාවේ භාවිතා 

ගනොකර වියද්  පියවා  ැීමම සඳහා රු. 171, 444 ක අමතර දීමනාවේ වැඩමුළුවකට 
සහභාගීවන්නන් හට ග වා ඇත.   

 

3. මූලය විමසුම 

3.1  මූලය ප්රතිඵල 

ජා.ග ො.ප.සං රාජය අංශය යට අයත් සංවිධානයේ ගලස පවත්නා පවදුරු අවම ි.රීග්  
කාර්යයගේ සක්රියව නිරත ගවමින් ආපදා අවම ි.රීග්  ක්රියාකාරක්  නිරාකරණය සඳහා 
ඇප කැපව කටයුතු කරින. ගමි දී ගස වක කණ්ඩාය්  ගයදවීම, අතිකාල රාජකාසර නිරතවී්  
සහ ස් පත් භාවිතා ි.රීම  ගමම කටයුතු වලට සමාගලෝචිත වර්ෂගේ ගයදවීම නිසා 

ජා .ග ො.ප.සං වියද්  අික වී එමගින් ජා.ග ො.ප.සං ද ආදාය්  ඉපයීමේ සිදු ගනොුරනි. එගස  

ුරවද, එවැනි මැදිහත්වී්  අතයවශය ය වූ අතර ජා.ග ො.ප.සං ආයතනික සමාජ ව කීමේ ගලස 
සිදු ගකසරනි. වැටුප් ප්රමාණ ඉහලයාම වියද්  අික වීමට අතිගර්ක ගහ තුවේ  විය. එහැවින් 
2015 අතිසරේතිය ගපර වසගර් එම තත්වයට වඩා අඩු විය.   
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4. ගමගහයුම් විමසුම 

4.1 කාර්යසාධනය  

(අ) නායයාම් අවදානම් තක්ගසේරු වාර්තා ලබාදීම 

 (i) නායයා්  අවදාන්  තේගස රු වාර්තා නිකුත් ි.රීග්  වත්මන් ක්රමග.දය අනුව, 
පළාත් පාලන ආයතන ගවත  ාසථතු ග වූ පසුව වාර්තා නිකුත් ි.රීම සඳහා 
ජා.ග ො.ප.සං වැද ත් රාජකාසරයේ හා හදිසි අවශය යතාවයේ ගලස සළකා නිසි පියවර 
 ීම. අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය කර ඇති කාර්ය ප්රමාණගේ විතනාකමින් 
භාණ්ඩා ාරය නියම කර ඇති පසරදි සියයට දහයේ රඳවා ග න අනතුරුව එකතු කර 
 ත් මුද්ක ජා.ග ො.ප.සං ගවත යැග.. සැසදූ්  ි.රී ග්  දී මුද්ක ගප්ර ෂණය ි.රීග්  ප්රමාද 
ඇති වන අවසථාාවල ගප්ර ෂණයට අදාළව සිි කැඳවීග්  ලිපි යැවීම සිදු ගකගර්.    

(ii)    ීමතිවිගරෝධී ඉදිි.රීමේ අත්ි ටුවීමට ගහෝ වැරදි කරන පාර්ශය ව වලට එගරි ව ීමතිමය 

ක්රියාමාර්   ැීමමට අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයට මිස ජාතික ග ොඩනැගිලි 
පර්ගේෂණ සංවිධානයට හලයේ ගනොමැත. එහැවින්, එවැනි අවසථාාවල දී 
ජා.ග ො.ප.සං සෘජු ගලස ි.සිදු මැදිහත්වීමේ ගනොගකගර්. එගස  ුරවද, පවදුරු සිතිය්  
තුල ප්රතිේගෂ පිත අයදු් පත් පසරශ්ර සලකුණු ි.රීමට හා ප්රතිේගෂ පිත අයදු් පත් 
ග්කඛනයේ පවත්වාග න යාමට ජා.ග ො.ප.සං අවශය ය පියවර ග න ඇත. ඉදිසර 
පියවර  ැීමමට අවශය ය ුරවගහොත් භාවිතා ි.රීම සඳහා ගමය සිදු කරනු ලැගේ.  

 

(ආ)  නායයාම් අවදානම් අවම කිරීගම් ක්රියාමාර්  

 (i)  ැරඩිඇල්ල නායයාම් අවදානම් අවම කිරීගම් වයාපිතිය 
 ැරඩිඇ්කල නායයා්  අවදාන්  අවම ි.සරග්  වයාපෘතිය 2012 වසගර් දී අරඹන ලදී. 
දැඩි වර්ෂාපතනය සි ත ප්රගශශය යක හා අනගප්ේෂිත භූ විෂමතා සි ත ප්රගශශය යක 
පසරශ්රය පිි ටා ඇති හැවින් ජලපවාහන පශධතිය තැීමම පාලනය කළ ගනොහැි. ගලස 
ප්රමාද විය. අවම ි.රීග්  කාල සිමාග.දී  පසරශ්රය භු ත චංචලවී්  වලට ලේ විම 
ගහ තුගකොටග න සැළසු්  හා ඉදිි.රී්  සැළසු්  වල ගවනසථක්  ඇති විය. ගමමගින් 
වයාපෘතිය ක්රියාවට නැංවීම හාධා එ්කල ුරවද ඉතිසරව තිබූ රු. මිලියන 23 භාවිතා 
කරමින් 2016 අ ග ෝසථතු අවසානය වන විට වයාපෘතිය අවසන් ි.රීමට ජාතික 
ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය හලාගපොගරොත්තු ග.. 

(ii) පැණන්වත්ත නායයාම් අවම කිරීගම් වයාපිතිය 
පැෂන්වත්ත අවම ි.රීග්  වයාපෘතිගේ ගදවන පියවර 2016 ජනවාසර 31 වන විට 
අවසන් ි.රීමට සැළසු්  කර තිබුනද ගකොන්ත්රාත්කරු හට මුු ණු දීමට සිදු වූ පහත 

සඳහන් අනගප්ේෂිත සිදුවී්  නිසා ඉලේක ත සැළසු්  ප්රමාද විය.  

 අනගප්ේෂිත දැඩි වර්ෂාව.  

 වැසි දිනවල වැඩ ි.රීග්  අපහසුතාවය  

 දැඩි වැසි සමයන්ි  වැඩබි්  පහත ප්රගශශය වල ගවගසන ජනයාට 

ඇති    තර්ජිත තත්වය. 

 ඉුරරු සමතලා ි.රීම හා නිවැරදි ි.රී්  සඳහා අවශය ය වන 

අලුත්වැඩියාවන්. 

 මාර්  මඩවීම නිසා අමුද්රවය ප්රවාහනය අඩාලවීම. එි  ප්රතිඵලයේ 

ගලස පසථ ඉවත් ි.රීම ගනොහැි. වී ඇත. 

 යන්ත්රසූත්ර පසරශ්රය ගවත රැග න යාමට ගනොහැි.වීගමන්, යන්ත්ර 

භාවිත වැඩ ක්රමග.ද ගවනුවට මිනිසථ ශ්රම ගයොදා ත් වැඩ ක්රමග.ද 

භාවිතා ි.රීමට සිදු විය. 

 2016 අ ග ෝසථතු අවසානය වන විට ජාතික ග ොඩනැගිලි 

පර්ගේෂණ සංවිධානය විසින් ගදවන අදියර අවසන් කර තිබුනි. 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 
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(c)  පාසැ්කවල ක්රියාත්මක වූ නායයා්  අවම ි.රීග්  වයාපෘති  
 වටුකන්ද මහා විදයාලය, පඩ ් පිිතය මහා විදයාලය, ඕවිිත ම මහා විදයාලය හා විජිත මහා 

විදයාලය යන සථාානවල සිදු කළ ඉදිි.සර්  කටයුතු වලින් වැඩි ප්රමාණයේ ග්  වන විට 
අවසන් කර ඇත. 2015 ආර් භකළ වැඩබි්  10 න් පාසැ්ක හතරක වැඩ අවසන් කර ඇති 
අතර අගනකුත් පසරශ්ර වල කටයුතු සිදු ගකගරමින් පවී.  
තවද, පපගශශය න සැපයීම සඳහා වාසරමාර්  හා ජල ස් පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය ය 
සම  ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය ගිවිසු්   තව සිිත. ගමම ගිවිසුම 201ස 
ගදසැ් හර් 31 දේවා හලාත්මක ග.. පාසැ්ක 18 ේ අතසරන් අවම ි.රීග්  ඉදිි.රී්  පාසැ්ක 5 
ක ආර් භ කර ඇති අතර එේ පාසැලක ගටන්ඩර් ඇ යී්  සිදු ගවමින් පවී. එගස ම පාසැ්ක 
හයක ගටන්ඩර් සූදාන්  කර ඇත. ඉතිසර පාසැ්ක හගේ සැළසු්  කටයුතු සිදු ගවමින් පවති.   

 

(d) ගශ්ුණණිකක ඔගරොත්තුදීම් වල ප්ර තිය.  
 

මහනුවර-මි යං න මාර් ගේ සථාාන 18 ක අසථාාවර හමුර්  අවම ි.රීග්  ක්රියාකාරක්  

පිළිහඳව පපගශශය න ගස වා ලහා දීම පිණිකස ගිවිසුමකට ජා.ග ො.ප.සං එළැඹුනු අතර  එි  

2015 ගදසැ් හර් 31 දිනට ප්ර තිය පහත පසරදි ග..  

බෑුමම් සංඛයාව පැගක්ජ ප්රමා ය ප්ර තිය %  
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අනගප්ේෂිත දැඩි වර්ෂාගවන් පසුව අසථාාවර හමුර්  කඩා වැටීග්  ප්රතිඵලයේ ගලස 

පපගශශය න ගිවිසුග්  ඇතැ්  ව න්ති වල සැළසු්  කාර්යය ප්රතිසැළසු්  ත ි.රීමට සිදු 

විය.  එි  ප්රතිඵලයේ ගලස BOQ ගවනසථ ි.රීමට සිදු විය. එි  වත්මන් තතත්වය අනුව, 

305 පැගේජය අවසන් කළ තලගේත් පැගේජ 306 හා 30ස සියයට හැත්තමවේ පමණ 

අවසන් කර ඇත. කාලගුණ තත්වය යහපත්වීමත් සම ම, පැගේජ තුගන්ම කටයුතු ග්  

වසර අවසානයට ගපර නිම ගකගරනු ඇත. 

 

4.2. ගකොන්ත්රාත් පසරපාලනය 

(අ)  (i) ගයෝජිත ජා.ග ො.ප.සං රසායනා ාරය පුළු්ක ි.රීග්  ඉදිි.රීමට අදාළව ජා.ග ො.ප.සං 
සැකසූ රු. මිලියන 350 ක ඇසථතග් න්තුව 2015 වසගර් දී ජාතික අයවැය 
ගදපාර්තග් න්තුව අනුමත කර ඇත. ජා.ග ො.ප.සං වයාපෘතිය සඳහා තම වෘත්තිමය 
මැදිහත්වීම ි.රීග්  හැි.යාව ඇති හැවින්  පපගශශය න අංශය ය හැර එම අනුමතවීම සිදුව 
ඇත. වසර තුනක කාලයේ තුල අරමුද්ක මුදාහැරීමට මහා භාණ්ඩා ාරය එක  වි ඇති 
අතර ජා.ග ො.ප.සං ඒ අනුව කාර්ය කටයුතු සැළසු්  ි.රීමට ජා.ග ො.ප.සං ීරණය කර 

ඇත.  

 

 තවද, ජ් හාර  (filing) කටයුතු වැනි ඇතැ්  කාර්යයන් පප ගකොන්ත්රාත්කරුවන්නට 
ප්රධාන ගකොන්ත්රාත්කරු ලහා ගදන හැවින් ගකොන්ත්රාත්කරුවන් අතර ලාභ ීරු තහා 
 ැීමම වළේවමින් මුළු ගකොන්ත්රාත්තුවම එේ ගකොන්ත්රාත්කරුගවකුට පමණේ ලහා දීමට 
ජා.ග ො.ප.සං අගප්ේෂා ගනොි.සරනි.  ේෂණිකක ප්රස් පාදනට ඉඩ තහමින් හා යහපත් මූලය 
 ලනයේ තහුරරු කර මුද්ක ඉතිසර ි.රීග්  අරමුණිකන් සමසථත වයාපෘතියම අදියර 
ි.ි පයේ කර ඇත.   
ගමම ග ොඩනැගි්කල හසරත සංක්කප අනුව තැගනන ආදර්ශය  ග ොඩනැගි්කලේ වන හැවින් 
ඒ අනුව සැළසු්  ගවනසථ ි.රීමට අපට සිදු විය. ගමනිසා අනවශය ය ප්රමාදයේ සිදු විය.      



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 57  
  

(ii) ජ් හාර කාර්යයන් ජ් හාර (filing) ගකොන්ත්රාත්කරුගවකු ලහා දී අත්තිකාර්  ගිවිසුමකට 
අනුව මූලික අත්තිකාරමේ ග වීමට ජා.ග ො.ප.සං කටයුතු ගකසරනි. ජා.ග ො.ප.සං ජ් හාර 

(filing) ගකොන්ත්රාත්කරු සම  ගිවිසුමකට ඇතුළත් වී  කාර්යසාධන ඇපයේ ඉදිසරපත් 
ි.රීමට එක  විය.   

(b) ජා.ග ො.ප.සං භාවිතයට  ත ගනොහැි. වාහන පහේ විි.ණිකම තේගස රු ි.රීම සඳහා 
තාේෂණ ඇ යු්  කමිටුවේ ජා.ග ො.ප.සං අධයේෂ ජනරා්ක විසින් පත් ගකසරනි.  ගමය 
ප්රසිශධ පුවත්පත් වල දැන්වී්  පල කර ඉහළ මිල ණන් ඉදිසරපත් කළ ලංසුකරුවන් හට 
ගටන්ඩරය ලහා දුනි. ලංසුකරුවන් ි.සිගවකු වාහන මිලදී  ැීමම ගනොකළ අතර ඒ සඳහා 
තැන්පත් ලහා  ැීමමේ සිදු ගනොුරනි. තාේෂණ ඇ යු්  කමිටුව ගසොයා ත් පසරදි එම 
ලංසුකරුවන් ම විවිධ වර්  වලට අයත් සියළුම වාහන වලට මිල ණන් ඉදිසරපත් ගකසරනි. 
එහැවින්, වාහන විි.ීමම සඳහා ගදවන අඩු ඉදිසරපත් කරන්නා කැදවීම ඵල රි ත හව පසේ 
වූ හැවින් ලංසු සුරැකුම නැවත ගටන්ඩර් ි.රීමට ීරණය විය. ග්  අවසථාාග.දී, ඉ්කලූ මිල 
තේගස රු මුදලට වඩා වැඩි වාහන ගදකේ ි.සිදු අපහසුතාවයි.න් ගතොරව විකුණා දමන 
ලදී. එගස  ුරවද, අගනේ වාහන තුන ගපර තේගස රු මුදලට වඩා අඩුගවන් මිල  ණන් 
ඉදිසරපත් වි තිබුනි.  පසුව ගමම වාහන තුන ගමෝටර් රා වාහන ගදපාර්තග් න්තුග. 
සාමාජිකගයකු, කාර්මික ඉංජිගන්රුගවකු ද වන වෘත්ීය පුු ණු ගකොමිසග්  
සාමාජිකගයකු සහ ජා.ග ො.ප.සං ගවනත් සාමාජිකයන් ගදගදගනකුග න් යුත් කමිටුවේ 
මගින් නැවත තේගස රු කරන ලදී. පසුකාීන ගටන්ඩරගේ දේවා ඇති මිල ණන් නැවත 
තේගස රුකළ මිල ණන් වලට වැඩි හැවින් තාේෂණ ඇ යු්  කමිටුව නිර්ගශශය ය සහ 
ගටන්ඩර් මණ්ඩලගේ අනුමැතිය සි තව වාහන තුල වැඩිම ඉ්කලු් කරුවන්ට විකුණන 
ලදී.  

 

4.3  මානව සම්පත් කළමනාකර ය 
ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානගේ හඳවා ැීමග්  පිතපාිතය අංක 30 දරණ 
කළමනාකරණ ගස වා චක්රග්කඛයට අනුව 2015/03/1ස දින අනුමත කර ඇත. විදයායයන් 
84 ේ කාර්ය මණ්ඩලයට හඳවා  ැීමම සඳහා මුළු කාර්ය මණ්ඩල ප්රමාණය 2015/11/19 

වන දින සං ගශය ෝධනය ගකසරනි. සමාගලෝචිත වර්ෂය ආර් භගේදී  විදයායයන් 33 ගදගනකු 

සථිතර කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් වූ අතර සමාග්කචිත වර්ෂය තුල තවත් 35 ගදගනකු 

හඳවා  ැීමමට කටයුතු ගකසරනි. කාර්ය පැවරීග්  පදනම යටගත් හඳවා  ත් නිලධාරීන් 31 
ගදනා අතසරන් 15 ගදගනකු 2016/01/18 වන දින සිට සථිතර ගස වයට හඳවා  ැනිණික. 
අගනේ විදයයයන් 16 ගදනා කාර්ය පැවරු්  පදනම මත විගශය  ෂ වයාපෘති සඳහා ගයොදවනු 
ලැබූ අතර ඉන් 6 ගදගනකු නායයා්  අවම ි.රීග්  මිලියන 200 වයාපෘතියට පත් ගකසරනි. 

ඉතිසර 6 ගදනා CRIP වයාපෘතියටත් ඉතිසර පිසරස ග.ලි සංරේෂන වයාපෘතියට හා RMV 

වයාපෘතියට අනුයුේත ගකසරනි. 

 

5.  ව ය ම්සහිතබව හා යහපාලනය 

5.1  ජාතික ග ොනනැගිලි පර්ගේණ  සංවිධානය බිහිකිරීම  
 

අනවසර ග ොඩනැගිලි තැීමමේ ගහෝ ඉදිි.රී්  කටයුතු අත්ි ටුවීග්  ගහෝ ීමතිමය පියවර 
 ැීමග්  ි.සිදු හලයේ ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානයට ගනොමැති හැවින් ඊට 
එවැනි කටයුතු වලදී සෘජු මැදිහත්වීමේ කළ ගනොහැක. එවැනි සිශියේ පිළිහඳව 
දැන ැීමමට වූ ගමොගහොතක අවශය ය දනතික පියවර සඳහා හලයලත් එවැනි කටයුතු 
පැවගරන ගවනත් ආයතන ගවත ගයොමු ි.රීම ජා.ග ො.ප.සං කටයුතු කරින.  
පාර්ලිග් න්තු පනතේ මගින් ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය පිි ටුවීමටත් ඊට 
පැවරී ඇති අවශය ය දනතික හලය පැවරීමටත් කටයුතු කර ඇත.   

 
5.2  ක්රියාකාරී සැළැසකම 

වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැළැසථම තුල මූලය හා ගභෞතික යන ප්ර ති ගදකම ඇතුළත් ග.. 
ගකගස  ුරවද, ආපදා කලාප සිතිය්  ත ි.රීග්  හා නායයා්  අවම ි.රීම වැනි කටයුතු වල 



ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/වාර්ෂික වර්තාව 2015 

 

ජා. ග ො. ප. සංවිධානය/ වාර්ෂික වාර්තාව/ පිටුව 58  
  

ගභෞතික ප්ර තිය පහසුගවන් අධීේෂණය ි.රීමට හැි. වි ණන නිරීේෂණ අනුව අප 
මැදිහත්වීම දැඩි ි.රීමට අප හලාගපොගරොත්තු ගවමු.  

 

5.3  අභයන්තර වි  නය 
වර්තමාන ආයතිනක සැකැසථමට අනුව, අභයන්තර වි ණකවරගයකු සඳහා පමණේ 
ප්රතිපාදන සළසා ඇත. ජා.ග ො.ප.සං තුල දැනට ඇත්ගත් එක අභයන්තර වි ණකවරගයකු 
පමණික. වත්මන් කාර්ය ප්රමාණය අනුව එේ සහායකගයකුගේ ගහෝ ගදගදගනකුගේ ගස වය 
අවශය ය හැවින් අනුමත ගස වක සංඛයාව සංගශය ෝධනය කර, හදවා  ැීම්  කරමින් 
අභයන්තර වි ණන අංශය ය ශය ේතිමත් ි.රීමට පියවර  නු ලැගේ.   

 

5.4 මතගේදයට තුඩු දුන් කරුණු 

රු. මිලියන 149.24 විතනාකමැති සථාාවර වත්ක්  මහජන හැංකුග. තැන්පත් කර ඇත.  

 
පාසරගතෝෂිත ප්රතිපාදන වලින් සමන්විත රු. මිලියන 65 ේ හා මහජන හැංකුග. හැංකු 
හැදු් කරයේ ගලස තහා ඇති තවත් රුපිය්ක මිලියන 45 ක සථාාවර තැන්පත් ලහා  ැීමම 
සඳහා මහා භාණ්ඩා ාරගේ අනුමැතිය ග්  වන විට ලහා ග න ඇත. සථාාවර තැන්පත් වල 
ඉතිසරය ග්  වන විට ආපසු ලහා ග න ඇත.  

 

5.4  අයවැය ග්කඛණමය පාලනය 

සමාගලෝචිත වර්ෂය තුල අයවැය ග්කඛනමය සංඛයාග්කඛන හා සතය තත්වයන් අතර 
සඳහන් ි.රීමට තර ග්  ි.සිදු ගවනසේ සිදු වී ගනොමැත. එගස  ුරවද, ඇති වී ඇති ය්  ගහෝ 
ගවනස තවදුරටත් අවම ි.රීමට තුඩු ගදන මූලය පාලන හා වැඩිදියුණුි.රී්  වල සක්රිය 
ගමවලමේ ගලස අයවැය ගයොදා  ැීමමට පියවර  නිමි.   

 
6. පශධති හා පාලනයන් 
 පහත සඳහන් ගේෂථත්රවල පශධති හා පාලන අඩුපාඩු ස් හන්ධගයන්, විිතන් විට ඉදිසරපත් ුර 

වි ණන විමසු්  ගකගරි ද අවධානය ගයොමු කරමින් පශධති හා පාලන කටයුතු ශය ේතිමත් 
කර කළමනාකරණ කටයුතු කාර්යේෂමව පවත්වාග න යාමට ක්රියාකර ඇත.  

 
 (අ) ගිණු් කරණය 
 (ආ) ණය ැති පාලනය 
 (ඇ) කාර්ය මණ්ඩල පසරපාලනය 

(ඈ) වයාපෘති කළමනාකරණය 
 (ඉ) අයවැය පාලනය 
 

 තවදුරටත් පශධති හා පාලන ගේෂත්ර ගකගරි  විගශය  ෂ අවධානය ගයොමු කරමින් එම 
කටයුතු වල වර්ධනයේ ඇති කර  ැීමමට ක්රියා කරන හැ. කාරුණිකකව වාර්තා කරමි. 

  
  

 

 
ඉංජිගන්රු (ආචාර්ය) ආසිසර කරුණාවර්ධන 
අධයේෂ ජනරා්ක 
ජාතික ග ොඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 
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