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ශ්රීa ලංකාවේ න ලංයේෑෑ් අ ලංදානේයඅ ලංදාඅ ලංරීම අ ලංහා ේ ලං්නායේ ලං්සාහේ ෑනා  

එක්හසා ලංජයපනෑ ලංහ ේෑ ලංනක්ායි 

 
 වොළඹ, 2019 ලං නහැ අබර් ලං3: කළුතර නික්ගහ ප්ර:දේශයදේ  ායයයම්  වදායා  දාය් කයර්යක්ෂ  දේෙස 
කළ ායකරණය කිරී  සඳහය එක්ස් ජාපාය, ශ්රීඳ ොකයදේජ ජයක ක දේගනාාිලි ප පර්දේ ෂණ සාධානයාය  
(NBRO) ායයයම්  වධීක්ෂණ උපකරණ පරිතායග කදේළ ය. දේ   දිාස හදේේ දේකන සක් දේෙස, එක්ස් ජාපා භූ 
ධාාාය සක්ක්ෂණ ආයතාදේ  (USGS) ඉාජිදේේරුදේ සහ භූ ධාාායඥයින්ේ රිරිසක් දේානදි් ්ර් 5 සි  15 ාක්දය ශ්රීඳ 
ොකයද  පිමිණ උපකරණ ස්ථයපාය කිරී  හය භයධාතය කිරී  රිළි්ඳද ශ්රීඳ ොකයදේජ ධාාායඥයින්ේ ස හ හල් ව   
ක යුතු කළ වතර එ  උපකරණ  ඟිේ  ජයක ක දේගනාාිලි ප පර්දේ ෂණ සාධානයාදේ  කයර්ය  ණ්ාෙය  ායය 
යමදේ්  වදායා   ෙක්ධාය හිකි ප්ර:දේශය ඉක් නිේ හුනාය ගිීම  ්, ජීධාත හය දේශපළ හයනි දළක්දය ගිීම  ් 
හිකි දේජ. “දාය දේහනඳිේ සූායා් ද සිටීදේ ේ  ජීධාත දේේරය ගිීම   හිකි දේජ” යින් ශ්රීඳ ොකයදේජ එක්ස් ජාපා 
තයායපක  ඇෙන්ාය බී. දේ ප් පට්ස් පිදසීය. “දේ   උපකරණ  ලිේ  ග්රයක්ය ප්ර:ජයදේ  ඉතය දිාග් දා ඉෙක්කගත 
කෙයපීය ායයයය්  වාතුරු ඇහ ්  නිකු් කිරී   ජයක ක දේගනාාිලි ප පර්දේ ෂණ සාධානයාය  හිකි දනු ඇත.”  
 
දේ ෝස්  දර්ෂයපතාය, ජාගහා දර්නාය සහ රදේට් කුනකරදේ  ාද ඉදිකිරී්  දේහ තුදේදේ ශ්රීඳ ොකයද ායයයම් දෙ  
දේගනදුරු දේජ. ශ්රීඳ ොකය රුරිය ව මි පයා හතරක දනාායක කිේ යු් දේ   උපකරණ  ලිේ ායයයම්  වදායා   
ෙක්ධාය හිකි ප්ර:දේශයදෙ භූගත ජෙ  ට්   සහ දර්ෂයපතාය දුරස්ථද නිරීක්ෂණය කිරී    ජයක ක දේගනාාිලි ප 
පර්දේ ෂණ ආයතාය  හිකි දේජ. 
  
එක්ස් ජාපා භූ ධාාාය ස් ක්ෂණ කණ්ායය  ධාසිේ ායයයම්  සික ය් කරණදේ  ණාණය් කභයදය දි ද දියු  
කිරී , වධි ධාදේේාා භූ ෙක්ෂණ ා්ත භයධාතය සහ ආපාය ප්ර:ක ායරදේ ී  ධාාායඥයින්ේදේක කයර්යභයරය ආදිය රිළි්ඳද  
ජයක ක දේගනාාිලි ප පර්දේ ෂණ ආයතාදේ  කයර්ය  ණ්ාෙය සඳහය දිාමුළු පද්දා ෙී . පෘථිධා පෘෂ්ඨය  ිීම  
සඳහය ඉතය නිදිරදි ක්රේ යක් දා ආදේෙෝකය වායදරණ සහ පරයස  ිීම  (LiDAR)  ලිේ ජාාය කරා ා්ත 
භයධාතය කරමිේ ායයයම   ෙක් ධාය හිකි ප්ර:දේශය හුනාය ගත හිකි ආකයරයා දිාමුළුද  සහභයලිල්දේ ඉදේගා 
ග්හ. ක්දේෂ ත්රක ා්ත එකතු කිරී  හය වර්ථ නිරූපණය කිරී  සඳහය  ිේෙට් පරිගණක භයධාතය කිරී  ඇතුළුද 
ක්දේෂ ත්රකදේ  ායයයම්  ා්ත ැසස් කිරීදේ්  ක්රේ දේජායේ රිළි්ාදා දේ   දිාමුළුදේජී  වදනයාය දේයනමු කරා ෙී . 
 
වේතර්ජයක ක සාදර්නාය සඳහය දා එක්ස් ජාපා ඒජේසිදේ  (USAID) ධාදේශය ආපාය ආනයර කයර්යයෙය 
(OFDA) උපකරණ, ඒදය ස්ථයපාය කිරී  සහ පර්දේ ෂණ හුද යරුද සඳහය සහයය ධාය. 2018 සි  එක්ස් ජාපා භු 
ධාාාය සක්ක්ෂණ ආයතාය (USGS) සහ වේතර්ජයක ක සාදර්නාය සඳහය දා එක්ස් ජාපා ඒජේසිදේ   ධාදේශය 
ආපාය ආනයර කයර්යයෙය (USAID / OFDA)  ශ්රීඳ ොකයදේජ ජයක ක දේගනාාිලි ප පර්දේ ෂණ ආයතාය (NBRO) 
ස හ ායයයම්  වදායා  වද  කර ජීධාත දේේරය ගිීම    ක යුතු කර ක දේේ. 
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