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1 වැනි කාණ්ඩය, අංක 2, ජූනි 2016 කලාපය 
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  සාමාජික ලිපි 
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ශ්රී ලංකාවට මැණික් සම්බන්ධව වසර 3000ක පමණ හරෞඩ ඉතිොසයක් ඇති 
අතර හලෝකහේ මැණික් රහේද ෙැත්තෑවකට අධික රමාණයක් ෙමුවන  කුඩාම 
රට ලංකාවයි. එවැනි රටකට ජාතයන්තර මැණික් මධයස්ථානයක් හනොමැති වීම 
බලවත් අඩුපාඩුවකි. හම්බව මනාව පසක් කරගත් මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ 
පර්හේෂණ ො අභයාස ආයතනය දැනටමත් රත්නපුර නව නගරය ආශ්රිතව   
හමවැනි මධයස්ථානයක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරහගන යනු ලැහේ. හම් 

මධයස්ථානහේ, මැණික් සම්බන්ධ සියලු හතොරතුරු ඇතුලත් පුස්තකාල, මැණික් 

හකෞතුකාගාරයක්,හේශන ශාලාවක්, ඉඩකඩ ඇති පන්ති කාමර, පුළුල් 
පර්හේෂණගාරයක් ො හතොරතුරු පුවරු සහිත කලාප වලින් සමන්විත වන අතර  

අනාගතහේදී ඕනෑම හකහනකුට (සංචාරකයන්, හේශීය විහේශීය පර්හේෂකයන්, 
පාසල් ළමුන්ද) පැමිණ රත්නපුරය ො මැණික් සම්බන්ධව නයායික හමන්ම 
රහයෝගිකව පුළුල් දැනුමක් ලබා ගත ෙැක. 

ජාතයන්තර මැණික් මධ්යස්ථානයක් රත්නපුරයට 

ආයතනයේ සංවර්ධ්න පුවත්   
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 කතෘ තුමායේ පනිේඩය 
 

 

හමයට වසර එකෙමාරකට රථම අතිගරු ජනාධිපති මමත්රීපාල සිරිහසේන  මැතිඳුන්  අතින්  මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ 

පර්හේෂණ ො අභයාස ආයතනහේ සභාපතිවරයා වශහයන් පත්වීම් ලැබු  මා හබහෙවින් දුෂ්කරතා  සෙ අභිහයෝග  සහිත 

ගමන් මඟකට  පිවිහසන්හන්  නිරායාසහයනි. 

මා හවත පැවරුණු  ආයතනය 1995 වර්ෂහේදී  පාර්ලිහම්න්තු  පනතක් මඟින්  පිහිටවනු  ලැබු  භාණ්ඩාගාර  රතිපාදන 

මත කටයුතු කරන අධයාපන ො පුහුණු ආයතනයකි.  

මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ  කර්මාන්තය විධිමත් කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම  සෙ සංවර්ධනය කිරිම  රධාන අරමුණ 

වශහයන්  ෙඳුනාහගන ඒ සඳො  වු පුහුණු කිරීම්  ො පර්හේෂණ  තුලින් මඟහපන්වීම අපහේ අරමුණයි. 

හමම ඉලක්කය ජය ගැනීම සඳො ශ්රී ලංකාහේ මැණික් ඛණිජ  ො එම නිධි පිලිබඳව සමීක්ෂණය  කිරීම ො  ඊට අදාල  

කරුණු ො විදයාත්මක  පර්හේෂණ  ක්රියාත්මක  කිරීමට  අදාල බලතල අප  හවත පැවරී ඇත. ඒ  ෙැර පතල්  කැපීම, 

මැණික් කැපීම,  ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය සෙ මැණික් පිරියම් ක්රම,  යන අංශ වලට අදාල වු මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ 

කර්මාන්තය  සංවර්ධනය කිරීම  සඳො යන්ත්ර සුත්ර නිපදවීම  ඇතුළු තාක්ෂණික  ො අහනකුත් උපහදස්  ලබා දීම  අපහේ 

කාර්යභාරයට ඇතුලත් හේ. 

පුහුණුව යටහත් මැණික් කැපීම , ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය ,දියමන්ති ඇතුළු රත්න විදයාව , ස්වර්ණාභරණ  හමෝස්තර 

නිර්මාණය , මැණික් ගල් අනර්ගීකරණය (Value added System) ො හගවුඩ තාපකරණය (Heat  Treatment) හමන්ම 

මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තහේ විවිධ අංශ සම්බන්ධව නයායාත්මකව ො  රාහයෝගිකව පුහුණුවක් ලබා දීම  

අප විසින් ඉටු කරනු ලැහේ. 

පසුගිය දශක  හදකකට  වැඩි  කාලසීමාවක්  තුල හමම ආයතනය  තුලින් බලාහපොහරොත්තු වු එම ජනතා  හසේවය නිසි 

පරිදි ඉටු වී  ඇතිද යන්න  හබොහෙෝ දුරට අභිහයෝගයට ලක් වී පැවතුණු අතර  මා විසින්  එම  අභිහයෝගය   අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමන්හේ රට හගොඩනැගීහම්  උදාර පරමාර්ථය හවනුහවන් ජයගන්නට කැප වී කටයුතු  කරන බව සඳෙන් 

කරන්හන් ඉතා නිෙතමානී  හගෞරවයකින්  යුතුවය.   

නිවැරදි  සැලසුම්  සකස් කරමින් , කාර්ය මණ්ඩලහේ ඉතා දැඩි  කැපවීම  භාවිතා කරමින් , මෙවැලි සංවර්ධන ො 

පරිසර  අමාතයංශහේ හල්කම්තුමන් ඇතුළු සමස්ත කාර්යය මණ්ඩලහේ සම්පුර්ණ සෙහයෝගය සහිතව , අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමන්හේ මඟහපන්වීම මත ආයතනහේ අරමුණු ො ඉලක්ක ජයගැනීහම් නිවැරදි දිශානතියට අපි 

හයොමුහවමින්  සිටිමු. 

ඒ සඳො වු වැඩ පිළිහවල යටහත් රත්නපුර, හකොලඹ,  සෙ හමොරගෙකන්ද  රහේශ  වල ආයතනහේ රධාන කාර්යාලය 

සෙ රාහේශිය  පුහුණු මධයස්ථාන සඳො ස්ථිර හගොඩනැගිලි  ඉදිකිරීමට අවශය මුලික කටයුතු හම් වන විට නිම කරමින්  

පවතී. 

පසුගිය  දශක හදකකට  වැඩි කාලසීමාවක් තුල කුලී පදනම මත හගොඩනැගිලි ලබා ගනිමින් අවදානම් සහිත අධික වැය 

ශීර්ෂයක්  දරමින් ඉටු කරගත් සියළු කටයුතු හම් අනුව ඉදිරිහේදී  රටට බරක් හනොවන පරිදි  හවනස්  වනු ඇත. 

නව පාඨමාලා ෙඳුන්වා හදමින් ,හමොරගෙකන්ද , මඩකලපුව , යාපනය , නිවිතිගල  සෙ හපොහලොන්නරුව රහේශ වල 

නව පුහුණු මධයස්ථාන ආරම්භ කරන අතර  ගම්පල දිස්ත්රික්කහේ  කවුඩුපිටිය  රහේශහේ ද පුහුණු මධයසථ්ානයක්  

පිහිටුවීම සඳො ගරු නිහයෝජය අමාතයතුමන්හේ මඟ හපන්වීම  මත කටයුතු හකහරනු ඇත. 

                

 

          පරිසරය  සුරැකීම  යවනුයවන්  අභියයෝග ජයගනිමු ! 
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ආයතනික වශහයන් හසේවක සුභසාධනය සෙ දිරිගැන්වීම් යටහත් විහශේෂ අවශයතා ෙඳුනාගනිමින් අධයයන කාර්ය 

මණ්ඩල පුරප්පාඩු  සම්පුර්ණ කරමින් ජාතික නිපුණතා මට්ටහම් සෙ උපාධි මට්ටහම් පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම 

සඳො  ජාතික විශ්ව විදයාල පේධතිය සමඟ අනුබේධ  වීහම් මුලික  කාර්යයන් ඉටු කරමින් පවතී. 

ඒ ෙැර පකිස්ථානය සෙ මියන්මාරය යන රටවල් සමඟ අවහබෝධතා ගිවිසුම් ඇති කරගනිමින්  හමම හක්ෂ්ත්රහේ  

විවිධ පුහුණු වීම් වලට විහේශිකයින් හයොමු කරවා ගැනීම තුලින් නව ආදායම් මාර්ග ෙඳුනා ගනිමින් සිටිමු. 

පර්හේෂණ අංශහේ කටයුතු  වඩාත් විධිමත්  සැලසුම් ගත ඉලක්ක වලට  හයොමු කර 2020 වන විට දිවයිහන් 

මැණික් නිධි පිලිබඳව සිතියම් ගත කිරීම් සම්පුර්ණ  කිරීම අරමුණු හකොට ඇති අතර  පරිසර හිතකාමී  පතල් 

කර්මාන්තය පිලිබඳව පර්හේෂණාත්මක  ගහේෂණ වාර්තා ෙඳුන්වාදීම  තවදුරටත්  විධිමත් හකහරනු ඇත. භූ විදයා  

ො පතල් කාර්යාංශය සෙ මධයම ඉංජිහන්රු  කාර්යාංශය සමඟ අන්තර් සබඳතා  පවත්වමින් පර්හේෂණ ො පුහුණු 

කටයුතු සඳො සෙහයෝගීතාවය ලබා ගනිමින් සිටිමු . 

වැඩිදුරටත්  අපි අපහේ ශක්තීන් ො දුර්වලතා ෙඳුනා ගනිමින් සිටිමු. කාර්යබහුල ජීවිතහේ  නිසරු බව පිටු දකිමින් 

වඩාත් සංහේදී ෙදවත් සහිත ශ්රම බලකායක් ඇති කිරීහම් එක් පියවරක් හලස “හෙළ මිණි වරුණ ”  මත්රමාසික 

සඟරාව එළිදක්වන්නට අපට ෙැකිවුහේ එබැවිනි. 

අපහේ ආයතනය පිලිබඳව හමන්ම  අපට සෙහයෝගය දක්වන මෙවැලි සංවර්ධන ො පරිසර අමාතයංශයට 

අනුබේධ අහනකුත් සියළුම ආයතනයන්හි ජනතා හසේවය පිලිබඳව හතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන් ො 

සෙහයෝගහයන් කටයුතු  කිරීහම් උසස් මානව ගුණධර්මයට කැප වීමට ද   “හෙළ මිණි වරුණ ”  තුලින් අපහේ 

කාර්ය මණ්ඩලය බලාහපොහරොත්තු වනු ඇත. 

ඔබ හවත හසහනෙහසේ දෑත් දිගු කරන අපහේ  “හෙළ මිණි වරුණ ”  සඟරාව 2016 ජාතයන්තර පරිසර දිනයට 

සමඟාමීව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරිහේ නැවත එළිදක්වන්නට ලැබීම අපට මෙත් හගෞරවයක් බව සඳෙන් 

කරන්හන් ඉතා නිෙතමානීවය.පරිසරය  සුරැකීමට කැප වු අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්හේ උදාර සංකල්පය  ජය 

ගැනීමට අපි අභිමානහයන් යුතුව එක් හවමු. 

 
   සභාපති  

   නවරත්න බණ්ඩාර අලහයකෝන්  

   මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභයාස ආයතනය 
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- 

 

Robert A. 

ආචාර්ය ප්රශාන් ෆ්රැන්සිස් 

dg@gjrti.gov.lk 

 

අති ගරු ජනාධිපතිතුමාහේ රධානත්වහයන් මාතහල් ජාතයන්තර පරිසර දිනය මුලික කරගනිමින්  පැවැත්හවන 

උත්සවහේදීම  “හෙළ මිණි වරුණ” හදවන කලාපය එළිදක්වන්නට ලැබීමත්, එම කලාපයට හමම ආයතනහේ 

අධයක්ෂ ජනරාල් ො සඟරාහේ සංස්කාරක හලස පණිවුඩයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීමත්,  මාහේ භාගයයක් හකොට 

සලකන්හනමි. 

ඉතා ඈත අතීතහේ සිටම මැණික් කර්මාන්තය පරිසරය සමඟ බේධව පැවතුනි. පතල් කර්මාන්තය සඳො ගැමියන් 

උපහයෝගී කරගත්හත් ඔවුනහේ පාරම්පරික දැනුම ො අවට පරිසරහයන්ම සපයා ගත ෙැකි කැකිල්ල, පුවක් ගස ්

වැනි ද්රවයය වූ අතරම ඔවුන් ෙැකි සැම විටම පරිසර ොනිය අවම කිරීමට උත්සාෙ දැරීය. අද තත්වය එදාට වඩා 

සෙමුලින්ම හවනස්ය. මිනිසුන් ඉවක් බවක් නැතිව මුදල් පසුපස ෙඹා යාම හෙේතුහවන් මැණික් කර්මාන්තය ආශ්රිතව 

සිදුවන පරිසර ොනිය රටට දරා ගැනීමට හනොෙැකි තත්වයට උග්ර වී ඇත. හමහිදී අප ආයතනයට විශාල වැඩ 

හකොටසක් කිරීමට ෙැකි බව හබොහෙෝහදනා හනොදන්නා කරුණකි. 

දැනටමත් අප ආයතනය පරිසර හිතකාමී මැණික් පතල් කැනීම්, පතල් භූමි පුනරුත්ථාපනය ො ඉතා බියකරු පතල් 

වායුහවන් ආරක්ෂා වන ආකාරය පිළිබඳ පර්හේෂණ වල නියුතුව සිටින අතර හනොහබෝ දිනකදීම හමම කර්මාන්තහේ 

උන්නතිය උහදසා විශාල වැඩ හකොටසක් කිරීමට බලාහපොහරොත්තු හේ. 

ජාතයන්තර පරිසර දින වැඩසටෙන සමඟ සමගාමීව අප ආයතනය ඇලෙැර බකමුණ රහේශහේ නව පුහුණු පාසලක් 

ආරම්භ කල අතර මාතහල් දිස්ත්රික්කහේ මැණික් කර්මාන්තහේ නියැලී සිටින අය සඳො රළු මැණික් ෙඳුනාගැනීම 

ො මැණික් තාපකරණය පිලිබඳ වැඩමුළුවක්ද පැවැත්වීය. ඉදිරිහේදී බකමුණ නගරහේ ස්ථිර  හගොඩනැගිල්ලක් 

ඉදිකිරීමටද හයෝජිත අතර හම් සියල්ල තුලින් මාතහල් දිස්ත්රික්කහේ ජනතාව ෙට මෙඟු හසේවාවක් ඉටුකිරීම අපහේ 

ඒකායන බලාහපොහරොත්තුව හේ. 

හමම කර්තවය ඇතුළුව අප විසින් මැණික් කර්මාන්තහේ උන්නතිය උහදසා අරඹා ඇති හයෝධ වැඩ පිළිහවල සාර්ථක 

කර ගැනීම සඳො අප සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්නා හලස ඔබ සැමට අපි ආරාධනය කරන්නට කැමැත්හතමු. 

හමම සඟරාහේ ගුණ හදොස් අප හවත දන්වා හමය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට සෙය ලබාහදනු ඇතැයි බලාහපොහරොත්තු 

හවමු. 
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ශ්රී ලංකාව තුල සෙ විහේශයන්හි ජාතික ඉංජිහන්රු උපහේශන සෙ ඉදිකිරීම් විශිෂ්ඨත්වය සඳො හගෞරවාදරයට පත් 

වයාපාර සන්නාමයක් වන ඉංජිහන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධයම උපහේශක කාර්යාංශය රජය සතු,වාණිජ වශහයන් 

සාර්ථක ස්වයං මූලය ආයතනයක් වශහයන් වර්ෂ 42ක දිගුකාලීන ස්ථාවර ඉංජිහන්රු ශිල්පීය කාර්යය සාධනයක් 

සපුරාලයි. අපහේ ඉංජිහන්රු ශිල්පීය දක්ෂතා බහුකාර්යය මෙවැලි සංවර්ධන හයෝජනා ක්රම ො බැඳි යටිතල වුෙ 

වයාපෘති වල දායක වීම් තුලින් ො එතැන් සිට ශ්රීලංකාව තුල ො විහේශයන්හි විවිධාංගීකෘත සමාජ සෙ ආර්ථික යටිතල 

වුෙ රාශියක් සංවර්ධනය කිරීම පිණිස ඉංජිහන්රු ශිල්පීය දක්ෂතා එකතු කිරීම සඳො වයාප්ත වී සෙ සංවර්ධනය වී 

ඇත.  

අපහේ ඒකාබේධ ශක්තිය සෙ දක්ෂතා මගින් හේලි, උමං, ජලවිදුලි ඉංජිහන්රු (ශ්රීලංකා/ නැහගනහිර අප්රිකාව), 

වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන/ සනීපාරක්ෂක සෙ පාරිසරික ඉංජිහන්රු, අධිහේගී මාර්ග, පාලම්, දුම්රිය මාර්ග, ගුවන් 

හතොටුපල, මෙල් හගොඩනැගිලි, හගොඩනැලි සෙ නාගරිය යටිතල පෙසුකම්, විශව් විදයාල, පරීක්ෂණාගාර, හසෞඛය 

ආරක්ෂණ, හවරළ සෙ සාගර, ආරක්ෂක යටිතල වුෙ, විහේශයන්හි ශ්රී ලංකා මෙ හකොමසාරිස් කාර්යාල ආදී වශහයන් 

වූ විශාල පරාසයක් ආවරණය කරනු ලැහේ. අපහේ රවීණතා පරාසය තව දුරටත් පාරිසරික අධයයනය,ස්වභාවික 

සම්පත් කළමණාකරණය, නැවත පදිංචි කිරීහම් සමාජ ආර්ථික දර්ශනය, රජා සංවර්ධන, හතොරතුරු සෙ සන්නිහේදන 

ජාල, උපහේශන සෙ ඉදිකිරීම් අවශයතා ආවරණය කරයි. සතය වශහයන්ම සියළුම ඉංජිහන්රුමය සැලසුම්, උපහේශන 

සෙ ඉදිකිරීම් අවශයතා එකම සථ්ානයකින් ඉටු කර ගැනීම සඳො ඇති ආයතනය වන්හන් ඉංජිහන්රුමය කාර්යයන් 

පිළිබඳ මධයම උපහේශක කාර්යාංශයයි. 

පශ්චාත් යුධ ගැටුම් කාල පරිච්හේදහේ හවනස්වීම් සෙ අපහේ ජනතාවහේ බලාහපොහරොත්තු උහදසා වන අපහේ ජාතික 

බැඳියාවන් අප අඛණ්ඩව සාක්ෂාත් කරහගන ඇත. අප ඉදිකිරීම් සෙ උපහේශන කර්මාන්තහයහි නියැහලන රබලයන් 

අතර රමුඛයා වන අතරම කාර්යාංශය එහි පුහුණු විනයගරුක රවීණයන් සෙ උසස් ඉංජිහන්රුමය දක්ෂතා සමගින් සිත් 

ඇදගන්නා හපොදු සෙ හපෞේගලික යටිතල වුෙ සෙ උපහයෝගීතා නිර්මාණය කරන අතරතුර පරිසරය ආරක්ෂා කිරීහම් 

ජාතික අභිහයෝගතා වලට මුහුණ දීම උහදසා ෙරිත හගොඩනැගිලි සංකල්පයද ෙඳුන්වා හදමින්, ඒ සඳො වන සම්මාන 

ලාභී ඉංජිහන්රු ආයතනයකි. 

මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ පර්හේෂණ ො අභයාස ආයතනය මගින් මත්ර මාසිකව එළිදක්වන “හෙළ මිණි වරුණ” 

පුවත් සඟරාව සඳො ආයතනහේ උණුසුම් සුභ පැතුම් හම් සමඟ පිරිනමනු කැමැත්හතමි. 

 

 

 

 

 
     ඉංජියන්රු ජි ඩි ඒ පියතිලක  

        සභාපති 
         ඉංජිහන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධයම උපහේශක කාර්යාංශය 

               

ඉංජියන්රු  ශිේපයයන් විශිෂ්ඨ ශ්රී ලංකාවක් 
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“යහළමිණි වරුණ”මංගල කලාපය නියයෝජය 
අමාතය ගරු අනුරාධ් ජයරත්න මැතිතුමා අතින් 
පසුගිය දිනක එළිෙක්වන  ලදී 

 

 
මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ පර්හේෂණ ො අභයාස ආයතනහේ 

සභාපති නවරත්න බණ්ඩාර මෙතා විසින් “හෙළ මිණි වරුණ” 

මංගල කලාපය මෙවැලි සංවර්ධන ො පරිසර නිහයෝජය 

අමාතය ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාට පිරිනමන ලද 

අවස්ථාව ො එතුමාහේ සුරතින් හවේ අඩවිහේ එම මංගල 

කලාපය එළි දැක්වීම  ඉෙත ඡායා රූපයන් හි දැක්හවයි. නුතන 

හලෝකහේ හමොන යම් වූ ආයතනයකට වූවත් තනිව ඉදිරියට 

යා හනොෙැක. හම් බව මනාව අවහබෝධ කරගත් 

සභාපතිතුමාහේ සංකල්පයක රතිඵලයක් හලස හමම සඟරාව 

එළිදක්වන ලදී. 

හමම ආයතනය සෑම වසරකම ෙත්සීයකට ආසන්න මැණික් 

කර්මාන්තයට සම්බන්ධ පුහුණු ශිල්පීන් ක්හෂේත්රයට එකතු 

කරනු ලැහේ. ඊට අමතරව ශක්තිමත් පර්හේෂණ අංශයකින් 

හමම ආයතනය සමන්විත අතර එම අංශය හම් දිනවල 

ක්හෂේත්රහේ අවශයතා ගැඹුරින් සලකා බලා ඊට සරිලන ො ඊට 

ගැලහපන පර්හේෂණ වල නියැලී සිටී. හමම ඉලක්ක අතර 

පරිසර හිතකාමී පතල් කැනීම, පතල් භූමි පුනරුත්ථාපනය, 

නුතන තාක්ෂණය හයොදා ගනිමින් මැණික් වල අගය වැඩිකිරීම 

සඳො දායක වීම සෙ වාණිජකරණයද මුලික හේ. එය එහසේ 

වුවත් අපහේ හමම වැඩ පිලිහවල ජනතාව අතරට හනොයාම 

පසු ගිය වකවානුව තුල දක්නට ලැබූ අතර ඒ සදො පිළියමක් 

හලස හමම මත්රමාසික සඟරාව එළි දක්වන්නට හයදුනි. හම් 

සදො ලැහබන රතිචාර තුලින්ම අපහේ හමම උත්සෙහේ 

සාර්ථකත්වය හමොනවට පැෙැදිලි හේ. 

Food for 

Brain 

ආයතනයේ සංවර්ධ්න පුවත් 
ආයතනය හා පාකිස්ථානය අතර 
ඇතිකර ගත්  අවයබෝධ්තා ගිවිසුම 
මේ ඵල ගන්වමින් පලමු සිසුන් 
කණ්ඩායම දින 12 ක මැණික් 
කැපුම් පුහුණුවක් නිමකර සියරට 
බලා පිටත් විය. 
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මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ පර්හේෂණ ො අභයාස 

ආයතනය ො පකිස්ථානහේ ජාතික හමෝස්තර  

නිර්මාණ මධයසථ්ානය අතර ඇති කර ගත්  

අවහබෝධතා ගිවිසුම මල්ඵල ගන්වමින් පළමු සිසුන් 

කණ්ඩායම දින 12 ක මැණික් කැපුම් පුහුණුවක් 

නිමකර මැයි මස 29 වැනි දින සියරට බලා  පිටත් විය. 

දෙඅට හදනකුහගන් සමන්විත හමම කණ්ඩායම 

ආයතනහේ රත්නපුර මධයස්ථානය ඇසුරු කරහගන 

ආචාර්ය රශාන් ෆ්රැන්සිස් සෙ මැණික් කැපුම් 

ක්හෂේත්රහේ රවීණහයකු වන ගුත්තිල විහේසුරිය 

මෙතාහේ මඟ හපන්වීම යටහත් මැණික් කැපුම් 

ශිල්පය ෙදාරනු ලැබීය.      



  

Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Mr. Ajith Niward Cabraal 
addressing  the event 

 

ඉෙතින් දැක්වනුහේ බකමුණ නගර මධයහේ අප ආයතනය 

හවත ලබා හදන ලද ඉඩම් කැබැල්ලය.  හමොරගෙකන්ද 

වයාපෘතිය මඟින් හමම ඉඩම ලබා දී ඇති අතර එහි 

හගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමටද ඔවුන් බාරහගන ඇත. හම් වන 

විට ඒ ො සම්බන්ධ හගොඩනැගිලි සැලැස්ම ඔවුන්හේ ගෘෙ 

නිර්මාණ ශිල්පීන්ට පවරා ඇත. හම් සඳො අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාහේ උපහදස් මත මෙවැලි අධිකාරිය විසින් 

දායකත්වය ලබාහදනු ඇත. 

ඒ අතරම රත්නපුර නගර මධයහේ ඉඩම් හකොටසක්ද 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හවතින් ලැබී ඇත. එහි අන්තර් 

ජාතික මට්ටහම් මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ පර්හේෂණ ො 

අභයාස ආයතනයක් ඉදි කිරීමට දැනටමත් පිඹුරු පත් 

පිළිහයළ කරමින් පවතී.  

දැනට අප ආයතනය මාලහේ කුලී පදනම මත ලබා ගත් 

හගොඩනැගිල්ලක පවත්වා හගන යාම එහි ඉදිරි දියුණුවට 

මෙත් බාධාවක් බව අවහබෝධ කරගත් මෙවැලි සංවර්ධන ො 

පරිසර නිහයෝජය අමාතය ගරු අනුරාධ ජයරත්න මෙතා හම් 

වන විට අප ෙට බත්තරමුල්ල අවටින් බිම් කැබැල්ලක් ලබා 

දී ඇති අතර එහි හගොඩනැගිල්ලක් තනා දීමටත් ඉදිරිහේදී 

කටයූතු කරහගන යන බව අප හවත පවසා ඇත. හම් 

ආකාරයට ස්ථිර හගොඩනැගිලි කීපයක් ඉදිකල පසු අපහේ 

ඉදිරි සැලසුම් කිසිදු බාධාවකින් හතොරව ක්රියාත්මක කිරීමට 

ෙැකි බව  සැකයකින් හතොරව අපට පැවසිය ෙැක. 

වියේශික කුඩා කණ්ඩායම් සෙහා ආයතනය 

යකටි කාලීන පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වයි 

නවතාවයකින් යලි එළි ෙකී 

ස්ථීර යගොඩනැගිලි කිහිපයක අයිතිය 

ආයතනය යවතට 

 

හමරටට පැමිහණන සංචාරකයන් අප රහට් ෙමුවන 

විවිධ  මැණික් හකහරහි මෙත් හසේ ඇළුම් කරන අතර 

ෙැකි සෑම විටම සිහිවටන හලස මැණිකක් හෙෝ 

කීපයක් තමන්හේ රටට හගන යාමට අමතක 

හනොකරයි. ඒ අතරින් සමෙරක් අප රට ෙමුවන 

මැණික් සම්බන්ධව අවහබෝධයක් ලැබීමට බලවත් 

ආශාවක් දක්වයි. හම් බව වටො  ගත් අප ආයතනය 

දනටමත් එවැනි හකටි කාලීන වැඩසටෙන් 

විහේශිකයන් සඳො පවත්හගන යයි. හම් වන විටත් 

ඉන්දුනීසියානු යුවලක් හම් වැඩසටෙන් යටහත් 

හතදිනක පුහුණුවක් ලබති. 
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 ආයතනය සිය නවතම ප්රායේශීය 

පුහුණු මධ්යස්ථානය ඇළහැර 

බකමුණ ප්රයේශයේ පිහිටුවයි 

 

හකොළඹින් කි.මි 200 පමණ දුරින් මාතහල් 

දිස්ත්රික්කයට අයත් වන ඇළෙැර බකමුණ භූමි 

කලාපය හේශිය මැණික් හවළදාහමන් 35% ක් හෙෝ 

රමාණාත්මක වශහයන් කුරුවින්ද වර්ගහේ මැණික්  

කිහලෝ 15, 000 ො හවනත් වර්ගහේ මැණික් කිහලෝ 

8500 පමණ වාර්ෂිකව සැපයුම් කරන බවට තෙවුරු 

කර ඇතත් හම් වන තුරුත් මැණික් සම්බන්ධ පුහුණු 

මධයස්ථානයක් හනොපැවතීම බලවත් අඩුපාඩුවකි.  

අප ආයතනය හමොරගෙකන්ද වයාපෘතිහේ සෙය 

ඇතිව මැණික් කැපුම් ො තාපකරණය යන 

පාඨමාලාද ඇතුලත්ව නව පුහුණු මධයස්ථානයක් 

හමොරගෙකන්ද ගුරුහවල රහේශහේ කඩිනම් 

වයාපෘතියක් හලස ආරම්භ කර පසුව හදවන 

අදියරහේදී බකමුණ නගරය තුල මැණික් 

කර්මාන්තය ආශ්රිත අංග සම්පුර්ණ හසේවා , සැපයුම් 

පුහුණු අධයාපන ො හවළඳ මධයසථ්ානයක් හලස 

ස්ථාපනය කිරීමට හම් වන විට සියලු කටයුතු හයොදා 

ඇත. 



  

 

 

 

 

මාතයේ දිස්ත්රික්කය ආශ්රිත මැණික් සම්පත් පිහිටීම 
සහ පරිසරයේ ඇති සංයේදීතාව 
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සාමාජික ලිපි 

 

මාතහල් රහේශය ශ්රී ලංකාහේ පවතින සියළු පාරිසරික පේධති නිහයෝජනය 

කරයි. එහමන්ම හමම රහේශය මීටර් 100ට අඩු පෙත් බිම් වලින්ද මීටර් 1500 

වැඩි උස්බිම් රහේශයන් හගන් ද යුතුව විවිධ වු භූමි රටාවල් වලින් (රූපය 01) 

සමන්විතය. ගිණිහකොන - වයඹ දිශානුගතව පවතින දුම්බර කඳු පන්තිය නිසා 

හමම රහේශයට හමෝසම් කාලවකවානු හදහකහි දීම වර්ෂාව ලැහේ. හමම කඳු 

පන්තිය වටා මෙවැලි ගඟ ගලන අතරම හමම රහේශහයන් අරම්භවන අඹන් 

ගඟ, හීන් ගඟ, කළු ගඟ, හුළු ගඟ, සුදු ගඟ ො දඹළු ඔය සැලකියයුතු ජල 

සම්පතක් සංසරණයට රුකුල් හදයි. 

මැණික් සම්පත් පිහිටීම  

මැණික් සඳො හලෝ පතල කීර්තියක් දරණ ශ්රී ලංකාහේ මැණික් තැම්පතු 

සම්බන්ධහයන් මාතහල් රහේශය රමුඛස්ථානයක පවතී. හමම තැම්පතු 

පිහිටීම රාථමික ො ේවීතික වශහයන් රධාන අකාර හදකකට පවතී. අප රහට් 

මැණික් සඳො මුලාශ්ර පාෂාණ පවතින උස්බිම් සංකීර්ණය (Highland 

Complex) තුල පිහිටි හමම රහේශහේ විහශේෂහයන් රාථමික මැණික් තැම්පතු 

පිහිටීම් ෙඳුනාහගන ඇත. 

 

රූපය 01: භූරූපනය හා පරිසර පේධ්තිය 
(මුලාශ්රය : Google Earth) 

 
එහමන්ම හමම මේ පාෂාණ ඛාදනය, පසුව සාන්ද්රගතවීම්, ගුරුත්වාකර්ෂණ ගමන් කිරීම් සෙ ගංඟා ආශ්රිත පරිවෙන ෙරො 

අවහශේෂ (Residual), වාළු (Fluvial) සෙ දියළු (Alluvial) යන ේවිතීයික මැණික් තැම්පතු ඇතිවී ඇත. පඩියන් (Topaz) සඳො 

හපොල්වත්ත හකොලනි රහේශද සුදු ගඟ, අඹන් ගඟ සෙ කළු ගඟ ඇතුළු රහේශ කුරුවින්ද (Corundum) පවුහල් (නිල් කැට,රතු 

කැට,පුෂප්රාග) මැණික් සඳො ද රන්මුතුගල රහේශය පුෂප්රාග මැණික් සඳො ද විභවයක් පවතින බවට ෙඳුනාහගන ඇත. 

එහසේම හම් ආශ්රිතව දියතරිප්පු, රබෙ, කිරිංචි, හතෝරමල්ලි ආදී අර්ධ අගනා මැණික් වර්ග ද පවති. 

පරිසරහේ ඇති සංහේදීතාව 

හම්නිසා පරිසරයට එහරහිව යමින් මැණික් පතල් කැණීම් සිදු කළහෙොත් පෙත දක්වන විපත් ඇතිවිය ෙැක. 

 රහේශහේ භූ රූපනය සඳො ොනි සිදුවීම / භූමි ොයනය 
 ස්වභාවික වන / ගස්වැල් සඳො ොනි සිදුවීම. 
 වගාවන් සඳො ොනි සිදුවීම 
 සත්ව වර්ගයාට ොනි සිදුවීම 
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 ඇළ හදොළ ො ගංඟාවල ඉවුරුවලට ොනි සිදුවීම  
 හරොන්මඩ තැන්පත් වීම/ අවසාදන සෙ ජල දුෂණය 
 මිනිසා විසින් ඉදි කරන ලද ඉදි කිරීම් වලට ොනි සිදුවීම (හගොඩනැගිලි, මංමාවත්, පාලම්, හබොක්කු ආදී) 

එහසේම, හම්වාහයහි අතුරු රතිඵලයන් හලස නායයාම්, භූමි කිඳා බැසීම, ජල ගැලීම් වැනි ආපදා ද ඇතිවිය ෙැක. 

අනුගමනය කළ හැකි පරිසර හිතකාමී මැණික් පතේ කැණීම් ක්රම 

හමම සංහේදී පරිසරය තුල ඇති මැණික් සම්පත් ලබා ගැනීහම්දී පෙත සඳෙන් පරිසර හිතකාමී ක්රම භාවිතා කලයුතුය. 

• බෑවුම් ආශ්රිත සිදුකරනු ලබන පතල් කැණිම්වල දී කදු නායයාම් වලක්වා ගැනීම සඳො ආරක්ෂක බැමි සැකසීම කල 
ෙැකි අතර පස් කදු කඩාවැටීම ො පංශු ඛාදනය වැලැක්වීම සඳො පස වැර ගැන්වීහම් ක්රම හලස පස තුලට දිගු  ලී හෙෝ 
යකඩ ඇණ ඇතුල් කිරීම සිදු කල ෙැකිය. 

•  ගඟ ඇදීහම් ක්රියාවලිය මඟින් ගහඟහි ගමන් මඟට සෙ ගඟ හදපස ඉවුරු සඳො වන ොනිය පාලනය කිරීම හවනුහවන් 
එය ගහඟහි මධය හකොටසට පමණක් සීමා කලයුතුය. එහසේම පාලම්,හබෝක්කු ජල හපොම්පාගාර ො හපොදු නාන ස්ථාන 
ආශ්රිතව කැණීම් හනොකල යුතුය. 

•  පතල් ආශ්රිතව සිදුවන ස්වභාවික ගංඟා වලට ො වගාබිම් වලට මඩ එක්වීම වැලැක්වීම සඳො ජලය මුදා ෙරින මාර්ග, 

බාධක සහිතව ඉදිකිරීම සෙ ජලය පිරිපෙදු වීමට සැලැස්වීම ඉතා වැදගත්හේ. 

 

 

හගොඩ පතල්, ගැඹුරු පතල් ො කුඹුරු ආශ්රිත පතල් කැණීහමන් සෑහදන වලවල් ො හදෝනා මඩහගොහෙොරු සෑදීම 
වලක්වමින් කාබනික පස් ස්ථරය මතුපිටට එන පරිදි පස්දමා තදකරමින් ක්රමානුකූලව හගොඩ කිරීම සිදුකළයුතුය. 

•යාන්ත්රික පතල් ආශ්රිත බිම් රතිස්ථාපනහේදී ෙැකිතාක් මතුපිට කාබනික පස් ස්ථරය රතිස්ථාපනය කිරීම ඉතා 

වැදගත් හේ. එහසේම රනිල කුලහේ ශාක (කවුපි,හබෝංචි,මෑ වැනි) සිටුවීම තුලින් පහසහි සරුභාවය වැඩිකර ගත ෙැක. 

•ෙඳුනාගත් නායයාම් කලාප තුල කැණීම් සිදු කිරීහමන් වැළකිය යුතුය. 

•ඓතිොසික වටිනාකමින් යුතු රහේශ තුල කැණීම් කිරීම සම්පුර්ණහයන්ම නතර කල යුතුය.  

නලීන් ජයසිංහ  
අංශ ප්රධ්ානී (පර්යේෂණ) 
B.Sc,M.Sc(GIS & RS),MASSL,MGASL,M.phil(Read)   

      

මුලාශ්ර : “Map of Landslide Hazard Zones – Matale District”, www.nbro.gov.lk. 
 An Environmental Profile of the Matale District, Central Environmental Authority. 

http://www.nbro.gov.lk/
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“Technology is just 
a tool. In terms of 

getting the kids working 
together and motivating 
them, the teacher is the 

most important.” 

  

-  Bill Gates 

   
 

 ඇළහැර බකමුණ ප්රයේශයේ ඇරයෙන  මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ පුහුණු මධ්යස්ථානය 

ශ්රී ලංකාව ඉතා අනගි මැණික්,  හලෝක හවළඳ හපොළට සැපයුම් කරනු ලබන රමුඛ හේශයක් හලස වසර 2500 කට 

වඩා දිගු ඉතිොසයක් සඳො හිමිකම් දරයි.  

ශ්රී ලංකාහේ මැණික් කර්මාන්තය ගැන සඳෙන් කිරීහම්දී රථමහයන්ම සඳෙන් වන රහේශය වනුහේ  රත්නපුරයයි. 

එහසේම පැල්මඩුල්ල, බිබිල, හමොරවක, නුවරඑළිය ො හමම ලිපිහයන් අවධානයට ගැහනන ඇළෙැර බකමුණ යන 

රහේශයන්ද මැණික් පතල් කර්මාන්තය සුලභව සිදුවන අනිකුත් කලාප හලස රසිේධියක්  උසුලයි. එහසේම හලෝකහේම 

භූමි රමාණය ො සැසඳීහම්දී වැඩිම මැණික් ඝණත්වයකින් යුත් භූමිය හමය බවද විවිධ හපොත පත ඇසුරින් දැක ගත 

ෙැකිය. 

ඇළහැර ,බකමුණ ප්රයේශ ආශ්රිත මැණික් කර්මාන්තය 

හකොළඹින් කි.මි 200 පමණ දුරින් මාතහල් දිස්ත්රික්කයට අයත්වන ඇළෙැර 

බකමුණ භූමි කලාපය හේශිය මැණික් හවළදාහමන් 35% ක් හෙෝ 

රමාණාත්මක වශහයන් කුරුවින්ද වර්ගහේ   මැණික් කිහලෝ15,000 ො 

හවනත් වර්ගහේ මැණික් කිහලෝ8500 පමණ වාර්ශිකව සැපයුම් කරන බවට 

තෙවුරු කර ඇත. 

මෑත කාලින ගහේෂණ හතොරතුරු අනුව ඇළෙැර රහේශහේ රධාන මැණික් 

කැනීම් කරන මධයස්ථානයක්ව දුර අතීතහේදීද රකටව පැවති බවට තෙවුරු 

කර හගන ඇත. පරාක්රමබාහු රජ දවසට අයත් ක්රි.ව 12 වන ශත වර්ෂහේ 

විහේශිකයින් හමම රහේශවල මැණික් සම්බන්ධ කැණීම් සිදුකර 

කර්මාන්තයක් හලස කර හගන හගොස් ඇති බව සඳෙන් හේ. කාලයත් සමඟ 

හමම මැණික් කර්මාන්තය ක්රමිකව අභාවයට හගොස ්ඇති අතර අතරින් පතර 

රෙසිගත හලස පතල් කර්මාන්තය සිදුවී ඇත.   

 

 

 

1970  වසහර්දී රාජය මැණික් සංස්ථාව ආරම්භ වීමත් සමඟම පුේගලික අංශය සමඟ වඩාත් පුළුල් හලස හමම මැණික් 

කර්මාන්තය රහේශය තුල තව දුරටත් දියත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. එහසේම බකමුණ ො ඇළෙැර කලාපහයන් 

හවළඳපලට සැපයුම්කරන මැණික් රමාණය හබොහෙෝ හසයින් හනොහවනස්ව පවතිනු ලැබීම ද හවළදහපොහළහි 

ස්ථායීතාවය සඳො ඉතා හිතකර සාධකයක් බවට පත්වි ඇත. හමහි නිධිවලින්  ලැහබන රධාන මැණික් වර්ග අතර 

කණක, රබො, රතු , නිල්, පේමරාග, කෙ කිරිංචි, හතෝරමල්ලි, ජාගුන්, වැනි වර්ගයන්ද දුර්ලභ මැණික් වන සිංෙලයිට් 

, ටාෆයිට්, වැනි වර්ගයන් සදොද  රමුඛසථ්ානයක් ලැහේ. හමම රහේශහේ මැණික් කර්මාන්තය හදවැනි වනුහේ 

රත්නපුර රහේශයට පමණි. හම් නිසා කර්මාන්තය තව තවත් වර්ධනය කිරීම මගින් මෙත් ආර්ථික රතිලාභයන් 

අත්පත් කර ගැනීහම් ෙැකියාව ඇත. 

කර්මාන්තයේ  අධ්යාපන අවශයතාව  සපුරා ගැනීම 

සමස්තයක් හලස හමරට ඇති මැණික් සංචිතයන්හේ රමාණය ො ගුණාත්මකභාවය සැලකීහම්දී රට ඒ මගින් නව 

ආර්ථික වර්ධනයට ලබා දී ඇති දායකත්වය ඉතා අල්පය. එහසේ නම් අපට උරුමහයන් හිමි වු සම්පතින් රහයෝජනය 

ගත  හනොෙැකි වුහේ මක්නිසාද යන්න තරහේ සලකා බැලිය යුතු කරුණක් වන අතර ඒ සඳො නිවැරදි විසඳුම් කරා 

අති සීඝ්රහයන් හයොමුවීම අතයවශයය.  

 

ඇළෙැර බකමුණ රහේශය ආශ්රිතව පවතින  මැණික් කර්මාන්තය ගැන සැළකීහම්දී රහේශහේ නිධිවලින් උකො 

ගන්නා මැණික් හබොහෙෝ විට කිසිදු හෙෝ ඉෙත කී අගය එකතු කිරීහම් ක්රියාකාරකමක් හනොමැතිව හනොනිමි ගණහේ 

මැණික් හලස හවළදාම් කිරීම සිදුහේ. ඒ අනුව රහේශයට ලැබිය යුතු අති විශාල විනිමය රමාණයක් ගිලිහි අහිමි වි 

යයි. හමයට හෙේතුව කර්මාන්තහේ නියැහලන්නන්හේ ඇති කුසලතාවහේ තාක්ෂණික දැනුහම් පවතින අඩු පාඩුව බව 

ඉතා පැෙැදිලිව ෙඳුනා ගත ෙැකිය. 
 

       10 
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එම නිසා හමම රහේශහේ මැණික් කර්මාන්තරුවන්ට මැණික් වලට අගය එකතු කිරීහම් ක්රමහේදයන් සම්බන්ධ දැනුම 

කුසලතාවය ො නුතන තාක්ෂණය ඉතා කඩිනමින් ලගා කර දිය යුතු වන්හන්මය. එහසේම විදයානුකුල අධයාපනහයන් 

හතොරව මැණික් කර්මාන්තහේ අහප්ක්ෂිත ආර්ථික ඉලක්ක කවරදාකවත් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපෙසුය යන්න අප  

අවධානයට හගන ඒ සඳො ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය. 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභයාස ආයතනයේ බකමුණ පුහුණු මධ්යස්ථානය 

 

 

මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ පර්හේෂණ ො අභයාස 

ආයතනහයහි පුහුණු මධයස්ථානයක් බකමුණ 

රහේශය තුල ස්ථාපනයට අවශය කටයුතු හම් වන විට 

සපුරා තිබීම හබහෙවින් කාහලෝචිත වන්හන්ය. හමම 

වැඩසටෙහනහි මුලික ආරම්භය හමොරගෙකන්ද 

ගුරුහවල රහේශහේ කඩිනම් වයාපෘතියක් හලස 

ආරම්භ කර පසුව හදවන අධියරහේදී බකමුණ නගරය 

තුල කර්මාන්තය ආශ්රිත අංග සම්පුර්ණ හසේවා , සැපයුම් 

පුහුණු අධයාපන ො හවළඳ මධයස්ථානයක් හලස 

ස්ථාපනය කිරීමට හම් වන විට සියලු කටයුතු හයොදා 

ඇත. 

 

හමම මධයසථ්ානය ෙරො අධයාපන වශහයන් වැදගත් මුලික පාඨමාලා රාශියක්  ක්රමානුකූලව ආරම්භහේ සිට 

ෙදුන්වා දීමට සැළසුම් ගතය. ඒවා නම්  මැණික් කැපීම සෙ ඔප දැමීම, හගවුඩ තාප පිරියම් කිරීම, රළු ො කපා ඔප 

දැමු මැණික් ෙදුනා ගැනීම ො මිල තක්හසේරු කිරීම වැනි පාඨමාලාවන්ය. හදවන  අධියර යටහත් ස්වර්ණාභරණ 

ක්හෂේත්රය හෙෝ  හවළදාම ො අහළවිකරණය වැනි පාඨමාලාවන් ද කර්මාන්තහේ නියැහලන්නන්හේ භාෂා, පරිඝණක 

විෂයන්හි දැනුම වර්ධනයට අනිකුත් සෙයක පාඨමාලා ද ෙදුන්වා  දීම හමහිඅරමුණ හේ. 

හමම සැළසුම් ගත වැඩසටෙන් පියවරින් පියවර සැසදීහම්දී රහේශහේ ජන ජීවිතය , ආර්ථිකය , වන සියළුම අංශ ඉතා 

ඉෙල තලයකට රැහගන යනු ඇත. හම් අනුව ජනතාවහේ උසස් ජීවන තත්වයත් සංචාරක කර්මාන්තයත් මැණික් ො 

ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයත් යාවජීව හකොටස්කරුවන් හලස එකම කලාපයක් තුල තව තවත් වර්ධනය හකහරනු 

ඇත. තවද කෘෂි ආර්ථිකයට සීමා හනොවන නිර්මාණශිලි තරුණ තරුණියන්හේ විරැකියාව පිටු දැකීමට මැණික් 

කර්මාන්තයට 35% ක වාර්ශික දායකත්වයක් ලබා දිය ෙැකි හමම රහේශහේ මැණික් සම්පත උපහයෝගී වනු නියතය. 

හමවැනි පසුබිමක් තුල  අභිනවහයන් ආරම්භ කරන හමම පුහුණු මධයසථ්ානය සමස්ත මැණික් කර්මාන්තයම නව 

පරිච්හේදයකට හයොමු කරන  වයාපෘතියක් වනු ඇත යන්න අපහේ ඒකායන බලහපොහරොත්තුවයි. 

වසන්ත ගම්ලත්   

අංශ ප්රධ්ානී (අධ්යාපන හා පුහුණු) 

          B.Sc(Sp), M.Sc(Gen),FGA(Read) 
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       මාතයේ,නකේස් ගිරි ශිඛර අතර සැඟවුණු ලංකායේ යවඩි ලුණු 

 

 
ශ්රී ලංකාහේ හල්ඛනගත ඉතිොසය හපන්නා හදන පරිදි ලංකාහේ තුවක්කු භාවිතය දඹහදනිහේ රජ කල ෙතරවන 

පරාක්රමබාහු රජ සමය (1302-1326) දක්වා ඈතට දිව යයි. එතුමා විසින් තුවක්කු බලපත්රයක් රහිතව තුවක්කු භාවිතා 
කිරීහම් නිදෙස එතුමාහේ රාජය නිලධාරියකුට පවරා ඇති තඹ සන්නසක් දැනටත් ජාතික හල්ඛනාගාරහේ සුරක්ෂිතව 
තබා ඇත. 

එහමන්ම පෘතුගීසි පැමිණීමටත් හපර තුවක්කු යන වදන සිංෙල වෙහර් පැවැතුණ බව හබොහෙෝ විේවතුන්හේ මතයයි.  
පලහවනි රාජසිංෙ රජ සමහේ තුවක්කු ෙමුදාවක් සිංෙල චතුරාංගනී ෙමුදාවට එකතු කල බවට සාක්ෂි ඇත. අනතුරුව 

හදවන රාජසිංෙ රජ සමහේදී හමම ෙමුදාව විස්තීරණ හකොට කාල තුවක්කු, දුර විදුම් ො හකටි දුර විදුම් තුවක්කු ෙමුදා 
ඒකක එකතු කර ෙමුදාව හපර හනොවූ ආකාරහයන් ශක්තිමත් කහළේය. හම් හෙේතුව නිසාම ඔහු විසින් දියත් කල සියළුම 
සටන් විජයග්රෙණය කිරීමට ඔහුට ෙැකි විය. ගන්හනෝරුව සටන මීට කදිම සාක්ෂියකි .එහිදී පෘතුගීසි ෙමුදාව සමූල 
ඝාතනය කිරීමට සිංෙල ෙමුදාවට ෙැකි විය.  

හම් සියල්ලට අමතරව හමම ෙමුදාවල රාජකාරිහේ හයදුන හවඩික්කාර, හවඩිසිංෙො හකොඩිතුවක්කු වැනි නිල නාම 
අදද අපහේ සමෙර හපළපත් නාම තුලින් පිලිඹිබු හේ. 

 

  
පැරණි සිංහලයේ තුවක්කු කිහිපයක් 

හමහලස නිෂ්පාදනය වුණු විවිධ වර්ගහේ තුවක්කු වල වටිනාකම හදගුණ 
හතගුණ වූහේ ඒවාහේ භාවිතා වුහේ අහප්ම රහට් නිපදවා ගන්නාවූ හවඩි 
හබහෙත් වීමයි. හමහලස අහප්ම රහට් අමුද්රවය භාවිතා කර නිපදවූ හවඩි 

හබහෙත් ඉතා ඉෙල රමිතිහයන් පැවති බව එදවස හමහි විසු පෘතුගීසීන්, 
ඉංග්රීසින් වැනි ජාතිකයන්ද ඒකමතිකව පිළිගනී. 

ලංකිකයන්හේ හවඩි හබහෙත් නිපදවීහම් කලාව හකහසේ ලැබුණාද කියා 
කිසිහවක් හනොදන්නා නමුත් ඔවුන් හම් සදො අවශය හවඩි ලුණු 
(හපොටැසියම් නයිට්හේට්) සියල්ල සපයා ගනු ලැබුහේ නකල්ස් ගිරි ශිකර 
අතර සැඟවුණු හවඩි ලුණු හලන් ඇසුහරනි. හමවැනි හලන් දාෙතකට 
ආසන්න රමාණයක් අදද නකල්ස් කදුකරහේ දක්නට ලැහේ. විශාලම 
හලන නකල්ස් කදු පන්තිහේ පිහිටි මී මුහර් නමැති ග්රාමහේ පිහිටා තිහේ. 

 

                  

නකල්ස් කදු අතර සැගවුණු හවඩි ලුණු 
හලනක ේවාරය 

වවුලන් ෙහස් ගණනකට නිවහන වී ඇති 

නකේස් කදු අතර සැඟවුණු යවඩි ලුණු යලන් 

අවාසනාවකට අද හවඩි හබහෙත් භාවිතය අප අතරින් ඉවත් වී ඇත. ඒ හවනුවට ඊට වඩා කාර්යක්ෂම පුපුරන ද්රවයන් 

වූ ඇහමෝනියම් නයිට්හේට් වැනි ද්රවයන් හවහළදහපොල ආක්රමණය කර ඇත. හම් හෙේතුව නිසාම අද අපහේ හවඩි ලුණු 

හලන් හෙවත් නයිටර් හලන් සඳො එතරම් වටිනාකමක් හිමි හනොහේ. 

හමම හවඩි හබහෙත් හබොහෙෝ විට වවුලන්හේ මලපෙ දීර්ඝ කාලයක් තුල යම් යම් රසායනික ක්රියාවලි වලට භාජනය 

වීහම් රතිඵලයක් හලස නිර්මාණය වන්නට ඇතැයි යන්න විේවතුන්හේ මතය වී ඇත. අදටත් හමම හලන් වවුලන් දස 

දෙස් ගාණකට නිවෙන වී ඇත. ඉෙත විේවත් මතය සතයනම්  හමම රසායනික ක්රියාවලිය අදටත් අඛණ්ඩව සිදු වනු 

ඇත. 

                     12 
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හබොහෙෝ හදනා සිතනුහේ හවඩි හබහෙත් භාවිතය අප අතරින් ඉවත් වී ඇති නිසා හමම හලන් වල කිසිදු වටිනාකමක් 

හනොමැති බවයි. එහෙත් එය එහසේ හනොහේ හපොටැසියම් නයිට්හේට් යනු ඉතා ඉෙල වටිනාකමක් ඇති පෙසුහවන් ශාක 

වලට අවහශෝෂණය කර ගත ෙැකි හපොහෙොර විහශේෂයකි. හමම හලන් අභයන්තරහේ ඉතා විශාළ ඝනකමකින් යුතු හවඩි 

ලුණු ස්ථර හලස පවතින බව ගැමියන්හේ විශ්වාසයයි. 

පලමුවන හලෝක සංග්රාමය අවසන් වූ වොම යුහරෝපහේ ගබඩා හවඩි හබහෙත් වලින් පිරී පැවතීම එම රට වලට විශාල 

හිසරදයක් විය. ඔවුන් එහිදී විශාල අවදානමක් රැහගන ඒවා හපොහෙොර බවට පරිවර්තනය කල අතර ඒ තුලින් විශාල 

ලාභයක් ලැබිය ෙැකි විය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ආචාර්ය ප්රශාන් ෆ්රැන්සිස් 
අධ්යක්ෂ ජනරාේ 

 
මිහි මඬල සුරකිමින් රුවන් හසොයමු 

නකල්ස් ගිරි ශිඛර අතර සැඟවුණු හවඩි ලුණු හලන් හමන්ම 

එහි ජීවත් වන්නන්හේද ජීවන චර්යාවද අවට හලෝකහයන් 

හබොහෙෝ දුරස්ය. හබොහෙෝ දුරට හගොවිතැනින් ජීවිකාව සරි 

කරගන්නා ඔවුන් ඉො අඩු පෙසුකම් යටහත් ජීවත් හේ. 

එබැවින් හමම හවඩි ලුණු ඔවුන්හේ හගොවිතැනට හදේයන් 

විසින් දුන් තයාගයකි. ඉතා පෙසුහවන් හමම සම්පත 

හපොහෙොරක් ෙැට්යට ඔවුනටම ලබා දිය ෙැක. එහලස හමම 

සම්පත හපොහෙොරක් ෙැට්යට හයොදාගතහෙොත් රජයට හමන්ම 

හමම ගම්මානවල ජීවත් වන ජනතාවටද සිදුවනුහේ මෙත් වූ 

යෙපතකි. ඔවුනහේ බව හබෝග සැකයකින් හෙෝ බියකින් 

හතෝරව කා ෙටත් ආොරයට එකතු කර ගත ෙැකිය, දරුණු 

වකුගඩු හරෝග ආදිහයන් පීඩා විදින ජනතාවක් හවහසේන 

හමවැනි රටකට කුඩා පරිමාණහයන් වුවද හමවැනි විසදුම් 

හකෝටියක් වටිනා බව  ස්ථිර වසහයන්ම පැවසිය යුතුය. ඒ 

අතරම ජනාධිපති තුමන්හේ වස විහසන් හතොර හගොවිතැනක් 

යන සංකල්පයට හමම සම්පත කුඩා වුවත් මෙගු රුකුලක් 

සපයන බව අවසන් වශහයන් පැවසිය යුතුය. 

 

  

භූ විදයාඥයින්ට අනුව ශ්රි ලංකාහේ භූමි රහේශහයන් 25%ක්ම මැණික් නිධි සහිත භුමි රහේශයන් හලස ෙදුනාහගන ඇත. හමයින් 

වැඩි රමාණයක් පිහිටා ඇත්හත් රත්නපුර දිස්ත්රික්කහේය. රත්නපුර දිස්ත්රික්කය අවට 90km භූමි රමාණයක් පුරා මැණික් ඛනිජය 

විහිදී පවති. ශ්රී ලංකාහේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම පිණිස මැණික් පතල් කර්මාන්තහයන් සුවිහශේෂී දායකත්වයක් සැපහයයි. රටට 
විශාල වශහයන් විහේශ විනිමයක් උත්පාදනය කර හදන කර්මාන්තයක් හලස ද මැණික් පතල් කර්මාන්තය ෙැඳින්විය ෙැකිය. ශ්රී 

ලංකාහේ හේශීය ආදායහමන් 5% ආදායමක් ඛනිජ අංශහයන් ලැහබන අතර ඉන් 60% වැඩි දායකත්වයක් දරන්හන් මැණික් 

සම්පතයි. එහමන්ම 2014 වර්ෂහේ දී දළ හේශීය නිෂ්පාදිතහයන් රු. 104,767 රමාණයක දායකත්වයක් ලබා දී ඇත්හත් පතල් ො 

කැණීම් අංශහයනි.  

මැණික් පතල් කැණීම හදයාකාරව සිදු හේ. එනම් පාරම්පරික ක්රමහේදයන් ො විදයාත්මක පසුබිම් ක්රමහේදයයි. පාරම්පරික 
ක්රමහේදී මැණික් පිළිබඳ ගහේෂණය කරනු ලබන්හන් පතල් කම්කරුවා ලද පළපුරුේද ො පාරම්පරික දැනුම පදනම් කර ගනිමිනි. 
විදයාත්මක ක්රම මඟින් මැණික් ඉල්ලම් හසවීහම්දී භූ විදයාඥයින් ො ඛනිජ විදයාඥයින්හේ මඟ හපන්වීම අනුව සැඟව ඇති ඉල්ලම් 
තට්ටු පිළිබඳ ව හතොරතුරු හසොයා ගැනීමට ෙැකියාව ඇත. 

හමහසේ මැණික් තට්ටු පිළිබඳ හතොරතුරු අනාවරණහයන් අනතුරුව මැණික් පිටතට ලබා ගැනීම සඳො හපොහළොව කැණීම් ආදිය 
සිදු කරනු ලබයි. හමහසේ කැණීම් සිදු කිරීහම්දී සැලකිය යුතු අන්දමින් පරිසරයට නියක් සිදුහේ. හමම පරිසර ොනිය හෙේතුහවන් 
සමස්ත පරිසර පේධතිහේ බිද වැටීමද සිදු විය ෙැක. හමහසේ මැණික් පතල් කර්මාන්තය පදනම් කර ගනිමින් ඇතිවන්නා වූ පාරිසරික 
ොනිය  කිහිපාකාරයකින් දැක්විය ෙැකිය.          
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 පාංශුඛාදනය ො පෙත් නිම්නයන්හි අවසාදිත තැම්පත් වීම 

 මානව ඉදිකිරීම් සඳො වන ොනි 

 භූමියට සිදු වන ොනි  

 පහසේ සාරවත් බව විනාශ වී යාම 

 වාරිමාර්ග කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම 

 ස්භාවික වෘක්ෂලතා, වැවිලි ො කුඹුරුවලට සිදුවන ොනි ො වන ජීවීන්ට සිදුවන ොනි 

 භු රූප විදයාත්මකව හවනස් වීම 

 හසෞඛයට සිදුවන ොනි 

 භූගත ජල මුලාශ්ර විනාශ වීම ො ජල මූලාශ්ර විනාශ වී යාම නිසා ජලය මිනිසාට පරිහභෝජනය කළ හනොෙැකිවන 

හලස ජල දූෂණය සිදු වීම 

 ජල මූලාශවල ජලධාරිතාව අඩු වීම නිසා ගං වතුර ඇති වීම 

 ගංගාවල ස්භාවික රූපීය පිහිටීම හවනස් වීම නිසා පාරිසරික සුන්දරත්වය විනාශවීම 

 ගංගාවල ස්වභාවික ගැලීම් රටාව හවනස් වීම  

 පාලම් හබෝක්කු වාරිමාර්ග වැනි රජහේ නිර්මිතයන් ො හපෞේගලික හේපල ොනි වීම 

 ඇළ හදොළ ගංඟාවලට සිදු වන ොනි 

යනාදිය හපන්වා දිය ෙැකිය. හම්වායින් සිදුවන ොනි සමස්ත පරිසර පේධතිහේ තිරසාර පැවැත්මට විනාශ මුඛයට ඇද 

දැමීමට මඟ පාදයි. හකහසේ නමුත් හපොහළොව කැණීමකින් හතොරව මැණික් සම්පත මතු කර ගත හනොෙැකිය. හම් නිසා 

මැණික් සම්පත මතු කර ගැනීම සඳො පාරිසරික ොනිය අවම පිළිහවත් අනුගමනය කළ යුතුය. එහමන්ම පරිසර 

සංරක්ෂණ ක්රමහේදයන් ද අනුගමනය කළ යුතුය. 

හමම පාරිසරික ොනි වළක්වා ගැනීම සඳො වර්තමානය වන විට ජාතික මැණික් ො ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් 

විවිධ ක්රමහේදයන් ෙදුන්වා දී ඇත. එකී ක්රමහේදයන් හලස, 
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 පරිසර හිතකාමී කැණීම් ො ගැරීම් ක්රමහේදයන් ෙදුන්වාදීම ො 

ක්රියාත්මක කරවීම 

 බලපත්ර ලබා හදන සෑම මැණික් පතලක් සඳො ම පාරිසරික 

ආරක්ෂණ පිරිවැයක් හලස සලකා ආරක්ෂණ ඇප මුදලක් ලබා 

ගැනීම  

 ගංගා ඇළහදොළ ආශ්රිත පතල් කැපීම සඳො මධයම පරිසර 

අධිකාරිහේ නිර්හේශවලට අනුකූලව බලපත්ර  ලබා දීම ො 

නිරන්තර අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම 

 පාරිසරික සංහේදී කලාපයන්හි කැණීම් වයාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීමට හපර ජාතික පරිසර පනතට අනුකූලව පරිසර බලපෑම් 

ඇගයීහම් ක්රියාවලි සිදු කිරීම සෙ හනොවැසූ පතල් වලවල් 

විධිමත් පරිදි වසා ඉඩම් යථාවත් කිරීම 

 මැණික් කැපීහමන් විනාශ වූ ගං ඉවුරු සකස් කිරීම රුක් 

හරෝපණ වැඩ සටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 පරිසර හිතකාමී හලස පතල් කැණීම සිදු කරන ආකාරය 

පිළිබඳව පාසල් සිසුන් පතල් කාර්මිකයන් ො පතල් 

කර්මාන්තහේ හයදී සිටින්නන් දැනුවත් කිරීම සඳො වැඩ 

සටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 පාංශු  ඛාදන පාලනය කිරීම ො පාංශු සංරක්ෂණ ක්රහමෝපායන් 

වන පාංශු සංරක්ෂණ වැටි මැටි රඳවනයන් මඩ හපරණයන් 

වැනි තාක්ෂණික ක්රම භාවිත කිරීම සඳො පතල් කරුවන් පුහුණු 

කිරීම ො ඒවා රාහයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීම 

 

 

 
කැණීම් සිදු කළ පතේ වලවේ වසා 

යථාවත් කර ඇති අයුරු 

 
මඬ රඳවනය ො මඬ හපරණය 
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මඩරඳවනය හා මඬ යපරණයේ ආකෘතිය 

ආදී ක්රමහේදයන් මඟින් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳො විවිධ වැඩ පිළිහවලවල් දියත් කරයි. හම් ආකාරහයන් පරිසර 

හිතකාමී ක්රමහේදයන් මඟින් පතල් කැණීම් කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් විශාල වාසි අත්කර ගත ෙැකි හේ. පරිසර 

සංරක්ෂණ ක්රම භාවිත කරමින් හපොළහේ වැළලී ඇති මැණික් සම්පත නිසි පරිදි හගොඩ හගන ඒ තුළින් ජාතික ආර්ථිකයට 

විශාල ආදායමක් උපයා ගැනීම තුළ රට ආර්ථික වශහයන් ශක්තිමත් කිරීමට දායකත්වය ලබා දිය ෙැක. එහසේම පතල් 

කැණීහමන් පසු භූමිය නිසි පරිදි සකස් කිරීහමන් අනතුරුව එම භූමිය හවනත් කටයුත්තක් සඳො හයොදා ගත ෙැකි වීම 

තුළ උපරිම ඵලදායීතාවක් ලබා ගත ෙැකි වීම හමන්ම රැකියා උත්පාදක කර්මාන්තයක් හලස විරැකියාවට විසදුම් ලබා 

ගත ෙැකි හේ. එහමන්ම මැණික් පතල් කර්මාන්තය ආශ්රිතව හගොඩ නැහගන රධාන කර්මාන්ත ආශ්රිත අතුරු කර්මාන්ත 

තුළින් හසේවාවන් රැසක් ඇති වීම ද සාමානය කරුණකි. 

 

 

 

 

 

 

එහමන්ම ගංඟා ඇළ  හදොළ ආශ්රිතව මඩ තැම්පත්වීම පාලනය කිරීම තුළින් ගං වතුර වැනි අපදාවන් ඇති වීහම් රවණතාව 

පාලනය කර ගත ෙැකි වීමත් ජලාශ්ර ඇශ්රිත මඩ තැම්පත් වීම පාලනය කිරීම තුළින් වාරි කර්මාන්තහේ කාර්යක්ෂමතාව 

හමන්ම බලශක්ති අර්බුදයට බාධාවක් වූ ජලාශ හගොඩ වීම පාලනය කළ ෙැකිය. හමම පරිසර සංරක්ෂණ ක්රම භාවිත 

කිරීම තුළින් පරිසරහේ සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරමින් මැණික් සම්පත් මතු කර ගැනීම මගින් රටට ආර්ථික හමන්ම 

පාරිසරික දියණුවද අත් කර ගත ෙැකිය. 

සකස් කයළේ,  

ටී. චමිලා දිේරුක්ෂි, ඉඩම් කැනීම් හා පරිසර අංශය, 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 

 

 
පතේ කැණීම් සිදු කළ භූමියක් ප්රතිසංස්කරණය 

කර යකයසේ වගාවක් සිදු ඇති ආකාරය 
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The COSTI Channel 
COSTI official Facebook Page 
/STandIcoordinatingsecretariat @costi_sl 

The COSTI Blog 

http://www.slideshare.net/ 
costi2014 

The COSTI group 

Like to know about COSTI’s road map? Read the “Science. 
Technology and Innovation strategy for Sri  Lanka: National 
Coordination and Monitoring Framework” 

To download, click on the image or visit : 

http://www.costi.gov.lk 

The Coordinating Secretariat for Science, Technology  and 
Innovation  (COSTI)  was  established  on  February  1,  2013 

as  mandated  by  the  cabinet decision  of  September  9, 

2011 with the  specific aim of coordination  and monitoring 

of  Science,  Technology  and  Innovation  activities  in  the 

country. It will also  work towards promoting value addition 

and  commercialization in  line  with  the  National Science 

Technology  and   Innovation  (STI)   Strategy  of   Sri  Lanka 

approved by the Cabinet in August 2010. 
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 අප සමඟ සම්බන්ධ් වන ආකාර - http://www.gjrti.gov.lk/හාhttps://www.facebook.com/gjrtigov/ 
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http://www.gjrti.gov.lk/
https://www.facebook.com/gjrtigov/
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