
මාධ්ය ප්ර කාශනය 
 

භූ භ ෞතික විද්යා ගභේෂණ භ ේවා ගිවිසුමකට ශ්රී ලංකා රජය  හ ඊ ේටර්න් ඊභකෝ ඩී.එම්.සී.සී. 
(Eastern Echo DMCC)   මාගම අත් ් කිරීම. 

 
බහුභ ේවා භකා්භේසි යටභත් ද්ත්ත රැ ේකිරීම, අභෙවිය  හ ඛනිජ භතල් ද්ත්ත ලියාපදංචි කිරීම 
 ඳහා වන ගිවිසුමකට භලාව විශාලම භතල්ිම් භ ේවා  මාගමක් වන  ේලම්බර්නජර්න  මාගභම් උප 
 මාගමක් වන ඊ ේටර්න් ඊභකෝ ඩී.එම්.සී.සී.  මඟ ශ්රී ලංකා රජය භවනුභව් ඛනිජ භතල්  ම්පත් 
 ංවර්නධ්න අමාතය ගරු අර්නුන රණතංග මැතිතමා 2018 මැයි ම  30 දන අත් ් කරන ලදී. ශ්රී 
ලංකාවට කිසිදු වියද්මක් නැතිව භතෝරාගත් අක්භවරෙ තීරය් ආවරනය වන පරිද ේවිමාන  හ 
ත්රිමාන ද්ත්ත රැ ේකිරීභම් වයාපෘති කිහිපයක් සිදුකිරිම  හ ද්ත්ත රැ ේකිරීභම් පසු අභෙවිය  හ 
ද්ත්ත ලියාපදංචිය බහුභ ේවා භකා්භේසි යටභත් සිදුකිරීම භමම ගිවිසුභම් අභේක්ෂාවයි. ද්ත්ත 
 ැකසීභම් ක්රියාවලිය අර්නථ නිරූපනය කරගැනීම  හ ඛනිජ භතල් පේධ්ති ආකෘති පිළිභයල කිරීම 
වැනි කර්නතවයය් භේශීය අවශයතාවය  ැලකිල්ලට භගන සිදු භකභරන අතර, භකා්රාත්කරුභේ 
පූර්නව එකඟත්වය මත ඒවා ක්රියාත්මක භේ. 
 

භමම ගිවිසුමට එෙඹීභම් මූඛය අරමුණ ව්භ් නවීන ද්ත්ත රැ ේකිරීභම්  හ  ැකසීභම් තාක්ෂණ 
ක්රමභේද්   ාවිතා කරමි් තවදුරටත් ඛනිජ භතල් ද්ත්ත එකත කිරීමය. ශ්රී ලංකාභේ ගැඹුරු මුහුභේ 
ගභේෂණ කටයුත සිදුකිරීමට උන්දුවක් ද්ක්වන ආභයෝජකය් මුහුණ භද්න තාක්ෂණික  හ 
මූලය අවද්ානම අඩු කිරීමට භමමඟි් හැකිවන අතර භේශීය ඛනිජ භතල්  හ  ේව ාවික වායු 
ගභේෂණ කටයුත  ද්හා ආභයෝජකය්භේ  හ ාගිත්වය ඉහෙ නංවා ගැනීමටද් ගිවිසුම ඉවහල් 
භේ. 
 

භමම වයාපෘතිය මගි් ශ්රී ලංකාවට ද්ායාද් භකභරන  මාජීය  හ ආර්නික ප්ර තිලා   ැභකවි් පහත 
 ඳහ් භේ. 
 

• නව ද්ත්ත අර්නථ නිරූපනය  හ ඛනිජ භතල් පේධ්ති ආකෘති පිළිභයල කිරීමට පුහුණු 
වැඩ ටහ්  ඳහා ප්ර තිපාද්න භව් භකාට තිබීම. පවතින භූතාක්ෂණික ද්ත්ත පේධ්තිය 
 ම්මිශ්ර ණය කිරීමත් යාවත් කාලින කිරීමත් තලි් භමම ගිවිසුම මඟි් ශ්රී ලංකාභේ ඛනිජ 
භතල් ද්ත්ත මගි් අර්නථ නිරෑපන  හ භරෝණි ආකෘති පිළිභයල කිරීභම් හැකියාව තවදුරටත් 
ප්ර වර්නධ්නය කිරිමට හැකිභේ. භමම අ යා ය භපාභොව අ ය්තරය පිළිබද් අපභේ 
අවභබෝධ්ය ඉහල ද්ම්නට ලබාභද්්භ් ඉහල ද්ායකත්වකි. අලුභත් අත්පත් කරග්නා 
ඛනිජ භතල් ද්ත්ත  හ විභශේෂිත පුහුණු වැඩ ටහ් අනාගත ලියාපදංචි කිරීභම් වටය්භේ 
 ාර්නථකත්වයට මභහෝපකාරී භේ. 
 

• ද්ැනටමත් භ ායාගත්  ංචිත පරිපූර්නණ වීම භේගවත් කර්නටත් ලියාපදංචි කිරීභම් 
ක්රියාවලිය කඩිනම් කරග්නටත් ගිවිසුම මඟි් ලබාභද්්භ් ඉහල ද්ායකත්වයකි. 
 

• භේශීය භූවිද්යාඥය් භවත ද්ැනුම ගලා ඒම තහවුරු කර්නටත්, තාක්ෂණික නිපුනතාවක් 
අත්පත් කරග්නටත් හැකිවීම තවත් වාසියකි. තාක්ෂණික මූලය  හ ආර්නික ආකෘති යන 
විෂය ක්භෂේර ්  තල විභශේෂඥ ද්ැනුමක් භේශීය වශභය් භගාඩ නංවාලීමට ගිවිසුම මඟි්  
හැකිවීම වඩාත් අගය කලයුතය. 
 

• අභිමතය පරිද  ේලම්බර්නජර්න භවති් ඛනිජ භතල් මෘදුකාංග, වුහාත්මක හැකියා  ංවර්නධ්න 
වැඩ ටහ් භහෝ මුද්ල් වශභය් අනාගත ද්ත්ත විකිණීභම් ලැභබන ආද්ායභම් 
භකාට ක් ශ්රී ලංකා රජයට ලබාගැනීමට හැකි වීම තවත් ප්ර තිලා යකි. 
 

• හයිභරෝකාබ් පැවතීභම් හැකියාව භම්ම ශ්රී ලංකාභේ ද්ත්ත භගෝලීය වශභය් අභලවි 
 හ ප්ර වර්නධ්නය කිරීභම් මහඟු අව ේථා ඛනිජ භතල්  හ  ේව ාවික වායු  මාගම් ජාලය හරහා 
භක්්ර  ගතවීමට හැකිවීම තලි් ශ්රී ලංකාවට හිමිභේ. 



 


