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පිරිසිදු වායු 2025 ක්රියාකාරා ස ලැසැල   

 

ශ්රී සාරා ව වායු ්ත්ත්ව රන කාරය යාක ලා ා වක දල අවුරුදු 

ලැසැල   

 ැඳින්වී  

වේගවයන් සිදුවන සංවර්ධනය හා කාර්මීකරණය වමන්ම දිවනන් දින 

වැඩිවන වාහන ගණත්වය වහේතුවවන් ඇති වන වායු දූෂණය වර්ත්මානවේ 

ප්රධාන පාරිසරික ගැළුවව්  ී  ඇත්  ්රී කංකාවේ   වමම ත්ත්ත්වය වහේතුවවන් 

බරපත්ක වසෞඛ්යමය ත්ර්නන ද්ගගත් ී  ඇත්  

ඒ අනුව හඳුනාගන්නා ක  ් වෂේත්ර සසසවසේ ්රී කංකාවේ වායු ත්ත්ත්ව 

කළමනාකරණය සම්බන්ධවයන් පිරිසිදු වායු  ස අවුරුදු සැකැසසම සකසසකරන 

කදි  වමම සැකැසසවම් ප්රධාන  ැ් ම වනුවේ නාගරික  කාර්ිකක හා ගහහසස  

වායු දූෂණය අවම කිරීම හා අහිත්කර වායු විවමෝචන අවම කිරීම තුලින් ්රී 

කංකාවේ වායු ත්ත්ත්වය හිත්කර මට්ළමක පවත්වා ගැනීමයි  

වමම ඉක් ක සපුරා ගැනීම සඳහා සියුවම පාර්ශවකරුවන්වේ 

සහභාගීත්වවයන් ක්රමවේ ය්  සස ාපනය කිරීම  ප්රභවයන් හඳුනා ගැනීම  වායු 

දූෂයකාරක අධී් ෂණය සඳහා සුදුසු නීති වරගුකාසීන් සැකසීම වමහිදී ප්රධාන 

වශවයන් අවධානය වයොමු කරනු කැවේ  එවසේම වායු ත්ත්ත්ව සම්බන්ධවයන් 

පර්වේෂණ හා ධාරිත්ා වර්ධනය කකාපීය හා වගෝලීය සම්බන්ධත්ා හරහා 

සිදුකරගැනීමළත් වායු දූෂණය සම්බන්ධවයන් වසෞඛ්යමය අහිත්කර බකපමම් 

සම්බන්ධවයන්  ැනුවත් කිරීමත් වමහිදී විවශේෂවයන් අවධානය වයොමුකරනු 

කැවේ  

්රී කංකාවේ වායු ත්ත්ත්ව කළමණාකරණය සම්බන්ධවයන් ප්රධාන 

සම්බන්ධීකරණ ආයත්නය වශවයන් කළයුතු කරන වායු සම්පත් 

කළමනාකරණ ව් න්ද්රය විසින් වමම ්රියාකාරී සැකැසසවම් හඳුනාගත් 

්රියාකාරකම් යමයිකත් කාකරාමුව ඇතුකත් ඉදිරියළ ඉකරකරවගන යාම හා 

යමරන්ත්ර අධී් ෂණ කළයුතු සිදුකිරීම කරනු කබයි   
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වායු ගුණාත්මක ත්ත්ත්වය ඉහළ නැංී ම සඳහා කළමනාකරණ වැඩසළහන් 

සකසස කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා නාතික බහුවිධ 

පාර්ශවකරුවන්වගන් යුත් වේදිකාව්  සස ාපිත් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම 

සියලු පාර්ශසවකරුවන්වේ ඒකරාශීත්වවයන් හඳුනාගන්නා ක  වැඩසළහන් 

්රියාත්මක කිරීම තුලින් වායු දූෂයකාරක ප්රභවයන් හඳුනා ගැනීම, 

ප්රමාණකරණය, අධී් ෂණය හා අවම කිරීම 

ඵක ායී වායු ත්ත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා සුදුසු යමයාමන රාමුව සකසස 

කිරීම  ශ් තිමත් කිරීම සහ ්රියාත්මක කිරීම  

වායු ත්ත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා පර්වේෂණ  සංවර්ධන සහ ධාරිත්ා 

වර්ධන වැඩසළහන් ්රියාත්මක කිරීම 

දප-කකාපීය, කකාපීය හා වගෝලීය වශවයන් වායු ත්ත්ත්ව කළමනාකරණය 

පිළිබඳ සම්බන්ධත්ා සස ාපිත් කිරීම 

වායු දූෂණය  එහි වසෞඛ්යමය සහ අවනකුත් පාරිසරික සහ සාමාජීය බකපමම 

පිළිබඳ මහනනත්ාව  ැනුවත් කිරීම සහ එම ගැළුව විසඳීම සඳහා අ ාක 

්රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීම 

වායු ත්ත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා විධිමත් හා නවය ූකය දපක්රම හරහා 

ප්රමාණවත් ූකය යාන්ත්රණය්  සස ාපිත් කිරීම 
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1) වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා උපාය මාර්ගික 

කළමනාකරණය හා සම්බන්ධීකරණය සඳහා ආයතනික වුහය 

ස්ථාපනය කිරීම 

අරමුණ 1: 
වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා අදාල සියලුම ප්රධාන ක්ෂ ේත්ර ආවරණය වන පරිදි 

වායු තත්ත්ව කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක රීම ම සඳහා   විධිමත්  

වුහාත්මක හා ශක්තිමත් පාර්ශවකරුවන්ෂේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති රීම ම 

ක්රියාකාරකම්:  

1. පාර්ශවකරුවන්ෂේ උපෂේශක වැඩමුළු හරහා ප්රමුතතා සමාෂල නනය හා 

නමයශීලී  සම්බන්ීකකරණ වුහයක් සකස් රීම ම 

2. පිරිසිදු වායු 2025 ක්රියාකාම  සැලැස්ම ක්රියාවන නැීමේෂම් අරමුණ ෂපරදැරි කර 

ගනිමින් වායු සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිෂයන් 

ෂමෂහයුම් කමිටුවක් පත් රීම ම 

3. පහත සඳහන් ක්ෂ ේත්ර වලන අදාල ෂත්මානුගත ක්රියාකාම  කණ්ඩායම් ස්ථාපනය 

රීම ම 
 ස්ථානීය ප්රභවයන්ෂගන් සිදුවන විෂම නන ප්රමිතින් සකස් රීම ම 
 වායු විෂම නන ඉන්ෂවන්ට්රියද දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පේධතිය  
 ගෘහස්ථ වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය 
 වායු තත්ත්වය සඳහා ආකෘතීන් නිර්මාණය 

4. ෂමෂහයුම් කමිටු සඳහා සහාය දැක්මේමන අදාල තාක් ණික කමිටු ස්ථාපනය 

රීම ම. 

5. ඉහත කරුණු ඉටුරීම ම සඳහා සුදුසු ආයතනික යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත රීම ම (වායු 

සම්පත් කළමනාකරණ ෂක්ණ්ද්රය) 

කාලරාමුව: 2016-2018 
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2) ප්රවාහන ක්ෂ ේත්රෂේදී සිදුවන වායු විෂමෝචන ඵලදායී ෂලස 

කළමනාකරණය 
 

අරමුණ 1 : පාරිෂභ ගික තෘප්තිමත් බවින් යුතු ෂපොදු 
ප්රවාහන පේධතියක් ස්ථාපනය රීම ම 
 

ක්රියාකාරකම්   
1. ජනාකීර්ණ නාගරික මාර්ග සඳහා සීග්රගාී බස්රථ 

ප්රවාහන විධි(BRT) හඳුන්වා දීම 
2. මිත්රශීලී  ්රමානුකූල බස් රථ ධාවන කාලසනහන් 

හඳුන්වා දීම තුලින් පාරිෂභ ගිකයින්ෂේ අනවශය 
ෂපොෂරොත්තු කාලය අවම රීම ම 

3. බස් නැවතුම් වල ගුණාත්මක බව ඉහල නැීමේම 
4. සුෂත පෂභ ගී බස් රථ  ෂසේවා සඳහා ෂයදමේම 
5. නිසි කාර්යක් ම රථවාහන ධාවන ්රමයක් 

හඳුන්වාදීම 
6. කාර්යක් ම මහා මාර්ග නඩත්තු වැඩසනහන් 

හඳුන්වාදීම 
7. මාර්ගස්ථ ඉදිරීම ම් සඳහා ජාතයන්තර ප්රමිතීන් හඳුන්වා දීම  ෂයොදාගැනීම හා 

දිරිමත් රීම ම 
8. මාර්ග භාවිතා කරන්න්ෂේ ආරක් ාව සඳහා නීති හඳුන්වා දීම 
9. දුම්රිය ප්රවාහන පේධතිෂේ කාර්යක් මතාව සහ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු 

රීම ම 
10. ෂපොදු ප්රවාහනෂයි  ගුණාත්මක බව ඉහල නැීමේම සඳහා අවශය වන අධයයන 

කනයුතු රීරිම 

කාල රාමුව : 2016 – 2025 

 

අරමුණ 2:  
පරිසර ි තකාී භාණ්ඩ ප්රවාහන පේධතියක් ස්ථාපනය රීම ම 
 

ක්රියාකාරකම් :  
1. භාණ්ඩ ප්රවාහනය සදහා දුම්රිය භාවිතා රීම ම 
2. ඒකාබේධ මහා මාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග පේධති හඳුන්වාදීම සහ වැඩිදියුණු 

රීම ම 
3. භාණ්ඩ ප්රවාහන සහ බහාලූම් අීගන අධිෂේගී මාර්ග පිවිසුම් ස්ථාන සහ 

ඒකාබේධ මහා මාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග සීපෂයි  ස්ථානගත රීම ම 
 

කාල රාමුව : 2016-2025 
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අරමුණ 3: 
වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ වැඩ සනහන වැඩි දියුණු රීම ම 

 

ක්රියාකාරකම් : 

1. දැනන ක්රියාත්මක වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ වැඩ සනහන 

සමාෂල නනය සහ නිවැරදි රීම ෂම් පියවරයන් සඳහා 

මාර්ෂග පෂේශයන් සැකසීම 

2. වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණය සඳහා නැසි ඩයිනෂම  ීනර 

පම ක් ණය හඳුන්වා දීම 

3. වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ මධයස්ථාන සඳහා ප්රතීතන වැඩසනහන් 
ක්රියාත්මක රීම ම 

4. වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ පම ක් ණ සිදු රීම ම සඳහා නව ආයතන 

ෂත රා ගැනීම 

5. වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ මධයස්ථානයන්ි  තාක් ණික ශිල්පීන් 

හා ගරාජ් කාර්මිකයින් පුහුණු රීම ම මගින් වාහන වායු විෂම නන වැඩ 

සනහෂනි  කනයුතු ශක්තිමත් රීම ම 

6. වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ දත්ත පේධතියක් ස්ථාපනය රීම ම සහ 

එම දත්තයන් ප්රකාශයන පත් රීම ම  

7. ශ්රී ලීකා වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ අරමුදල ආයතනගත රීම ම 

 

කාල රාමුව : 2016 – 2020 
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අරමුණ 4: 
පවත්නා අධික වාහන තදබදය අවම රීම ම 

ක්රියාකාරකම් : 
1. වාහන තදබදය අඩුරීම ම සඳහා ගුවන් පාලම් සහ භූගත උමී මාර්ග ඉදිරීම ම 

2. වාහන තදබදය වැඩි ෂවලාවන් වලදී නගර සීමාවන ඇතුළු වන ෂපෞේගලික 

වාහන සඳහා බදු ්රමයක් හඳුන්වා දීම සහ බර වාහන ඇතුළු රීම ම සීමා රීම ම 

3. රියදුරු පාසල් හරහා පරිසර ි තකාී ආරක් ක රිය පැදමේෂම් ්රම ඇතුලත් 

වි ය මාලාවන් හඳුන්වා දීම.  

4. මාර්ග ෂදපස වාහන නැවැත්මේම සඳහා කාලසීමා පැනමේම  ෂවෂළඳෂපොළ   

බස් පර්යන්ත   දුම්රිය ස්ථාන සීපෂයි  බහු මහල් ෂපොදු වාහන ගාල් හඳුන්වා 

දීම 

5. බහාලුම් අීගන නගර සීමාෂවන් බැහැරව (අධිෂේගී මාර්ග පිවිසුම් සීපෂේ) 

ස්ථාන ගත රීම මන ්රමෂේදයක් ඇති රීම ම සහ එි  සින නගර ෂවත භාණ්ඩ 

ප්රවාහනය සඳහා දුම්රිය ෂයොදා ගැනීම  

6. ප්රධාන නගර අතර, භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා  ආර්ථික වශෂයන් ඵලදායී  

්රමානුකූල දුම්රිය පේධතියක් හඳුන්වා දීම  

7. වාහන තදබදය අධික මාර්ග භාවිතා රීම ෂම්දී ගාස්තු අයරීම ෂම් ්රම හඳුන්වා 

දීම. 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 
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3) ස්ථානීය ප්රභවයන්ෂෙන් සිදුවන වායු විෂමෝචනයන් ඵලදායී ෂලස 

කළමනාකරණය කිරීම 
 

අරමුණ 1 :  
සම්මත ක්රියා පපාපාීන් හා ්රමෂේදයන් 

අනුව ස්ථානීය ප්රභවයන්ෂගන් සිදුවන 

විෂම නනයන් ඇගයීම හා අීකක් ණය 

සඳහා ධාරිතා වර්ධනය  

 

ක්රියාකාරකම් : 
1. වායු විෂම නන මිනුම් උපකරණ සඳහා පිරිවිතර සකස් රීම ම 

2. මධයම පරිසර අධිකාරිය සහ ෂවනත් හඳුනාගත් ආයතනවල 

නීලධාම න්ෂේ හැරීයාවන් වර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

3. පම ෂේ ණ රසායනාගාර ලියාපදිීචි රීම ම සඳහා අදාල නිර්ණායකයන් 

සකස් රීම ම සහ ලියාපදිීචි රීම ම 

4. මධයම පරිසර අධිකාරිෂේ අීකක් ණ ධාරිතාව ශක්තිමත් රීම ම 

5. අදාළ කනයුතු ක්රියාත්මක රීම ම සඳහා සුදුසු වයාපෘති ෂය ජනාවන්ද 

තාක් ණික ආධාර වැඩසනහන් නිර්මාණය රීම ම හා සීවර්ධනය 

කාල රාමුව : 2016-2018 

අරමුණ 2 : 

ස්ථානීය වායු විෂම නන ප්රමිතීන් සහ සීසරණ වායු ප්රමිතීන් අතර සහසම්බන්ධය 

පිළිබඳ ෂතොරතුරු අතර පවතිනු ලබන පරතරයන් පියමේම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. ස්ථානීය ප්රභවයන්ෂගන් සිදුවන වායු විෂම නන පිළිබඳ මූලික දත්තයන් 

එක්රැස් රීම ම තුලින් එම දත්තයන්ි  අඩුපාඩුකම් හඳුනා ගැනීම  

2. හඳුනා ගන්නා ලද අඩුපාඩුකම් පිරමේම සඳහා දත්ත රැස් රීම ෂම් ්රමෂේදය 

වැඩිදියුණු රීම ම 

3. ස්ථානීය ප්රභවයන්ෂගන් සිදුවන වායු විෂම නන සහ අවන වායු 

තත්ත්වයන්ි  සහසම්බන්ධතාව හඳුනා ගැනීම සඳහා  වයාපෘති  ආකෘති 
නිර්මාණය සහ හඳුන්වා දීම 

කාල රාමුව : 2016 - 2018  
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අරමුණ 3 :  

ප්රමිතීන් සඳහා අනුගත මේමන ෂේශීලය කර්මාන්ත සඳහා ඇති සම්පත් හා විෂශේ ඥ දැනුම 

වර්ධනය 

ක්රියාකාරකම් : 

1. ක්රියාකාම  මාර්ග සිතියම සකස් රීම ම 

2. නිර්ණායකයන් හා ්රමෂේදයන් ඇතුලත්ව ප්රාෂය ගික ෂක්තයන් සැකසීම 

3. ස්ථානීය වායු විෂම නන ප්රමිතීන් පිළිබඳව පාර්ශවකරුවන් ඇතුළු කර්මාන්ත 

ක්ෂ ේත්රෂේ නියැෂලන්නන් දැනුවත් රීම ම 

4. කර්මාන්තකරුවන් සඳහා ෂතොරතුරු සහ මාර්ෂග පෂේශන් සැකසීම 

5. මුල් අදියර වශෂයන් අධික ෂලස පරිසර දූ ණයන් සිදුවන කර්මාන්තයන් 

සඳහා පමණක් පරිසරය සම්බන්ධෂයන් වගරීවයුතු සුදුසුකම් ලත් පුහුණු 

නිලධාරිෂයකු පත් රීම මන ෂරගුලාසීන් හඳුන්වා දීම 

6. දූ ණයන් අවම කර්මාන්ත හඳුනාගැනීෂම් හා ඇගයීෂම් යාන්ත්රණයක් හඳුන්වා 

දීම  

කාල රාමුව : 2016 – 2020 

අරමුණ 4 :  

ශ්රී ලාීකීය සන්දර්භය තුල වායු විෂම නන පාලනය තාක් ණ ප්රෂේශයන් ඇතිරීම ම සහ 

දැනන පවත්නා කර්මාන්තයන්ි  වායු දූ ණ පාලන ්රෂම පායන් ක්රියාත්මක රීම ම 

ක්රියාකාරකම් : 

1. ක්රියාත්මක රීම ෂම්දී ඇතිවන ගැනළු  හඳුනා ගන්නා ලද ප්රාෂය ගික ගැනලු 

සඳහා විසඳුම් ෂලස ඉදිරිපත් කල හැරී නිර්ෂේශයන් සමඟ වායු විෂම නනය 

පාලනය සඳහා බලශක්ති කාර්යක් ම ෂලස භාවිතා රීම ෂම් ්රමෂේදයන් සහ 

උපකරණ ඇතුලත්ව දැනන පවත්නා ඉහල කාර්යක් මතාවක් ඇති පහසු 

්රමෂේදයන් පිළිබඳ අධයයනයන් රීම ම සඳහා විෂශේ ඥ කමිටුවක් පත් 

රීම ම. 

2. බලශක්තිය කාර්යක් ම ෂලස භාවිතා කරනු ලබන උපකරණ සඳහා 

ප්රතිපත්තිමය වශෂයන් මැදිහත් මේම(බදු සහන ලබා දීමද මූලය ආධාර ලබාදීම) 

3. වායු විෂම නන පාලනය, පම ක් ා රීම ම සහ ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක රීම ම සඳහා 
මූලයාධාර  තාක් ණික සහාය සහ දිරි දීමනා ලබා දීම 

 

කාල රාමුව :  2016 – 2025 
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4) ෙෘහස්ථ වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය 

අරමුණ 1 :  
ගෘහස්ථ වායු තත්ත්වයන් පිළිබඳව ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම සඳහා ඒ පිළිබඳව 

මූලික ෂතොරතුරු එක්රැස් රීම ම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. දැනන සිදු කරන ලද සීක් ණ සමාෂල නනය රීම ම 
2. ගෘහස්ථ වායු දූ ක හඳුනා ගැනීම 
3. මාර්ෂග පෂේශ සඳහා ඇතුළත් කළ යුතු ෂවනත් පරාමිතීන් හඳුනා ගැනීම 
4. මාර්ෂග පෂේශයන් ෂයදිය යුතු විවිධ ස්ථාන සහ ෂගොඩනැගිලි හඳුනා 

ගැනීම 
5. දිවයින පුරා නියැදි සීක් ණයක් සිදු රීම ම 
6. මහනුවර ප්රෂේශෂේ සිදුකරනු ලබන වායු දූ ණය පිළිබඳ අධයයනය සඳහා 

ගෘහස්ථ වායු දූ ණ සීරනක ඇතුළත් රීම ම 
7. ෂකොළඹ ප්රෂේශෂේ ගෘහස්ථ වායු දූ ණය පිළිබඳ නියමු අධයයනයක් සිදු 

රීම ම 
8. ෂසෞතයමය බලපෑම් තක්ෂසේරු රීම ම සඳහා අධයයනයක් රීම ම 

කාල රාමුව : 2016 – 2018 

 

අරමුණ 2 : 

මුළුතැන්ෂගයි  කනයුතු සඳහා දර හා ආශ්රිත ද්රවය භාවිතා රීම ම ෂහේතුෂවන් 

ඇතිවන ගෘහස්ථ වායු දූ ණය පාලනය 

ක්රියාකාරකම් :  

1. ගෘහස්ථ වායු දූ ණය අවම රීම ෂම් ්රම පිළිබඳ දැනුවත් රීම ෂම් 
වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

 වැඩි දියුණු කරන ලද උදුන් සහ කාර්යක් ම ඉවුම් පිහුම් ්රම 
හඳුන්වාදීම 

 මුළුතැන්ෂගයි වායු සීසරණය වැඩි දියුණු රීම ම සඳහා 
උපෂදස්මාලාවක් සකස් රීම ම 

 නර්යාත්මක ෂවනස්කම් ඇති රීම ම 
 
කාල රාමුව : 2016 – 2018 
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අරමුණ 3:  

ෂගොඩනැගිලි නිර්මාණෂේදී, ඉදිරීම ෂම්දී, නඩත්තු රීම ෂම්දී සහ භාවිතෂේදී ගෘහස්ථ වායු 
තත්ත්වය පිළිබඳය අවධානය ෂයොමු රීම ම 

ක්රියාකාරකම් : 

1. දැනන පවතින ෂගොඩනැගිලි නීති ම ති දැඩිව ක්රියාත්මක රීම ම 
2. පවත්නා නීති ෂරගුලාසි සමාෂල නනය 
3. ගෘහස්ථ වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා මාර්ෂග පෂේශයන් සකස්රීම ම 

4. අදාල මාර්ෂග පෂේශයන් ෂගොඩනැගිලි ඉදිරීම ෂම් නීති ම ති වලන ඇතුලත් රීම ම 

කාල රාමුව : 2016 - 2018 
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5) සදාචාර විෂරෝධී සහ ෂනොදැනුවත්කමින් සිදුකරන ක්රියාවන් 

කළමනාකරණය 

අරමුණ 1 :  
විවෘත දහනය නිසා සිදුවන වායු දූ ණය පාලනය 

ක්රියාකාරකම් : 
1. විවෘත දහනය පාලනයදඅවම රීම ම සඳහා 

මාර්ෂග පෂේශයන් හා ෂරගුලාසි මාලාවක් 

ෂගොඩනැගීම සඳහා අන්තර් ආයතනික උප 

කමිටු පිි ටුමේම 

2. මාර්ෂග පෂේශ  ප්රමිති සහ ක්රියාකාම  

සැලැස්මක් සකස් රීම ම 

3. අපද්රවය විවෘත දහනය රීම ම නිසා සිදුවන වායු 

විෂම නනෂේ හානිකර ප්රතිඵල පිළිබඳව 

දැනුවත් රීම ෂම් වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

කාල රාමුව :  2016 - 2018 

 

අරමුණ 2 :  

ඉදිරීම ම් කනයුතු ෂහේතුෂවන් සිදුවන වායු දූ ණය පාලනය 

ක්රියාකාරකම් :  

1. ඉදිරීම ම් කනයුතු  ෂගොඩනැගිලි සුන්බුන් සහ ඉදිරීම ම් සඳහා අවශය 

අමුද්රවය ප්රවාහන කනයුතු වලදී බල පවත්වන ෂලස ප්රමිති, 
මාර්ෂග පෂේශ සහ ෂරගුලාසි සකස් රීම ම 

2. ක්රියාත්මක රීම ම සඳහා ක්රියාකාම  සැලැස්මක් ෂගොඩනැගීම 

3. දැනුවත් රීම ෂම් වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

 කාල රාමුව :  2016 - 2018 
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6) සුපිරිසිදු තාක් ණය, පිරිසිදු ඉන්ධන හා ආශ්රිත 

ක්රියා 
අරමුණ 1 : සුපිරිසිදු ඉන්ධන, තාක් ණය හා ෂවනත් අදාළ 
ක්ෂ ේත්රයන් ි  රාජය මූලය ප්රතිපත්ති පිළිබඳව තත්කාර්ය තීරණ 
ගැනීම 
 

ක්රියාකාරකම් : 
4. ඩීසල් සහ ෂපට්රල් අතර වර්තමාන මිල අනුපාතය තිරසර ෂලස 

පවත්වාෂගන යාම 
5. බලශක්ති කාර්යක් මතාව සි ත හරිත වාහන භාවිතා රීම මන උනන්දු 

කරමේම 
6. වාහන වායු විෂම නන ප්රමිතීන් සමාෂල නනය රීම ම 
7. යූෂර  එන්ජින් ප්රමිතීන් ආනයනය සහ හඳුන්වා දීම 
8. ජීව ඉන්ධන සහ විකල්ප ඉන්ධන භාවිතා රීම මන උනන්දු කරමේම 
9. විදුත් ද ෂදමුහුන් (හයිබ්රිඩ්) ෂම නර් රථ සඳහා යපාතල පහසුකම් 

කළමනාකරණය 
10. ෂපොදු ප්රවාහන සඳහා විදුත් වාහන ප්රවර්ධනය රීම ම. 
11. විදුත් වාහන සඳහා සූර්ය බලශක්තිය ප්රවර්ධනය 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 

 

අරමුණ 2 :  
ශ්රී ලීකාව තුල පරිහරණය සඳහා ගුණාත්මක භාවෂයන් ඉහල ඉන්ධන ලබාදීම 
 

ක්රියාකාරකම් :  

 ප්රවාහන, කර්මාන්ත සහ බලය ශක්ති යන ක්ෂ ේත්ර සඳහා භාවිතා කරන ඉන්ධන   
ප්රමිතිය වැඩිදියුණු රීම ම සඳහා 

1. කාර්මික හා විදුලි බල අීශය සඳහා ඉන්ධන තත්ත්ව ප්රමිති සකස් රීම ම 

2. ප්රවාහන අීශය සඳහා දැනන පවතින ඉන්ධන ප්රමිතීන් සමාෂල නනය 

රීම ම  

3. උපාය මාර්ගික ද සීෂේදී ද අවදාම් සි ත ප්රෂේශ සඳහා බලපවත්වන පරිදි 

දැඩි ඉන්ධන ගුණාත්මක බාවයන් සහ වායු විෂම නන ප්රමිතීන් හඳුන්වා 

දීම 

4. ඉන්ධන තත්ත්ව නඩත්තු රීම ම සඳහා පවත්නා පිරිපහදුව නමේකරණය 
රීම ම සහ පිළිගත් ස්වාීකන ඉන්ධන තත්ත්ව පම ක් ණ රසායනාගාරක් 

ස්ථාපිත රීම ම හා පවත්වාෂගන යාම 

කාල රාමුව : 2016 – 2025 
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අරමුණ 3 :  

විකල්ප පිරිසිදු ඉන්ධන ප්රවර්ධනය හා සුලභ රීම ම 

 

 

ක්රියාකාරකම් :  

1. දිරි දීමනා ලබා දිම තුළින් පිරිසිදු විකල්ප 

ඉන්ධන සැකසීම සඳහා නව ආෂය ජන 

ප්රවර්ධන 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 

 

 

අරමුණ 4 :  

සුපිරිසිදු තාක් ණය ප්රවර්ධනය රීම ම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. බලශක්ති කාර්යක් ම තාක් ණය සඳහා මූලයාධාර, සහෂය ගය සහ බදු 
සහන ලබා දීම 
උදා  අඩු එන්ජින් ධාරිතාව සි ත ෂම නර් රථ 

(1.8L න අඩු), ෂදමුහුන් (හයිබ්රිඩ්) ෂම නර් 

රථ, විදුලි බලෂයන් ක්රියාත්මක වන සහ  
සූර්ය බලය මගින් ආෂර පණය කරනු ලබන 

ෂම නර් රථ ප්රවර්ධනය 

2. පරිසර ි තකාී විකල්ප පිරිසිදු තාක් ණය සි ත  ෂල්බල් මගින් 
බලශක්ති කාර්යක් මතාව ප්රවර්ධනය රීම ම 

3. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයන් භාවිතය සඳහා මූලයාධාර ද දිරිගැන්මේම් 

ලබා දීම 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 
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අරමුණ 5 :  

වා ්පීකරණ විෂම නනය පාලනය රීම ම 

ක්රියාකාරකම් : 

1. ඉන්ධන ප්රවාහනෂේදී  ඉන්ධන පිරවුම්හල් තුලදී  ෂසේවා සැපයීෂම්දී සහ 

ඉන්ධන නැීරී තුල වා ්පීකරණ විෂම නනය අවම කරගැනීම සඳහා 

මාර්ෂග පෂේශයන් හඳුන්වා දීම සහ දැනුවත් රීම ම 

2. දැනන පවතින යපාතල පහසුකම් යනෂත් පූර්ව ආරක් ාව සඳහා 

පියවරන් සහ ආරක්ෂිත උපකරණ පිළිබඳව හඳුන්වා දීම 

කාල රාමුව : 2016 – 2020 
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7) වායු තත්ත්වය පිළිබඳව අධීක් ණය 
 

අරමුණ 1 :  
ශ්රී ලීකාව සඳහා පුළුල් වායු තත්ත්ව අීකක් ණ පේධතියක් ස්ථාපනය රීම ම 

 

ක්රියාකාරකම් : 

1. තාක් ණික ආධාර වැඩසනහන් සඳහා 

ඉදිරිපත් රීම මන සවිස්තරාත්මක 

ෂය ජනා පිළිෂයල රීම ම 

කාල රාමුව : 2016 - 2025 

 

අරමුණ 2 :  

ෂම් දක්වා සිදුකර ඇති ක්රියාමාර්ග වල 

සඵලතාවය තහවුරු රීම මන පුළුල් දත්ත 

පේධතියක් ස්ථාපනය රීම ම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. වර්තමාන වායු තත්ත්ව නිම ක් ණය සමාෂල නනය හා තක්ෂසේරු රීම ම 

2. සියලු වායු තත්ත්ව අීකක් ණ පිළිබඳ අධයයන දත්ත සමුදායක් පිි ටුමේම 

3. දිවයින පුරා සීසරණ වායු තත්ත්ව අීකක් ණ ජාලයක් සඳහා පරිපූර්ණ 

ෂය ජනාවක් ෂගොඩනැගීම 
 මධයස්ථාන සීතයාව සහ ස්ථානගත රීම ම 
 අීකක් ණ සීතයාතය 
 අීකක් ණ ්රමෂේදයන් සහ පරාමිතීන් 
 සම්පත් අවශයතා (උපකරණ හා මානව) 

4. යපාතල පහසුකම් සීවර්ධන 
 ස්ථානය ෂත රා ගැනීම  අත්පත් කර ගැනීම ද කුලියන ගැනීම 
 උපකරණ සහ පහසුකම් මිලදී ගැනීම සහ සකස් රීම ම    
 පුහුණු රීම ම සහ දැනුවත් රීම ම  

5. දත්ත රැස් රීම ම සහ අීකක් ණය ආරම්භ රීම ම 

කාල රාමුව : 2016 - 2020 
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අරමුණ 3 :  

සීසරණ වායු ගුණාත්මක තත්ත්වයන් පිළිබඳව ෂතොරතුරු පේධතියක් ස්ථාපනය 

රීම ම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. වායු සම්පත් කළමනාකරණ ෂක්ණ්ද්රය විසින් පත්කරනු ලබන 

ෂමෂහයුම් කමිටුව හරහා සීසරණ වායු ගුණාත්මකතාව පිළිබඳ දත්ත 

එක් රැස් රීම ම  ෂබදා හැම ම  විශ්ෂල් ණය සහ නිර්ෂේශ ඉදිරිපත් රීම ම 

2. පරිසර දූ ණ පරාමිතීන් සීසරණ වායු ප්රමිතිය ෂකෂරි  ඇති කරන 

බලපෑම පිළිබඳව පර්ෂේ ණ කනයුතු සිදු රීම ම. 

කාල රාමුව : 2016 – 2017 

 

අරමුණ 4 : 

අන්තර් සීමා(රනවල් අතර) වායු දූ ණය පිළිබඳ දත්ත රැස් රීම ෂම් අවශයතාව 

ක්රියාකාරකම් : 

1. දැනන මාෂල් එකඟතාවය හරහා අනුරාධපුරෂේ පිි ටුවා ඇති අීකක් ණ 

මධයස්ථානෂේ ධාරිතාව වර්ධනය රීම ම 

2. අවම වශෂයන් එක් අතිෂර්ක අීකක් ණ මධයස්ථානයක් ස්ථාපිත රීම ම 

3. ෂය ජිත වායු තත්ත්ව අීකක් ණ යාන්ත්රණය සඳහා ෂමම අීකක් ණ 

කනයුතු ඇතුලත් රීම ම 

 

කාල රාමුව :  2016 - 2020 
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8) වායු තත්ත්ව සඳහා දැනුවත් කිරීම්, අධයාපනය, ෂතොරතුරු හා දැනුම 

කළමනාකරණය 

අරමුණ 1 :  

වායු දූ ණය හා එි  සමාජීය, පාරිසරික, ආර්ථික හා ෂසෞතයමය බලපෑම් පිළිබඳ 
ෂපොදු ජනතාව අතර දැනුවත් භාවය ඇති රීම ම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. දැනුම, ආකල්ප හා පිළිෂවත් වැනි අීශ ඔස්ෂසේ  වායු දූ ණය හා එි  

අි තකර බලපෑම් පිළිබඳව සීක් ණයක් සිදුරීම ම 

2. ඉහත සීක් ණ මත පදනම්ව පුළුල් මාධය උපාය මාර්ගයන් සැලසුම් කර 

ක්රියාත්මක රීම ම 

3. පාසල් සිසුන්, ගුරුවරුන්, ෂපොලිස් නිලධාම න්, වාහන ි මිකරුවන් සහ 
රියදුරන් ඉලක්ක කර ගනිමින් දැනුවත් රීම ෂම් වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

4. ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් උෂදසා උපෂේශන වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

5. රියදුරු බලපත්ර විභාගය සඳහා වායු දූ ණය සම්බන්ධෂයන් ප්රශ්න 

ඇතුලත් රීම ම 

6. පාසල් වි ය සමාෂල නනය සහ සීෂශ ධනය හා මහජන ෂසෞතය කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා පවත්වණු ලබන පුහුණු වැඩසනහන් සඳහා වායු දූ ණය 

හා සම්බන්ධ ගැනළු ඇතුළත් රීම ම 

7. වායු දූ ණය හා බලපෑම් පිළිබඳ ෂතොරතුරු, අධයාපන හා සන්නිෂේදන 
ද්රවය සැකසීම 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 
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9) පර්ෂේ ණ හා සංවර්ධන ධධර්යමත් කිරීම සහ වායු  දූ ණ බලපෑම් තක්ෂසේරු 

කිරීම 
 

අරමුණ 1 :  
වායු සම්පත් කළමනාකරණ පිළිබඳව තීරණ ගැනීෂම්දී සහ ප්රතිපත්තිමය 

වශෂයන් මැදිහත්මේම සඳහා ධාරිතා වර්ධනය 
 

ක්රියාකාරකම් :  
1. වායු සම්පත් කළමනාකරණ සම්බන්ධෂයන් වන ෂමෂහයුම් කමිටුව 

හරහා වායු දූ ණය සම්බන්ධෂයන් පර්ෂේ ණ ප්රමුතතා හඳුනා ගැනීම 
 ශ්රී ලාීරීක සන්දර්භය අනුව විෂම නන සාධක ෂගොඩනැගීම 
 වායු විෂම නන ඉන්ෂවන්ට්රිය යාවත්කාී න රීම ම 
 සාමානය ජනතාව දැනුවත් රීම ම සඳහා වායු තත්ත්ව දර්ශකය 

ෂගොඩනැගීම 
 වාහන සහ ෂවනත් මූලාශ්ර වලින් සිදුවන ෂනොදැවුනු අීශු 

විෂම නනය  
 ගෘහස්ථ වායු තත්ත්වය 
 විසරන හා ධාරෂකයය ආකෘති භාවිතය 

2. පර්ෂේ ණ කණ්ඩායම් හා අදාල ආයතන ශක්තිමත් රීම ම 

3. වායු දූ ණය ෂහේතුෂවන් ඇති වන ෂසෞතමය  පාරිසරික  කෘෂිකාර්මික 

බලපෑම් හා පුරාවිදයාත්මක ඉදිරීම ම් හා ද්රවය මත බලපෑම පිළිබඳ 

පර්ෂේ ණ ප්රවර්ධනය රීම ම 

4. ජාතික විදයා පදනෂමි  ප්රමුත අීශයන් සඳහා වායු තත්ත්ව 

කළමනාකරණය ඇතුලත් රීම ම  

5. වවදය පශ්නාත් උපාධි සඳහා ගෘහස්ථ වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය 

පිළිබඳ අධයයනයන් හදුන්වා දීම 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 

 

 

 

 

 



 17 | P a g e  
  

අරමුණ 2 :  

වායු දූ ණය නිසා ඇතිවන බලපෑම් හා ආරක් ක පියවර පිළිබඳව ප්රමාණවත් 

දත්ත  පේධතියක් ස්ථාපනය රීම ම 

ක්රියාකාරකම් :  

1. හඳුනා ගන්නා ලද ෂසෞතය හා පාරිසරික අීශයන් ෂකෂරි  ඇතිවන  

බලපෑම් තක්ෂසේරු රීම ම 

2. ෂය ජිත ආරක් ණ උපාය මාර්ගයන්ි  පිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්ෂල් ණය 

3. පර්ෂේ ණ දත්ත මත පදනම්ව ප්රතිපත්ති ෂගොඩනැගීම 

4. වායු තත්ත්ව පර්ෂේ ණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම ෂවනුෂවන් අදාළ 

ෂමෂහයුම් දත්ත රැස් රීම ෂම් යාන්ත්රණය ශක්තිමත් රීම ම 

5. පශ්නාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා වායු දූ ණ බලපෑම් පිළිබඳව අධයයන 

කනයුතු සම්පාදයනය 

6. ෂත රා ගන්නා ලද නගරයන්ි  ගුණාත්මක වායු දත්තයන් හා ෂසෞතය 

ගැනළු ෂකෂරි  එි  බලපෑම පිළිබඳව නියමු වයාපෘතියක් රීම ම 

කාල රාමුව : 2016 - 2025 
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10) ඵලදායී ෂලස වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා ෂතොරතුරු මූලික දැනුම සහ 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

 

අරමුණ 1 : 
වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ පුළුල් වැඩසනහන් කළමනාකරණය 

රීම ම සඳහා මානව සම්පත් සීවර්ධනය  

 

ක්රියාකාරකම් :  
1. වායු සම්පත් කළමනාකරණෂේදී පවතින පරතරයන් පිරමේමන මානව 

සම්පත් සැලැස්ම සීවර්ධනය සහ ප්රනාරනය රීම ම.  

2. වායු ගුණාත්මකතාව කළමනාකරණය රීම ම පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්ර 

පාඨමාලා සඳහා ෂේශීලය හා විෂේශීලය ආයතන වල සහෂය ගය ලබා ගැනීම. 

3. ජාතයන්තර සමුළු සඳහා සහභාගීත්වයන් හා ප්රකාශන ඉදිරිපත් රීම ම් 

දිරිමත් රීම ම. 

4. පාරිසරික විදයා උපාධි හා පශ්නාත් උපාධි පාඨමාලා යනෂත් වායු තත්ත්ව 

කළමනාකරණ ඒකක ඇතුලත් රීම ම සහ සුදුසු ෂේශීලය විශ්ව විදයාලයන්ි  

වායු තත්ත්ව කළමනාකරණ ඩිප්ෂල මා සහ පශ්නාත් උපාධි පාඨමාලා 

ආරම්භ රීම ම. 

කාලරාමුව  : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 

අරමුණ 2 :  
වායු තත්ත්ව පිළිබඳ ෂතොරතුරු මූළික දැනුම් පදනමක් ස්ථාපනය රීම ම 

 ක්රියාකාරකම් :  
1. වායු තත්ත්ව කළමනාකරණ සමුළුව ේවි වාර්ෂික සීවිධානය රීම ම සහ 

පර්ෂේ ණ වාර්තා ද ප්රකාශන සම්පාදනය 

2. වායු තත්ත්ව පිළිබඳ ක්රියාකාම  ෂවබ් අඩවියක් පවත්වාෂගන යාම  වැදගත් 

සීතයා ෂල්තන ෂබදා හැම ම සහ  යාවත්කාී න කරන ලද වායු තත්ත්ව 

අීකක් ණ දර්ශක ප්රකාශයන පත් රීම ම 

3. වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා පුහුණු වැඩසනහන් සඳහා වි ය 

මාලාවන් සැකසීම සහ මාධයෂේදීන් සඳහා පුහුණු වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

4. ප්රධාන නගරයන්ි  වායු තත්ත්ව දත්තයන් සහ මිනුම් අෂනකුත් ආයතන 

හා මහජනතාව අතර ෂබදාහැම ම 

 

කාලරාමුව  : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 
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11) වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා වන ෂෙෝලීය සහභාගීත්වය හා 

සහෂයෝගිතාව 

අරමුණ :  

අත්දැකීම් සහ සම්පත් ෂබදාගැනීම මගින්, කලාපීය හා ජාතයන්තර ජාලයන් හරහා 
තාක් ණික  අධයාපන හා මූලය ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමන අවස්ථා නිර්මාණය රීම ම.  

ක්රියාකාරකම් :  

1. අදාල ආයතන හඳුනාගැනීම සහ විධිමත් සබඳතාවයන් ස්ථාපිත රීම ම  

2. අදාල ආයතන සමඟ සෂහෂය ගිතා වැඩසනහන් ආරම්භ රීම ම 

 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 
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12) වායු සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා තිරසාර මූලය යාන්ත්රණයක් 
 

අරමුණ 1 :  
වායු ගුණාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව වැඩසනහන් ක්රියාත්මක රීම ම සඳහා 

අරමුදල් සම්පාදනය රීම ම 
 

 

ක්රියාකාරකම් :  
1. පාර්ශව කරුවන්ෂේ රැස්මේම් හරහා ප්රමුතතා වයාපෘති හඳුනා ගැනීම 

2. සම්පත් ද මූලය ප්රතිපාදන ෂවන් රීම ම උෂදසා සම්බන්ධ මේ සිපාන ප්රධාන 

ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් ෂවත දැනුවත් රීම ෂම් වැඩසනහන් පැවැත්මේම 

3. වාහන වායු විෂම නන පම ක් ණ අරමුදල මගින් මූලයාධාර ලබා ගැනීම 

සඳහා ්රමෂේදයක් ඇති රීම ෂම් අරමුණින් වාහන වායු විෂම නන 

පම ක් ණ අරමුදල ෂවත වයාපෘති ෂය ජනා ඉදිරිපත් රීම ම සඳහා 

මාර්ෂග පෂේශයන් සි තව සුදුසු ආකෘතියක් ෂගොඩනැගීම 

4. පාර්ශවකරුවන්ෂේ රැස්මේම හරහා සෑම වසරකම මාර්තු මසන ෂපර 

වාහන වායු විෂම නන අරමුදල ෂවත  ඉදිරිපත් කළ යුතු වයපෘති ෂය ජනා 

ප්රමුතතා අනුපිළිෂවල අනුව හඳුනා ගැනීම 

5. විවිධ ආයතන වලින් මූලයාධාර ලබා ගැනීෂම් අරමුණින් වයාපෘති 

ෂය ජනා සැකසීෂමි ලා ෂත රාගත් කණ්ඩායම් ි  ධාරිතාව වර්ධනය 

6. විවිධ අරමුදල් සපයන ආයතනයන්ි  අවශයතාවන් හඳුනා ගනිමින් ඒ 

අනුව අරමුදල් ඉල්ලුම් රීම ම 

7. විෂේශීලය සහ ෂේශීලය අරමුදල් ආයතන සඳහා ආකර් ණීය ෂලස වයාපෘති 

ෂය ජනා ඉදිරිපත් රීම ම 

8. ජගත් පරිසර පහසුකම් සැලසීම් සුළු මූලයාධාර වැඩසනහන වයාපෘතිය 

යනෂත් මූලයාධාර ලබාගැනීම 

9. වායු තත්ත්වය ඉහල නගරයන්ි  සීනාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය රීම ම 

තුලින් වායු තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා මූලයාධාර ලබා ගැනීම 

10. ෂමි දී රාජය සහ ආයතනික සහෂය ගීතාවයන් ඇති රීම ම ඉතාමත් 
වැදගත් ෂේ. එම අරමුණ ෂපරදැරි කර ගනිමින් වායු තත්ත්ව 

කළමනාකරණයන අදාළ කනයුතු වලදි සහෂය ගය දැක්මේමන සහ 

ක්රියාත්මක රීම ෂම්දී රාජය-ෂපෞේගලික හවුල් යාන්ත්රණයක් ප්රවර්ධනය 

රීම ම සඳහා වයාපාර ආකෘති හඳුනා ගැනීම 

11. වායු තත්ත්ව අීකක් ණ කනයුතු සඳහා බාි ර ආයතන වලින් ෂසේවා 

ලබාගැනීම 

12. අධික ෂලස සිදුවන දූ ණ කනයුතු සඳහා බර මත පදනම් වූ බදු ්රමයක් 

හඳුන්වා දීම 
 

කාල රාමුව : අතණ්ඩව ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 
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වායු සම්පත් කළමනාකරණ ෂක්න්ද්රය 

 

වායු සම්පත් කළමනාකරණයන අදාල සියලු පාර්ශවකරුවන් සමඟ එක්ව පරිසර 

අමාතයීශය යනෂත් 2001 දී වායු සම්පත් කළමනාකරණ ෂක්න්ද්රය ස්ථාපිත කරන ලදී. 

වායු සම්පත් කළමනාකරණ ෂක්න්ද්රය රෂනි  සියලු අීශයන්ෂගන් සිදුවන වායු දූ ණයන් 

පිළිබඳ කනයුතු රීම මන තනි ආයතනයක් වශෂයන් ක්රියාත්මක ෂේ. 

 

දැක්ම 

නිෂර ගිමත් ජාතියක් උෂදසා පිරිසිදු වාතය. 

 

ෂමෂහය 

සියළුම පාර්ශවකරුවන්ෂේ සහභාගීත්වෂයන් ඇතිකර ගන්නා ලද ඵලදායී යාන්ත්රනයක් 

හරහා සියලු මිනිස් ක්රියාකාරකම් නිසා ඇතිවන වායු දූ ක සහ අි තකර වායු විෂම නන 

අවම රීම ම මගින් වායු තත්ත්වය ප්රශස්ථ මට්නමක පවත්වා ගැනීම.  

 

අරමුණු :  

 ඵලදායී සම්බන්ීකකරණය යාන්ත්රණයක් ෂගොඩනැගීම 
 වායු සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධ ප්රතිපත්ති හා වැඩසනහන් සීවර්ධනය 
 වායු දූ ණය අවමරීම ෂම් වැඩසනහන් ක්රියාත්මක රීම ම 
 දිවයින පුරා ක්රියාත්මක වන පරිදි සීසරණ වායු තත්ව අීකක් ණ කනයුතු සිදුරීම ම 
 ජීගම සහ ස්ථානීය ප්රභවයන්ෂගන් සිදුවන වායු විෂම නන අීකක් ණ කනයුතු 

ක්රියාත්මක රීම ම 
 වායු සම්පත් කළමනාකරනයන අදාල වයාපෘති හා වැඩසනහන් සැලසුම් රීම ම හා 

ක්රියාත්මක රීම ම  

 වායු සම්පත් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ ආයතනික වුහය  ශක්තිමත් රීම ම, 
කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සහ ධාරිතා වර්ධනය 

 පර්ෂේ ණ වැඩසනහන් සීවර්ධනය 
 වායු තත්ත්ව පිළිබඳ ෂතොරතුරු ෂබදා හැම ම සඳහා ෂතොරතුරු මධයස්ථානයක් 

පිි ටුමේම 
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සංස්කරණය 
අනුර ජයතිලක මයා 
ආර. එන්. ආර්. ජයරත්න මයා 

 

 

 

දායකත්වය 
ආනාර්ය ඩී. එස්. ජයමේර මයා 
ආනාර්ය ඒ. ජී. ී. සුගතපාල මයා 
වවදය ආර්. එල්. විෂජ්මුනි මයා 
ආනාර්ය එම්. එම්.එස්. එස්.බී. යාෂල්ගම මයා 
ඒ. ඩබ්. දිසානායක මයා 
එච්. ඩී. එස්. ෂප්රේමසිරි මයා 
සම්පත් රණසිීහ මයා 
රුවන් මේරසූරිය මයා 
ජනනි පල්ලියගුරු ෂමය 
ගයනි ගලබඩ ආරච්චි ෂමය 
නන්ද ෂසේනාරත්න මයා 
කසුනි අනුරීගා ෂමය 
උපමාලි ජයසුමන ෂමය 

 

 

 

 

ෂේකම් කාර්යාලය 
වායු සම්පත් කළමනාකරණ ෂක්න්ද්රය 
මහවැලි සීවර්ධන සහ පරිසර අමාතයීශය 

අීක   980ද4 A, වි්රමසිීහ ෂපෂදස 

ඇතුල්ෂක ට්ෂට්  ෂක ට්ෂට්. 
 


