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අප ගැන

°åºè¨ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ï¨å•Ë¾à ÌÃåÉ (¾Ìàï´¨à)
1994 ¡â¨ 11 ¼Ç¾ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ À¾º Ä-è¾à
Ìà»åÀèº ¨Î ¡åÆº¾Æ¨à É¾ ¡ºÇ 1998 ¡ïªåàÌàºë
ÄåÌïÆà¼û ¦Æ ¨èòÆåºàÄ¨ ÑÄ ¡æÇ–¾. 1998 ï¼ÌæŠÂÚ
06 ¼ú¾ ¾èÈ ÉÊïÆ¾à ¡åÇŠÃ ¨Î ¡ºÇ ÀìÚ¸ ¨èòÆå¨å×
¡åÆº¾Æ¨à ÂÉ´ ÀºàÉìïÆà 1999 °¾ÉåÖ ÄÌ Ìè´Æ.
Êèòé Èâ¨å Ç°Æ´ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ¨Çæ¸ê ÌŠÂ¾à½É
¤Àï¼Ìà ÈÂå¼ûÄ Íå ÀòºèÀºàºè ÌŠÀå¼¾Æ Ì¿Íå Éì ¢ÍÎÄ
¡åÆº¾Æ ÉÊïÆ¾à ¾Ìàï´¨à ¡åÆº¾Æ ¾Š ¨Ç¾ È¼û.
ï¨å•ÌÄ ÌåÄåÔ¨Æ¾à Ìºà ï¼ï¾¨ëïª¾à ÌÄ¾à—º
É¾ ¡ºÇ §Éê¾à Àºà ¨Ç¾ê ÈÂ¾àï¾à Êèò Èâ¨å
Àò°åºå¾àºèò¨ ÌÄå°Éå¼û °¾Ç°ïÆà ¡ºèªÇæ
°¾å“ÀºèºëÄ¾à —Ìè¾è.
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ජාතික විද්යා ා කාෂණ

කකොමි න් සභාකේ කේක කාර්යා කේ
(NASTEC) ප්රකාශනයි.

ස පාද්නය : නිශාන්ති ම රකේ කමනවිය
සංස්කර ය : ආචාර්ය මුදික ලියනකගද්ර
ජාතික විද්යා ා කාෂණ
කකොමි න් සභාව
31/9, 31/10 ඩඩ්ලි කසේනානායක මාවක, කකොළඹ 08.
දුරකථන අංක:-

0112680711/2; ෆැෂණස් අංකය:- Fax: 0112680713
ඊමේල් ලිපිනය:- nastecsl@yahoo.com මෙබ් අඩවිය: www.nastec.lk
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ද්ැෂණම ා කමක වර

අපමේ දැක්ම
“Êèò Èåâ¨éÆ °¾ºåÉïªà ÌÄî¼à“Æ Íå ïÌðÃåªñÆ ¢ÍÈ

¾æâÑÄ ¤ï¼Ìå —¼ñåïŒ Íå ºå¨àË¸ïÆà —ÃÉÆ Íå Ãå—ºÆ
ÀèÎèÂ¿ Ç°Æ´ ¤Àï¼Ìà ÌÀÆ¾ —ÊèËàµ ¡åÆº¾Æ¨à ÑÄ”

අපමේ මමමෙෙර
“ºèÇÌåÇ ÌâÉÚ½¾Æ Ì¿Íå ïÆå¼å ªæ¾éÄ ¤ï¼Ìå —¼ñå Íå

ºå¨àË¸ °åºè¨ Íæ¨èÆåÉ¾à ïªå¶¾æâÑÄ Ì¿Íå Ç°Æ´
ÀòºèÀºàºè, ¤ÀåÆÄåÚª ÌÍ ÌæÈÌêŠ ¢¼úÖÀºà ¨è×Ä”
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සභාපතිතුමාකේ පණිවුඩය
ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙට අභිනෙමය් පත් වූ සභාපතිෙරයා මෙස
මාමේ මමම පණිවිඩය ොර්ෂික ොර්කාමේ සටේ කරනුමේ ඉකාම සතුමටනි. 2012 සිට
පුරප්පාඩුෙ පැෙති ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාමේ සභාපති ූරරය ො අමනක්
මක ිෂන් සභා සාමාජික ූරරය්, ගරු විදයා ො කාෂණ  අමාකය, පාඨලී චේපික රණ ෙක
මැතිතුමාමේ ඉල්ලීම පරිදි, 2013 අමරේල් මස 22 දින සිට ක්රියාත්මක ෙන පරිදි අතිගරු
ජනාධිපතිතුම් විසි් පුරෙන ෙදි. නෙ මක ිෂන් සභාෙ ÄæÆè මස 07 ෙන දින රථමම ෙරට
රැස්වී එහි ක්රියාකා ව ෙැඩසටෙන ආරේභ කරන ෙදි. නෙ මක ිෂන් සභාෙ පත් කරන මකක්
ආචාර්ය මුදික ලියනමගදර මෙකා ෙැඩබෙන අධ්යෂ මෙස මක ිෂන් සභා කාර්යාෙමේ
ෙැඩ කටයුතු මනා මෙස රැකබොමගන තිබූ අකර මේ සේබ්ධ්මය් ඔහු දැරූ රයත්නය් ඉකා අගය මක ට
සෙකිෂ.
ෙයෙස්ථමාපික රාජකා ව් අණ්ඩෙ ඉටුකරිෂ්, මමම ෙසමර්දීත් ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙ
මමරමේ විදයා ො කාෂණ  ආයකන සමාමෙ චනය, 2012 ෙසර සඳො රමේ විදයා ො කාෂණ  කත්ෙය පිිබබඳ
ොර්කාෙ සේපාදනය කි වම, මන බැඳි ජාතී් මේ සෙ අමනකුත් සංෙර්ධ්නය මෙිෂ් පෙතින රටෙෙ විදයා ො
කාෂණ  මධ්යස්ථමානමේ (නාේ විදයා ො කාෂණ  Ä½ñÌà»å¾Æ) ජාතික මක්්ද්රස්ථමානය මෙස ක්රියාත්මක වීම
සෙ කාෂණ  ො පර්මේනණ  අමාකයතුම් විසි් පෙරනු ෙැබූ අමනකුත් අදා ක්රියාකාරකේ ඉන්ඨ කි වම ආදියට
සේබ්ධ් විය.
2013 ෙසර තුෙදී ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙ විසි් ූලලික අධ්යයන ආයකනය, කාර්ිෂක
කාෂණ  ආයකනය, ජාතික ඉංජිම්රු පර්මේනණ  සෙ සංෙර්ධ්න මධ්යස්ථමානය සෙ ජාතික විදයා පදනම යන
ආයකනය්හී සමාමෙ චන කටයුතු ආරේභ කරන ෙදි. ෙසර අෙසානමේදී ූලලික අධ්යයන ආයකනමේ
සමාමෙ චන කටයුතු සේපූර්ණ  කර තිබූ අකර කෙත් එක් ආයකනයක මකටුේපත් සමාමෙ චන ොර්කාෙ
සමාමෙ චන ක්ඩායම විසි් සේපූර්ණ  කර කරුණු සනාථම කරගැනීම සඳොත් අදෙස් ෙබාගැනීම පිණිසත්
ආයකනය මෙක යො තිබිණි. අමනක් සමාමෙ චන ොර්කා මදක ෙසර අෙසන දී ෙැබීමට නියිෂකෙ තිබිණි.
2011 ෙර්නය සඳො රමේ විදයා ො කාෂණ  කත්ෙය පිිබබඳ ොර්කාෙ නිම කි වමට මක ිෂන් සභා කාර්යාෙය
සමත්ෙ තිබූ අකර එය අමාකයාංශය වය මෙක භාරදී තිි.ණි. 2012 ෙර්නය සඳො අදා ොර්කාෙ සේපාදනය කි වමේ
කාර්යය ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර විශය ව්ෙවිදයාෙමේ මභිතික විදයා අංශය වමේ සෙකාර මොචාර්ය සී. පී. අමබ්රත්න ÄÍºà•Æ
මෙක පෙරන ෙද අකර ඇය ඒ සඳො රාථමිෂක දත්ක රැස්කි වම අෙස් කර මකටුේපත් ොර්කාෙ මේ ෙසර තුෙ
සේපූර්ණ  කර ඇක. ෙසමර් අෙසාන භාගමේදී මමම ොර්කාෙ විවිධ් විදයා ො කාෂණ  ආයකන ෙෙ මකය් සෙ
අදෙස් ෙබාගැනීම සඳො ඒො අකර මබදා ෙැර තිබිණි.
මක ිෂන් සභාෙ නාේ විදයා ො කාෂණ  මධ්යස්ථමානමේ මක්්ද්රීය ආයකනය මෙස අණ්ඩෙ ක්රියාත්මක
මෙිෂ් විදයාෙ ො කාෂණ ය සේබ්ධ් අගනා පුහුණු අෙස්ථමාේ සේබ්ීකරණ ය කි වමට සමත් විය.
මක ිෂන් සභාමේ සුපුරුදු කාර්යය්ට අමකරෙ කාෂණ  ො පර්මේනණ  අමාකයාංශය වය, මක ිෂසම විසි්
සපුරාලිය යුතු කර්කෙය් කිහිපයක්ද පෙරන ෙදි. ශුද්ධ් ො ෙයෙොරික පර්මේනණ  සඳො අරමුදල් සැපයීමේ
නිර්ණ ායකය් සේපාදනය කි වම, ද්වීකරණ ය ෙ ක්ො ගැනීම සඳො ජාතික විදයා පදනම මගි් ො ජාතික
පර්මේනණ  සභාෙ මගි් සැපයිය යුතු පර්මේනණ  අරමුදල් ෙර්ග රමදදනය කර දැක්වීම එම පැෙරූ කාර්යය්
අතුරි් සාර්ථමකෙ ක්රියාත්මක ක පැෙරුේ මේ. ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙ, කාෂණ  ො
පර්මේනණ  අමාකයාංශය වය සමග එක්ෙ පෙත්ෙන ෙද සෙභාගික ෙැඩමුළු ො ි.ද්ධික ේබන ෙැඩසටේ මාොෙක්
තුලි්, මෂේත්ර ො බැී  ඇති රශය ව්න සෙ ගැටළු විසී ම සඳො විදයා ො කාෂණ  මැදිෙත්වීම අෙශය වය ෙන, අෙධ්ානය
මය මු විය යුතු මෂේත්ර ීපපයක් ෙුනනා ගැනීමටද සමත් විය. මමම මුල් කාර්යය මමරමේ විදයා ො කාෂණ 
මෂේත්රමේ පර්මේනණ  ො සංෙර්ධ්න ක්රියාකාරකේ පිිබබඳ සවිස්කරාත්මක ආමය ජන සැෙැස්මක් සේපාදනය
කි වම සඳො පදනම සකස්කර මදන ෙදි.
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මමම ෙසමර් දීද කරුණ  විදයාඥ සංසදය පසුගිය ෙසර ෙෙදී මම්ම ක්රියාකා වෙ කටයුතු කරන ෙදි. එය මමරමේ
විවිධ් Àòï¼àÊ ෙෙ විසි ව සිටින කණින්ඨ කරුණ  විදයාඥයි් මේ ෙැකියාේ ෙර්ධ්නයට අදා ේනා වූ
ෙැඩසටේ ීපපයක්ම පැෙැත්වීමට සමත් විය.
විදයාත්මක කාර්ය ම්ඩෙය, විමශය වේනමය් මජයන්ඨ මේටමේ කාර්ය ම්ඩෙය බඳො ගැනීමට ඇති අපෙසුකාෙ
මෙේතුමේ ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙ මන මයකුත් දුන්කරකාේට මුහුණ  දී සිටී. මමම
දුන්කරකා තිබිමයදීත් මක ිෂන් සභාෙ එහි කර්කෙය් අමප්්ෂික මේටමත් අභිබො යිෂ් කෙ දුරටත් සාර්ථමක
මෙස ඉන්ඨ කි වමට ෙැකි වූමේ රධ්ාන ෙශය වමය් එහි මසේෙක ම්ඩෙමේ කැපවීම මෙේතුමෙනි.
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අධ්යෂණ තුමාකේ පණිවුඩය

2013 ෙසර මෙනුමේ ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාමේ ොර්ෂික ොර්කාෙ සඳො
මමම පණිවුඩය සටේ කරනුමේ ඉකාම සතුමටනි. පසුගිය ෙසර මදක ො සසඳන විට 2013
ෙසර ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙට ඵෙදායක ෙසරක් විය. මීට මපර පැෙති
මක ිෂන් සභාමේ නිෙකාෙය 2012 ෙසමර්දී අෙස් වීමම් පසු, මමම ෙසමර්දී නෙ
මක ිෂන් සභාෙක් පත් කරන ෙදි. 2010 ෙසමර් සිට පුරප්පාඩුෙ පැෙති අධ්යෂ ූරරය නෙ
මක ිෂන් සභාෙ පත්කි වමම් පසුෙ පුරෙන ෙදි.
විදයාත්මක කාර්යය ම්ඩෙමේ හිඟයක් තිබියදීත්, මමම ෙසර තුෙදී සමාමෙ චනයට බුන්
කි වමට සැෙසුේ ක ආයකන ෙකමර්ම සමාමෙ චන කටයුතු සිදු කි වමටත් 2012 ෙසමර් ජාතික විදයා ො
කාෂණ  කත්ත්ෙ සමාමෙ චනය සිදුකි වමටත් ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙ සමත් විය. මේ
අකරතුර 2014 ෙසමර් පැෙැත්වීමට අමප්්ෂික ෙත්ෙන ද්වීොර්ෂික විදයා ො කාෂණ  සමුළුමේ (BICOST-VII)
ූලලික ක්රියාකාරකේද ආරේභ කරන ෙදි.
රමේ විදයා ො කාෂණ  කත්ෙය පිිබබඳ සෙකා බැලීමේදී ශ්රී ෙංකාෙට ම ක අතීකමේ එහි විදයාත්මක
ජයග්රෙණ ය් පිිබබඳෙ ආඩේබර විය මන ෙැක. ස හීමකට පත්විය ෙැකි විදයාත්මක ජයග්රෙනය් මන තිබීමට
බෙප ඇකැේ මෙේතූ් ේම් ෙැටුප් ො දීමනා ෙෙ පෙතින අඩු ආකර්නණීය බෙ මෙේතුමේ විදයාත්මක
මසේෙකය් බඳොගැනීමට මන ෙැකිවීම, විදයාත්මක පර්මේනණ  ෙෙට ගැෙමපන කාර්යක්නම රසේපාදන
පරිපාටී් මන මැති වීම, පර්මේනණ  ොණිජකරණ ය කි වම සඳො ූලොරේභයක් මන මැති වීම ෙැනි සාධ්කය්
ය. කෙද, රමේ විදයා ො කාෂණ  මෂේත්රය මප නණ ය කි වමට රතිපත්තිමය මේටිෂ් ක්රියාමාර්ගය්
මන ගකමෙ ත්, විදයා ො කාෂණ  ෙැකියාේ ෂය වී යාම මන ෙැ ැක්විය ෙැකි ෙනු ඇක.
විදයාෙ ො කාෂණ ය, රධ්ාන ධ්ාරාමේ ආර්ථීක සංෙර්ධ්න උපායමාර්ගය් මග් මේක මන ෙැක. තිරසාර
ආර්ථික සංෙර්ධ්නයක් උමදසා ෙඩා ෙැදගත් ෙනුමේ විදයාත්මක ෙශය වමය් දියුණු භා්ඩ ො මසේො නින්පාදනය
සඳො රට සතු ෙැකියාෙ ිෂස එෙැනි ද මෙනත් රට ෙලි් ිෂෙදී ගැනීමට එයට ඇති ෙැකියාෙ මන මේ.
විදයාත්මක ෙශය වමය් දියුණු ජාතියක් මග ඩනැංවීමේ මමමෙෙර උමදසා මද්ශය වපාෙන කැපවීමක් තිමබ් නේ,
ඒ සඳො රතිපත්ති රතිදාන තුලි් දායක වීමට ජාතික විදයා ො කාෂණ  මක ිෂන් සභාෙ ූදදානේ ය.
ආයකනමේ ොර්ෂික අරමුණු ෙඟාකර ගැනීම සඳො නිර්කර දායකත්ෙය ෙබාදු් ජාතික විදයා ො කාෂණ 
මක ිෂන් සභාමේ ඉකා කුඩා මසේෙක ම්ඩෙයට මාමේ අෙංක ස්තූතිය ප්රකාශය ව කි වමට මම මමය අෙස්ථමාෙක්
කරගනිිෂ.

ආචාර්ය මුදික ලියනකගද්ර
අධ්යක්ෂ / ප්රධ්ාන විධ්ායක නි ධ්ාී
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කකොමි න් සභාකේ සාමාජිකකයෝ

ම ාචාර්ය ඩී.ඒ. කන්ත්රීකගොඩ
සභාපති
ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර විශය ව්ෙවිදයාෙමේ මභිතික විදයාෙ
පිිබබඳ සභාපති ො මජයන්ඨ මොචාර්ය (2004 සිට
මේ දක්ො); මභිතික විදයාෙ පිිබබඳ මොචාර්ය
(1996-2004); ණනිජ මකල් සේපත් සංෙර්ධ්න
මල්කේ කාර්යාෙමේ කාක්නණික උපමද්ශය වක
(2012); උසස් අධ්යාපන අමාකයාංශය වමේ රතිපත්ති
ො උපායමාර්ග ඒකකමේ රමුණ උපමද්ශය වක (20072008); එඩි්බර්ේ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ ආරාධික
පර්මේනණ  සේමාන සාමාජික (1993-1994).

ම ාචාර්ය ආර්.ටී. කුමාර තුංග
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙමේ ීෙරස සාගර විදයා ො
කාක්නණ මේද පීඨමේ ීෙර ො ජෙජීවී මර පණ 
¡½ñ¾åâÊïÆà ීෙර ජජෙමේදය පිිබබඳ මොචාර්ය
(2007 සිට මේ දක්ො); ීෙරස සාගර විදයා ො
කාක්නණ මේද පීඨමේ පුමර ගාමී පීඨාධිපති (20052008); රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ ීෙර
ජජෙමේද අධ්යයනාංශය වමේ රධ්ානී (1990-2005).
ශ්රී ෙංකා විදයාභිෙර්ධ්න සංගමය (SLAAS) තු
නිෙකෙ
o
o
o

o
o

9|P a g e

දරන ෙද

රධ්ාන සභාපතිනි (2013)
පාෙක සභා සාමාජික (2003ස 2004ස 2006ස 2007ස
2010 ො 2011)
ඩී. අංශය වය (ස්ෙභාවික විදයා) - සභාපතිනි (2003)ස
උප සභාපතිනි (2002)ස මල්කේ (2000)ස කාරක
සභික (1998-2004)
විදයාෙ ජනරිය කරවීමේ කිෂටුෙ – සභාපතිනි
(2005)ස කාරක සභික (2003-2008, 2011)
විදයා අධ්යාපන කිෂටුෙ - සභාපතිනි (2011)

පී.ඩී. ප්රනාන්දු ම කා
ොණිජයය පිිබබඳ සෙකාර අධ්යක්න, ොණිජ
මදපාර්කමේ්තුෙ(1979). රාජයකා්්රික ොණිජ
නිමය ජික, කරච්චිස මට කිමය ස මබ ්ස බ්රසල්ස්ස
ඩුබායි ො සිඩ්නි. අධ්යක්න මජනරාල්, ොණිජ
මදපාර්කමේ්තුෙ,(2012-2013) , Àò½å¾ විධ්ායක
නිෙධ්ා ව, ජාතික අපනයන ආයකනය, කානාපති
මජනරාල් Êéò ෙංකා §Ìàï…òÈèÆå,(2009)

ම ාචාර්ය ඒ.ඒ.පී.එස්. මන කේරි
කැ ¸üය විශය ව්ෙ විදයාෙමේ ජෙදය පීඨමේ අණුක
ජෙදය විදයා ඒකකමේ මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය;
ඩ(ර්)ඩ්ස් මර ෙමල් විමශය වේනඥ අණුක ජීෙවිදයාඥ
(2007 සිට මේ දක්ො);
ශ්රී ෙංකා රතීකන
ම්ඩෙමේ(SLAB)
විමශය වේනඥ
කාක්නණික
කක්මසේරුකරු (2008 සිට මේ දක්ො) කැ ¸üය
විශය ව්ෙවිදයාෙමේ මද්ශය වක්රදර්ශය වක (1997-1998);
මක ඹ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ පර්මේනණ  සෙකාර
(1998).
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ආචාර්ය බී.එ .එස්. ටකගොඩ
මුදල් ො ක්රමසේපාදන අමාකයාංශය වමේ මො
භා්ඩාගාරමේ රාජය ෙයෙසාය මදපාර්කමේ්තුමේ
අධ්යක්න මජනරාල් (2008 සිට මේ දක්ො)
මො
භා්ඩාගාරමේ ෙයාපිති ක මනාකරණ  කාර්යාංශය වමේ
රධ්ාන විධ්ායක නිෙධ්ා ව (2008 සිට මේ දක්ො); මො
භා්ඩාගාරමේ මමමෙයුේ ො සමාමෙ චන භාර
අධ්යක්න මජනරාල් (2007-2008); මෙ ක බැංකුමේ ශ්රී
ෙංකා කාබ් ූලෙය ආධ්ාර ෙැඩසටෙම් ක්ඩායේ
නායක (2004-2007); පරිසර ො ස්ෙභාවික සේපත්
අමාකයාංශය වමේ මද්ශය ව වණ  විපර්යාස ො මග ලීය කටයුතු
පිිබබඳ අධ්යක්න (1998-2004); ශ්රී ෙංකාමේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාමේ සෙකාර මල්කේස ජනාධිපති මල්කේ
කාර්යාෙය
(1992-1994);
ෙැවිලි
කර්මා්ක
අමාකයාංශය වය
(1987-1989);
රාජය
පරිපාෙන
අමාකයාංශය වමේ රාජය පරිපාෙනය භාර සෙකාර මල්කේ
(1986-1987).

ආචාර්ය එස්.එස්. නමසිවාය
මම රටුෙ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ ඉංජිම්රු පීඨමේ
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය; ඉ්දියාමේ ෙරෙත් ූලෙය
විශය ව්මල්නකයි්මේ
ආයකනමේ
(ICFAI)
එජුමක්න් ෙංකා හි නෙ ආරාධිකයි්මේ
පීඨාධිපති (2008-2009); නවීන කාක්නණ ය්
පිිබබඳ
ආකර්
සී.
ක්ොක්
ආයකනමේ
අධ්යක්න්රධ්ාන විධ්ායක නිෙධ්ා ව (2002-2007);
කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනමේ විදුත් කාක්නණ 
ඒකකමේ රධ්ානී (1995-2000).
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ආචාර්ය කේ. වත්කවිද්ානකේ
විෙික විශය ව්ෙවිදයාෙමේ සත්ෙ විදයාෙ පිිබබඳ
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය; ජාතික විදයා පදනමේ විදයාෙ
ජනරිය කරවීමේ ජාතික කිෂටුමේ සභාපති (2010)
ජාතික විදයා පදනමේ විදයා මධ්යස්ථමාන කාක්නණික
කිෂටුමේ සාමාජික (2010); ශ්රී ෙංකා විදයාභිෙර්ධ්න
සංගමමේ (SLAAS) පරිසර කිෂටුමේ සභාපති
(2009); ශ්රී ෙංකා විදයාභිෙර්ධ්න සංගමමේ ඩී
(ජීෙන විදයා ො ිෂහි විදයා) අංශය වමේ සභාපති
(2006); කේකරු සබඳකා ො විමද්ශය ව රැකියා
අමාකයාංශය වමේ මරදිපිිබ නින්පාදන ෙිත්තික ෙැටුප්
පාෙක ම්ඩෙමේ සාමාජික (2005); ශ්රී ෙංකා
විදයාභිෙර්ධ්න සංගමමේ රධ්ාන මල්කේ (2005);
ජාතික ීෙර ො නාවික ඉංජිම්රු ආයකනමේ
(සාගර විශය ව්ෙවිදයාෙමේ) පාෙක සභාමේ සාමාජික
(2004); ජාතික විදයා පදනමේ විදයාෙ ජනරිය
කරවීමේ කිෂටුමේ සාමාජික (2003); ශ්රී ෙංකා
විදයාභිෙර්ධ්න සංගමමේ (SLAAS) —¼ñåÉ ජනරිය
කරවීමේ කිෂටුමේ සභාපති (2002).
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ආයකනික ආකෘතිය

 සභාපතිතුමා මක ිෂන් සභාමේ රධ්ානත්ෙය දරයි.
 අධ්යක්නකතුමා එහි රධ්ාන විධ්ායක නිෙධ්ා වෙරයා මෙයි.
 රතිපත්තිස සැෙසුේ, ොර්කා සෙ අමනකුත් ජාතික විදයා ො කාෂණ 
මක ිෂන් සභාමේ මල්ණන සකසන විමශය වේනඥ ¡½ñÆ¾ ක්ඩායේ
සෙ උපමද්ශය වක සංසද සඳො පෙසුකේ සැෙසීම සෙ
ක මනාකරණ ය කි වම විදයාත්මක ෙැඩසටේ ක මනාකරුේ
විසි් සිදු මකමර්.
 විධ්ායක මල්කේතුමා මක ිෂන් සභාමේ මල්කේ ෙන අකර
කාර්යාෙ ක මනාකරු ෙශය වමය්ද කටයුතු කරයි.
 ූලෙයය ො පරිපාෙනය පිිබබඳ නිමය ජය අධ්යක්නතුිෂය සියලුම
ූලෙñ කාරණ ාේ ක මනාකරණ ය කර්නීය.
 මක ිෂසමේ අෙශය වයකාෙ මක විමශය වේෂික කාර්යය් ො පැෙරුේ සඳො
පර්මේනණ  සෙකාරෙරු සෙ උපමද්ශය වකෙරු් බඳො ගනු ෙැමබ්.
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සංවිධ්ාන වූ ය

ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ (NASTEC)
සභාපතිතුමා ො මක ිෂන් සභා සාමාජිකයි්

අධ්යක්න් රධ්ාන
විධ්ායක නිෙධ්ා ව

විමශය වේනඥ
උපමද්ශය වකෙරු

විමශය වේනඥ අධ්යයන
ක්ඩායේ

මජයන්ඨ විදයාඥමය
නිමය ජය අධ්යක්න - ූලෙය ො
පරිපාෙන

පර්මේනණ 
සෙකාරෙරු

මක රතුරු ො ස්නිමේදන කාක්නණ 
/ දත්ක ග ඩා සොයක

—½åÆ¨ ïÈà¨Š

Éæ¶Ì´Í¾à ÌÍ¨åÇ Äê¼Èà

ක මනාකාර සෙකාරෙරු

රියැදුර්

කාර්යාෙ සොයකයි්
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විද්යා ා කාෂණ
රකේ විද්යා ා කාෂණ

සමාක ෝචනය

කත්ත්වය පිළි ඳ වාර්ෂික ජාතික සමාක ෝචනය

ස ම ෙර්නයක් අෙසානමේදීමස එම ෙර්නය තු ශ්රී ෙංකාමේ විදයා ො කාක්නණ  කටයුතු පිිබබඳෙ
සමාමෙ චනය මක ට ොර්ෂිකෙ රජය මෙක ොර්කාෙක් ෙබා දීමේ කාර්යය මමම මක ිෂන් සභාෙ
මෙක පැෙ ව තිමබ්. රමේ විදයා ො කාක්නණ  කත්ත්ෙය පිිබබඳෙ ොර්ෂිකෙ සමාමෙ චනය කි වමස
විදයාෙ ො කාක්නණ ය සේබ්ධ්මය් තීරණ  ගැනීම ො රතිපත්ති සැකසීම සඳො ඉකා රමය ජනෙත්
මෙයි.
ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ 2013 ෙර්නමේදී මමරට පර්මේනණ  ආයකන 26 ක් මය දා
ගනිිෂ් 2012 ෙර්නමේ මක රතුරු ෙබා ගනු පිණිස රශය ව්නාෙලි සමීක්නණ යක් සිදු කරන ෙදී. මමයි්
ෙැි.ණු මක රතුරු පදනේ කර මගනස ‘2012 ෙර්නමේදී ශ්රී ෙංකාමේ විදයා ො කාක්නණ  කත්ත්ෙය’
පිිබබඳ ොර්කාෙ පිිබමය කරන ෙදී.
මමම ොර්කාෙ පෙක සඳේ රධ්ාන සංරචකය් ආෙරණ ය කරයි
i)
ii)
iii)
iv)

විදයා ො කාක්නණ  ආයකනය්හි මානෙ ො මභිතික සේපත්
විදයාෙ ො කාක්නණ ය සඳො රජය ෙැය කරන මුදල්ෙෙ සඵෙදායිත්ෙය
විදයා ො කාක්නණ  ආයකනය්හි කාර්යසාධ්නය
උගත් සංගමය්හි විදයා ො කාක්නණ  ක්රියාකාරකේ

ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ විසි් 2013 මදසැේබර් 20 ෙන දින මමම ොර්කාමේ
මකටුේපක පිිබබඳෙ සාකච්ඡා කි වමට විදයා ො කාක්නණ  ආයකනය්හි අධ්යක්නෙරු් සමග
රැස්වීමක් සංවිධ්ානය කරන ෙදී. මමම රැස්වීමේදී ඉෙක ොර්කාෙ ෙැඩිදියුණු කරනු පිණිස මය ජනා
ීපපයක් ඉදිරිපත් කරන ෙදී.
මමම සමාමෙ චනයට භාජනය මකමරන විදයා ො කාක්නණ  ආයකනය්හි Àòºè¼å¾Æ¾à සැෙකිල්ෙට
ගත් ක ස සංෙර්ධ්නය කරන ෙද ක්රියාෙලිස කාක්නණ ය් ො නින්පාදන සංණයාෙ පිිබමෙිබ් 40 ක්ස 65
ක් ො 44 ක් වූ බෙ දැක ගක ෙැකි විය. රකාිතක මුළු රකාශය වන සංණයාෙ 527 ක් වූ අකරස එයට විදයා
ජ(ර්)නෙෙෙ (SCI Jourlnals) ප කි වේ 77 ක් සෙ නිර්මද්ිතක ජ(ර්)නෙෙෙ (Refeered Jurlnals) ප
කි වේ 69 ක් ඇතු ත් විය. එමම්ම මමම ආයකනය්ට ජාතික මප්ට්ේ බෙපත්ර 3 ක් ො ජාතික
සේමාන 17 ක් දස ජාකය්කර මප්ට්ේ බෙපත්ර 6 ක් ො ජාකය්කර සේමාන 6 ක් ද ෙබා ගැනීමට
ෙැකි විය.

විද්යා ා කාෂණ

ආයකන සමාක ෝචනය

විදයා ො කාක්නණ  ආයකනය් සමාමෙ චනය කි වම ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ
මෙක පෙරන ෙද කෙත් කාර්යයකි. මමම කාර්යය ඉටු කි වමමහිො මේ දක්ො ජාතික විදයා ො
කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ විසි් ආයකනික සමාමෙ චන 10 ක් සාර්ථමකෙ සේපූර්ණ  කර ඇක.
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 මූලික අධ්යයන ආයකනය (IFS) පිළි ඳ සමාක ෝචනය
ූලලික අධ්යයන ආයකනය 2013 මපබරොරි 1 දින සිය ස්ෙයං ඇගයීේ ොර්කාෙ ජාතික විදයා ො කාක්නණ 
මක ිෂන් සභාෙ මෙක ඉදිරිපත් ක අකරස ූලලික අධ්යයන ආයකනමේ එකඟත්ෙය ඇතිෙ ආයකන
සමාමෙ චන කටයුතු සඳො පෙක සමාïÈåàචක මඩුල්ෙ පත් කරන ෙදී.
සමාïÈåàචක මඩුේ
o මොචාර්ය බී.එස්.බී. කරුණ ාරත්නස සභාපති ො සාමාජික (විදයා පශය ව්චාත් උපාධි ආයකනමේ
අධ්යක්න)
අමනකුත් සාමාජිකමය
o මොචාර්ය නිමල්  වණ තිෙක (මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ උද්භිද විදයා
අධ්යයනාංශය වමේ උද්භිද විදයාෙ පිිබබඳ මොචාර්ය)
o මොචාර්ය අනුර වික්රමසිංෙ (මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ රසායන විදයා
අධ්යයනාංශය වමේ රසායන විදයාෙ පිිබබඳ මොචාර්ය)
o මොචාර් සිසිර පි්නෙෙ (මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ ශය වාස්ත්ර පීඨමේ සමාජ විදයා
අධ්යයනාංශය වමේ සමාජ විදයාෙ පිිබබඳ මොචාර්ය)
o ආචාර්ය ජගත්  වණ තිෙක (මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ විදයා අධ්යයනාංශය වමේ
විදයාෙ පිිබබඳ ïÙñËàµ ක»üකාචාර්ය)
සමාමෙ චක මඩුල්මල් ප මු රැස්වීම 2013 මපබරොරි 8 දින පෙත්ෙනු ෙැබූ අකරස මමම රැස්වීමේදී
සමාමෙ චන සැෙැස්ම සකස් කරන ෙදී. සමාමෙ චන කටයුතු සඳො මමම මඩුල්ෙ 2013 මාර්තු 8 ො 15
දිනය්හි ූලලික අධ්යයන ආයකනය මෙක ගියෙ. එමම්ම අධ්යක්න ම්ඩෙ මේටමේදී ක මනාකරණ 
දිශය වානතී් පිිබබඳෙ මක රතුරු රැස් කර ගනු පිණිස එම ආයකනමේ අධ්යක්න ම්ඩෙයද මුණ  ගැසුනෙ.
අෙසානමේදී ¦Ä ÌÄåïÈåà®¨ මඩුල්ෙ 2013 ¡ïÀàòÈà 30 දින ූලලික අධ්යයන ආයකනය ො සේබ්ධ්
පාර්ශය වෙ (Stakeholders) සමග සාකච්ඡාෙක් ද පැෙැත්වීය.
සමාමෙ චන ොර්කාමේ ප මු මකටුේපක 2013 ජූනි 28 දින ූලලික අධ්යයන ආයකනය මෙක ඉදිරිපත්
කරනු ෙැබූ අකරස ූලලික අධ්යයන ආයකනය විසි් ෙබා දු්  වණ  මද ස් මක පදනේෙ ොර්කාෙ මදක්
මෙනස් කරන ෙදී. ඒ අනුෙ, 2013 ඔක්මක බර් 14 දින ඉදිරිපත් කරන ෙද ොර්කාෙ ූලලික අධ්යයන
ආයකනය විසි් අෙසාන සමාමෙ චන ොර්කාෙ මෙස පිිබග්නා ෙදි.

 කාර්මික කාෂණ

ආයකනය (ITI) පිළි ඳ සමාක ෝචනය

කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනමේ ස්ෙයං ඇගයීේ ොර්කාෙ 2013 මපබරොරි 1 දින ෙැි.න අකර, ඉ්
අනතුරුෙ ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ විසි් එම ආයකනය සමාමෙ චනය කරනු පිණිස
කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනමේ එකඟත්ෙය ඇතිෙ සමාමෙ චක මඩුල්ෙක් පත් කරන ෙදී. එහි
සාමාජිකයි් පෙක පරිදි විය.
සභාපති - මොචාර්ය එස්. විදානපතිරණ  (කැ ¸üය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ අණුක ජීෙ විදය
අධ්යයනාංශය වය)
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අමනකුත් සාමාජිකමය
o
o
o
o

මොචාර්ය මක්.මක්.ඩී.එස්. රණ වීර (බ්ඩාරනායක අනුස්මරණ  ආයුර්මේද පර්මේනණ 
ආයකනමේ අධ්යක්න)
මොචාර්ය ඊ. දිලිප් ද සිල්ො (මක ඹ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ රසායන විදයා අධ්යයනාංශය වය)
වී. මදනායක මෙකා (ිෂනුේ ඒකකස රිෂති ො මසේො මදපාර්කමේ්තුමේ හිටපු අධ්යක්න)
රමණි ඇල්මල්මප ෙ මෙත්ිෂය (මධ්යම පරිසර අධිකාරිමේ හිටපු අධ්යක්න ජනරාල්)

සමාමෙ චනය සඳො මමම මඩුල්ෙ 2013 මැයි 13ස ජූනි 25 සෙ ජූලි 25 යන දිනය්හි කාර්ිෂක කාක්නණ 
ආයකනය මෙක ගිය අකර අධ්යක්න ම්ඩෙයද ෙමුවී ඔවු් මේ අදෙස් ො මය ජනා ෙබා ග්නා ෙදී.
කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනය (ITI) ො සේබ්ධ් පාර්ශය වෙÆ¾àïªà (Stakeholders) අදෙස් ෙබා ගනු පිණිස
2013 ජූලි 25 දින පාර්ශය ව්ෙකරුේමේ රැස්වීමක් පැෙැත්වුණි. සමාමෙ චන ොර්කාමේ ප මු මකටුේපක
පිිබබඳෙ කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනමේ අදෙස් ෙබා ගනු පිණිස 2013 ඔක්මක බර් 11 දින එම ොර්කාෙ
එම ආයකනය මෙක ඉදිරිපත් කරනු ෙැබී ය. අෙස් ොර්කාෙ පිිබමයෙ කි වම සඳො ජාතික විදයා ො
කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ කාර්ිෂක කාක්Ëණ  ආයකනමේ අදෙස් අමප්ක්නා මේ සිටී.

 ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේ
පිළි ඳ සමාක ෝචනය

ා සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය (NERDC)

2013 ෙර්නමේදී ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ සමාමෙ චනයට භාජනය ක 3 ෙන
ආයකනය ජාතික ඉංජිම්රු පර්මේනණ  ො සංෙර්ධ්න මධ්යස්ථමානයයි. 2013 මැයි 30 දින එම
මධ්යස්ථමානමේ ස්ෙයං ඇගයීේ ොර්කාෙ ෙද පසුෙ ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ විසි්
සමාමෙ චක මඩුල්ෙක් පත් කරන ෙදී. එහි සාමාජිකයි් වූමේ:o ඉංජිම්රු එස්.ඒ.මක්. අමබ්ෙර්ධ්න - සභාපති (විදයාෙස කාක්නණ  ො නෙයකරණ ය සඳො වූ
සේබ්ීකරණ  මල්කේ කාර්යාෙමේ ෙැඩසටේ අධ්යක්න)
අමනකුත් සාමාජිකමය
o ආචාර්ය ම(ර්)වි්  වණ මසේකර (එල්.ඒ.එ්. ක මනාකරණ  සංෙර්ධ්න මසේොමේ ක මනාකාර
අධ්යක්න)
o මොචාර්ය නිර්ජනී රත්නායක (මම රටුෙ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ සිවිල් ඉංජිම්රු අධ්යයනාංශය වමේ
මජයන්ඨ මොචාර්ය)
o ඉංජිම්රු කමෙනාත් සමරමක ් (මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ ඉංජිම්රු පීඨමේ පරිගණ ක
ඉංජිම්රු විදයා අධ්යයනාංශය වමේ මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය)
o මඩ්ිෂය් වීරක්මක ඩි මෙකා (ÌéÄåÌÍèº මේඩ්ස්ම් ශ්රී ෙංකා Àê¼àªÈè¨ ආයකනමේ මානෙ සේපත්
ක මනාකාර)
සමාමෙ චනය සඳො මමම මඩුල්ෙ 2013 ජූනි 25ස ජූලි 4ස ජූලි 9 ො මන ෙැේබර් 7 යන දිනය්හි ජාතික
ඉංජිම්රු පර්මේනණ  ො සංෙර්ධ්න මධ්යස්ථමානය මෙක ගියෙ. මඩුල්මල් සාමාජිකයි් සමග එම
මධ්යස්ථමානමේ සේබ්ධ් පාර්ශය වෙ (Stakeholders) ÌÄ- රැස්වීම 2013 ජූලි 25 දින පෙත්ෙන ෙදී. එමම්ම
අධ්යක්න ම්ඩෙ මේටමේදී ක මනාකරණ  දිශය වානතී් පිිබබඳෙ මක රතුරු ¦à¨ÇåÊè කර ගනු පිණිස
සමාමෙ චක මඩුල්ෙ ජූලි 8 දින එම ආයකනමේ අධ්යක්න ම්ඩෙය මුණ  ගැසුනෙ. ෙර්නය අෙසානය ෙන විට
ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ සමාමෙ චන ොර්කාමේ ප මු මකටුේපක අමප්ක්නාමේ පසු
විය.
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 ජාතික විද්යා පද්නම
ජාතික විදයා පදනම 2013 ෙර්නය තු සමාමෙ චනය කරන ෙද අෙස් ආයකනයයි. ජාතික විදයා පදනම
සිය ස්ෙයං ඇගයීේ ොර්කාෙ ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ මෙක ඉදිරිපත් කම ේ 2013 ජූනි 1
දින දීය. ජාතික විදයා පදනම සමාමෙ චනය කරනු පිණිස පත් කරන ෙද සමාමෙ චන මඩුල්ෙ පෙක
සඳේ සාමාජිකයි්මග් සම්වික ය.
o මොචාර්ය නාරද ෙර්ණ ූදරියස සභාපති (ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර විශය ව්ෙවිදයාෙමේ හිටපු උපකුෙපති)
අමනකුත් සාමාජිකමය
o ආචාර්ය එ්.පී. විජයාන්ද ( විදයා සමීක්නණ  ො පකල් කැණීේ කාර්යාංශය වමේ හිටපු සභාපති)
o මොචාර්ය මේ.මක්.ඩී.එස්. ජයමනත්ති (මක ඹ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ විදයා පීඨමේ මභිතික විදයා
අධ්යයනාංශය වමේ මභිතික විදයාෙ පිිබබඳ මොචාර්ය)
o මොචාර්ය උදිත් ජයසිංෙ (ෙයඹ විශය ව්ෙවිදයාෙමේ කිෂිකර්ම ො ෙැවිලි ක මනාකරණ  පීඨමේ
කිෂි-ෙයාපාර ක මනාකරණ  අධ්යයනාංශය වමේ මජයන්ඨ මොචාර්ය)
සමාමෙ ච¾ කිෂටුෙ 2013 අමග ස්තු 01, 08 ො 30 යන දිනය්හි ජාතික —¼ñå පදනම මෙක මග ස්
සමාමෙ චණ ය සිදු කරන ෙදී. සමාමෙ චක කිෂටුෙ ො ජාතික විදයා පදනමේ සේබ්ධ් පාර්ශය වෙ
(Stakeholders) සමඟ රැස්වීම 2013 ඔක්මක බර් 10 දින පෙත්ෙන ෙදී. ජාතික විදයා පදනමේ
ක මනාකාරිත්ෙය පිිබබඳ ෙැඩිදුර මක රතුරු එකතු කර ගනු පිණිස කිෂටුෙ ඔක්මක බර් 10 දින එම
ආයකනමේ අධ්යක්න ම්ඩෙය සමගද රැස්වීමක් පැෙැත්වූෙ. ෙර්නය අෙසානය ෙන විට ජාතික විදයා ො
කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ සමාමෙ චන ොර්කාමේ ප මු මකටුේපක අමප්ක්නාමේ පසු විය.
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ජාකයන්කර ස ඳකා
කනො ැඳි ා කවනත් දියුණු කවමින් පවතින රටව
මධ්යස්ථානය (NAM S&T Centre)

විද්යාව

ා කාෂණ

ය සඳ ා වූ

මන බැඳි ො මෙනත් දියුණු මෙිෂ් පෙතින රටෙෙ විදයාෙ ො කාක්නණ ය සඳො වූ මධ්යස්ථමානය (NAM
S&T Centre) මන බැඳි ජාතී්මේ විවිධ් රාජය නායක සමුළුෙෙදී ගනු ෙැබූ තීරණ ය් ක්රියාත්මක කි වම
සඳො වූ අ්කර්-ආ්ඩු සංවිධ්ානයක් ෙශය වමය් 1989 ෙර්නමේදී පිහිටුෙන ෙදී. රජමේ
මදපාර්කමේ්තු්අමාකයාංශය ව ො නිමය ජිකායකන මගි් නිමය ජනය ෙන සංෙර්ධ්නය ෙන රටෙල් 44 ක්
මේ දක්ො සාමාජිකයි් ෙශය වමය් මමම මධ්යස්ථමානයට සේබ්ධ් වී ඇක. ජාතික විදයා ො කාක්නණ 
මක ිෂන් සභාෙස මන බැඳි ො මෙනත් දියුණු මෙිෂ් පෙතින රටෙෙ විදයාෙ ො කාක්නණ ය සඳො වූ
මධ්යස්ථමානමේ (NAM S&T Centre) ශ්රී ෙංකාමෙහි ජාතික මක්්ද්රස්ථමානය මේ.
නාේ මධ්යස්ථමානය (NAM S&T Centre) විදයාඥයි් ො මෙනත් නිෙධ්ා ව්ට මමම මධ්යස්ථමානමේ
සාමාජික රටෙල් විසි් සංවිධ්ානය කරනු ෙබන ෙැඩමුළුස සේම්ත්රණ ස සමුළු ො මෙනත් මකටිකාලීන ො
මධ්ය කාලීන පුහුණු ෙැඩසටේ සඳො සෙභාගි වීමට අෙස්ථමාෙ ෙබා මදයි. සෙභාගි ේන් සඳො  වේ
ගම් ගාස්තු මමම මධ්යස්ථමානය විසි් දස නොකැ් පෙසුකේ සත්කාරක රට විසි් ද ෙබා මදනු ෙැමබ්.
ෙර්නය තු දී පෙක පරිදි ශ්රී ොංකික විදයාඥමය ්නිෙධ්ා වහු මධ්යස්ථමානය විසි් සංවිධ්ානය කරන ෙද
ක්රියාකාරකේෙෙට සෙභාගි වූෙ.
1. ශ්රී ෙංකා එනÚජීස් රයිෙේ ලිිෂටඩ් ආයකනමේ පාරිසරික නිෙධ්ා ව පී.එච්.එේ.පී.මක්. මසේනාරත්න
මෙකා 2013 අමරේල් 19-22 දිනෙෙ ම්පාෙමේ කත්ම්ඩු නුෙර පැෙති “සංෙර්ධ්නය ෙන රටෙල්
සඳො ක්ෂු÷ ජෙ විදුලි බොගාර ෙෙ (Micro Hydel) කාර්යභාරය” පිිබබඳ ජාකය්කර ෙැඩමුළුෙට
සෙභාගි විය.
2. කා්කා සේපත් මධ්යස්ථමානමේ සුිෂකා මපමර්රා ÄÍºà•Æ 2013 ජූනි 1-3 දිනෙෙ ඉ්දියාමේ
පැෙති “මක රතුරු ො ස්නිමේදන කාක්නණ ය් ෙරො දියුණු මෙිෂ් පෙතින රටෙෙ
කා්කාේ බෙගැ්වීම” පිිබබඳ ජාකය්කර සමුළුෙට සෙභාගි වූො ය.
3. කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනමේ රධ්ාන පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව¾é ආචාර්ය ඉමර්නා මක ේමටමග ඩ
2013 ඔක්මක බර් 2-5 දිනෙෙ ඉ්දුනීසියාමේ පැෙති “නිනිති කාක්නණ ය” පිිබබඳ ජාකය්කර
ෙැඩමුළුෙට සෙභාගි වූො ය.
4. කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනමේ පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව උමප්ණා දීපානි රාජෙර්ධ්න මමනවිය මෙක
‘සංෙර්ධ්නය මෙිෂ් පෙතින රටෙෙ විදයාඥයි් සඳො වූ පර්මේනණ  පුහුණු ිතනයත්ෙය (RTF –
DCS) (6-මාසික) පිරිනමන ෙදී.
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ජාතික විද්යා ා කාෂණ

කකොමි න් සභාකේ කවනත් ක්රියාකාරක

කරුණ  විදයාඥ සංසදය
කරුණ  විදයාඥ සංසදය (YSF) ෙනාහි ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාමේ විශය වාෙකම උපමද්ශය වක
සංසදය මෙයි. එය ශ්රී ෙංකාමේ කරුණ  විදයාඥයි්ට ජාෙගක වීම සඳො වූ කරලියකි. එහි ෙත්ම්
සාමාජිකත්ෙය 60 ඉක්මො ඇති අකරස එම සාමාජිකත්ෙයට රධ්ාන ෙශය වමය් රාජය අංශය වමේ විශය ව්ෙ
විදයාෙෙෙස විදයා ො කාක්නණ  ආයකනෙෙ සෙ පර්මේනණ  ො සංෙර්ධ්න ආයකනෙෙ කරුණ  විදයාඥමය
ඇතු ත් මෙති.

කරු

විද්යාඥ ස සංසද්කේ වාර්ෂික ම ා සභා ස්ස්ම ම 2012

කරුණ  විදයාඥ සංසදමේ 2012 ෙර්නමේ ොර්ෂික මො සභා රැස්වීම 2013 ජනොරි 18 දින මෙක්ටර්
මක බ්බ කඩුෙ මග වි කටයුතු පර්මේනණ  ො පුහුණු ආයකනමේ (HARTI) මහි්ද සිල්ො ශ්රෙණ ාගාරමේදී
කරුණ  විදයාඥ සංසදïÆà ï¼É¾ ÀÚïÆàË¸ සමුළුෙ ො සමගාමීෙ පැෙැත්වුණි.
එම ොර්ෂික මො සභා රැස්වීමේදී 2013 ෙර්නය සඳො වූ කරුණ  විදයාඥ සංසද මමමෙයුේ කිෂටුෙ´ පෙක
සඳේ සාමාජික සාමාජිකාමෙ මත් ව පත් වූෙ
 ආචාර්ය ි.ද්ධිකා අරුේමග ඩ
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
කිෂිකාර්ිෂක ො ෙැවිලි ඉංජිම්රු
අධ්යයනාංශය වය,
ඉංජිම්රු කාක්නණ මේද පීඨය,
ශ්රී ෙංකා විෙික විශය ව්ෙවිදයාෙය
 සිදත් බ්ඩාර මෙකා
පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව
ොරිමාර්ග ො ජෙ ක මනාකරණ 
මදපාර්කමේ්තුෙ
මෙක්ටර් මක බ්බ කඩුෙ මග වි කටයුතු
පර්මේනණ  ො පුහුණු ආයකනය
 ආචාර්ය චලි්ද මබණ රගම
මභ ග විදයා අධ්යයනාංශය වය
කිෂිකර්ම පීඨය
මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
 නිසංසො මබ පමේ මෙත්ිෂය
රසායන විදයා අධ්යයනාංශය වය
ස්ෙභාවික විදයා පීඨය
ශ්රී ෙංකා විෙික විශය ව්ෙවිදයාෙය
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 ආචාර්ය නිේති දෙනායක
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
කිෂිකාර්ිෂක ජීෙ විදයා අධ්යයනාංශය වය
කිෂිකර්ම පීඨය
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙය
 ආචාර්ය සුදර්ශය වනී ගීකියනමේ
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
කිෂිකාර්ිෂක ජීෙ විදයා අධ්යයනාංශය වය
කිෂිකර්ම පීඨය
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙය
 ආචාර්ය චාමලී නාෙල්ෙමේ
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
සමාජ විදයා ො මානෙ විදයා
අධ්යයනාංශය වය
ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර විශය ව්ෙවිදයාෙය
 ගය්ක මක ඩිකාර මෙකා
කථිකාචාර්ය
සාගර විදයා ො සමුද්රීය විදයා
අධ්යයනාංශය වය

ීෙර ො සමුද්රීය විදයා ො කාක්නණ මේද
පීඨය
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙය
 ආචාර්ය නිලුෂණෂි ලියනගු වර්ධ්න
පශු පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව
බැක්ටීරියමේද අංශය වය
පශු පර්මේනණ  ආයකනය

 චි්ක් මමන රත්න මෙකා
පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව
ද්රෙය කාක්නණ මේද අංශය වය
කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනය

ශය වාකසාර කාක්නණ මේද අංශය වය
කාර්ිෂක කාක්නණ  ආයකනය
 ගීකානි සමරසිංෙ මෙත්ිෂය
පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව
ොරිමාර්ග ො ජෙ ක මනාකරණ 
මදපාර්කමේ්තුෙ
මෙක්ටර් මක බ්බ කඩුෙ මග වි කටයුතු
පර්මේනණ  ො පුහුණු ආයකනය
 අශය ව්වි් වික්රමූදරිය මෙකා
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
මග ෙ විදයා අධ්යයනාංශය වය
ශය වාස්ත්ර පීඨය
මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය

 පී. රණ සිංෙ මෙකා
මජයන්ඨ පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව
ආචාර්ය ි.ද්ධිකා අරුේමග ඩ නියමු කිෂටුමේ සභාපතිණිය ෙශය වමය් කටයුතු ක අකරස ආචාර්ය සුදර්ශය වනී
ගීකියනමේ සෙ ආචාර්ය නිේති දෙනායක සමමල්කේෙÖÆ¾à ෙශය වමය් කටයුතු ක ෙ.

කද්වන කරු

විද්යාඥ ස සංසද් ÀÚïÆàË¸ සමුළුව

කරුණ  විදයාඥ සංසද ÀÚïÆàË¸ සමුළුෙ ෙනාහි කරුණ  විදයාඥ සංසදය විසි් ජාතික විදයා ො කාක්නණ 
මක ිෂන් සභාෙ සමග 2012 ෙර්නමේදී අරඹන ෙද විදයාත්මක කර්කෙයයකි. මමම ÀÚïÆàË¸ සමුළුමේ
අරමුණ  ේම් කරුණ  විදයාඥ සංසදමේ සාමාජිකයි්ට සිය පර්මේනණ  කටයුතු විදයාඥ රජාෙට ඉදිරිපත්
කි වමට ො එකිමනකාමේ අත්දැීපේෙලි් ඉමගනීමට අෙස්ථමාෙක් ෙබා දීමය.
මදෙන කරුණ  විදයාඥ සංසද ÀÚïÆàË¸ සමුළුෙ කරුණ  ො මජයන්ඨ විදයාඥයි් 100 කට අධික
සෙභාගිත්ෙයක් සහිකෙ 2013 ජනොරි 18 දින මෙක්ටර් මක බ්බ කඩුෙ මග වි කටයුතු පර්මේනණ  ො
පුහුණු ආයකනමේ (HARTI) දී පැෙැත්වුණි. උද්ධ්ික පºèක
ò ා (Abstracts) කැඳවීමට රතිචාර ෙශය වමය්
කරුණ  විදයාඥ සංසදïÆà සාමාජිකයි් Äªè¾à ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ මෙක උද්ධ්ික
පºèක
ò ා (Abstracts) 103 ක් ෙැි.ණි. කරුණ  විදයාඥ සංසදය මෙක මකමරන ගරු මසේෙයක් ෙශය වමය්
මජයන්ඨ විදයාඥයි් මදමදනකු විසි් එක් උද්ධ්ික පºèක
ò ාෙ (Abstract) බැගි් ඇගැයීමට භාජනය කරන
ෙදී. ඔවු්මේ නිර්මද්ශය ව මක පදනේෙස ොචික ඉදිරිපත් කි වේ සඳො උද්ධ්ික පºèක
ò ා 57 ක් මක රා ගනු ෙැබූ
අකර 12 ක් මප ස්ටර් ඉදිරිපත් කි වේ සඳො මක රා ගනු ෙැබීය. ඉදිරිපත් කි වම සඳො මක රා ගනු ෙැබූ
සංක්ෂිප්ක නිබ්ධ්ය් කාර්ය සැසි ොර්කා ෙශය වමය් ප කරන ෙදී.
මත්මාේ 6 ක් යටමත් ොචික ඉදිරිපත් කි වේ සිදු කරන ෙදී.







කිෂිකාර්ිෂක විදයා
ජජෙ රසායනමේදය ො ක්ෂුද්රජීෙ විදයාෙ
ජජෙකාක්නණ මේදය සෙ අණුක ජීෙ විදයාෙ
පාරිසරික විදයා
මභිතික විදයා, ඉංජිම්රු විදයාෙ සෙ මක රතුරු කාක්නණ මේදය
සමාජ විදයා ො ක මනාකරණ ය

සියලුම ඉදිරිපත් කි වේ ආරාධික මජයන්ඨ විදයාඥයි් විසි් ඇගැයීමට ෙක් කරන ෙද අකරස එක් එක්
සැසිමේ විිතන්ටකම ොචික ඉදිරිපත් කි වේ තුනට කුසෙකා සෙතික රදානය කරන ෙදී.
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කුස කා ස තික දිනා ගත් අය - Éåƒ¨ ¢¼úÖÀºà ¨è×Š
කෘෂිකාර්මික විද්යා
ටී.එේ.එස්.ආර්. මපමර්රා - මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
ටී.එච්.පී.එස්. රනා්දු - රබර් පර්මේනණ  ආයකනය
සී.එල්. තිෙකරත්න - අපනයන කිෂිකර්ම මදපාර්කමේ්තුෙ
ජජව රසායන විද්යාව ා ෂණද්රජීවව විද්යාව
සී.මක්. මබණ රගම - මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
එ්.එස්. මබ පමේ - ශ්රී ෙංකා විෙික විශය ව්ෙවිදයාෙය
ආර්.පී.එස්.එස්. රාජපක්න - මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
එ්. ලියන වණ ෙර්ධ්න - පශු පර්මේනණ  ආයකනය
ජජවකාෂණ
කේද්ය ා අණුක ජීවව විද්යාව
බී.ජී.එ්.ඩී.මක්. මස මතිෙක - මක ඹ විශය ව්ෙවිදයාෙය
සී. කනාටිමෙෙ - මක ඹ විශය ව්ෙ—¼ñåÈÆ
එච්.ඒ. දර්ශය වනී රුේදීපිකා - සබරගමුෙ විශය ව්ෙවිදයාෙය
පාරිසරික විද්යා
එේ.එේ.එේ. නජීේ - කැ ¸üය විශය ව්ෙවිදයාෙය
ටී.එල්. විජයරත්න - මත් පර්මේනණ  ආයකනය
ඒ.මක්. වික්රමූදරිය - Êéò Èâ¨å අේනිදිග විශය ව්ෙවිදයාෙය
කභෞතික විද්යා, ඉංජිකන්රු විද්යා ා කකොරතුරු කාෂණ
ය
ජි.ආර්.එ්. මක ඩිකාර - නවීන කාක්නණ ය පිිබබඳ ආකර් සී. ක්ොක් මධ්යස්ථමානය
ඩබ්ලියු.මේ.එේ.මේ.එස්.ආර්. ජයසු්දර - මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
සී.එ්. නූමපආරච්චි - ශ්රී ෙංකා විෙික විශය ව්ෙවිදයාෙය
සමාජ විද්යා ා කළමනාකර
මේ.එේ.එේ. උඩගම - ෙයඹ විශය ව්ෙවිදයාෙය
මක්.ජී.පී.එච්. ක්මද්මගදර - රජරට විශය ව්ෙවිදයාෙය
ඒ.එේ. මපමර්රා - රජරට විශය ව්ෙවිදයාෙය
කපෝස්ටර් සැසිය
සී.ඩී. ේනිආරච්චි - මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
ඒ.ඩී. ඉෙ විකාන - ූලලික අධ්යයන ආයකනය
යූ.ජී. ච්ද්රජිත් - පසු-අස්ෙනු කාක්නණ මේද ආයකනය
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2012 කරු

විද්යාඥ ස සංසද් ස මාන ප්රධ්ානය

සිය කාර්ය ක්මනේත්රය් තු දක්නකා දක්ෙන කරුණ  විදයාඥයි් දිරිග්ෙනු පිණිස ොර්ෂිකෙ කා්ඩ
මදකක් යටමත් කරුණ  විදයාඥ සංසද සේමාන රදානය මකමර්. මමය මුදල් කයාගයකි් ො සෙතික
පත්රයකි් සම්වික මෙයි. 2013 ජනොරි 18 දින කරුණ  විදයාඥ සංසදමේ ොර්ෂික මො සභා රැස්වීමේදී
පෙක සඳේ විදයාඥයි් මෙක ඔවු් පසුගිය ෙර්න 5 තු සිදු ක කටයුතු මෙනුමේ කරුණ  විදයාඥ
සංසද සේමාන පිරිනමන ෙදී.



විද්යාත්මක පර්කේ

විශි ්ටත්වය සඳ ා වූ ස මාන ශ්රී ෙංකා රබර් පර්මේනණ  ආයකනකේ

ආචාර්ය සකරෝජිනී ප්රනාන්දු ම ත්මියට හිමිවිය



විද්යාව ජනරිය ිීක

ා ප්රවර්ධ්නය ිීක විශි ්ටත්වය සඳ ා වූ ස මානය ශ්රී ංකාකේ
වයඹ විශ්වවිද්යා කේ කෘෂිකර්ම ා වැවිලි කළමනාකර පීේකේ කෘෂි වයාපාර කළමනාකර
අධ්යයනාංශකේ ම ාචාර්ය උදිත් ජයසිං ම කාට හිමිවිය

ම ාචාර්ය උදිත් ජයසිං ම කා

“ජජව කාෂණ

කේද්ය ා අණුක ජීවව විද්යාකේ මූලිකාංග” පිළි ඳ ගුරු පුහුණු
වැඩසට න

ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ ො කරුණ  විදයාඥ සංසදය නැමගනහිර ප ාමත් ප ාත්
අධ්යාපන අධ්යක්න කාර්යාෙය සමග ඒකාබද්ධ්ෙ නැමගනහිර ප ාමත් උසස් මප විදයා  වරුෙරු් සඳො
“ජජෙකාක්නණ මේදමේ ො අණුක ජීෙ විදයාමේ ූලලිකාංග” පිිබබඳ  වරු පුහුණු ෙැඩසටෙනක් සංවිධ්ානය
ක ෙ. මමම ෙැඩසටෙන 2013 මපබරොරි 14 ො 15 දිනෙෙ සම්තුමර් පිහිටි ශ්රී ෙංකා අේනිදිග
විශය ව්ෙවිදයාෙමේ ෙයෙොරික විදයා පීඨමේදී පැෙැත්වුණි.
ම කකදී උසස් මප විනය මාොෙට ෙුන්ො මදන ෙද ජජෙකාක්නණ මේදය ො අණුක ජීෙ විදයාෙ
උග්ෙන  වරුෙරු්මේ දැනුම යාෙත්කාලීන කි වමේ අරමුණි් මමම පුහුණු ෙැඩසටෙන මමමෙයෙන ෙදී.
මමම ෙැඩසටෙන මගි් පෙක සඳේ විනය ක්මනේත්රය් ආෙරණ ය කරන ෙදී: ඩී.එ්.ඒ. අණුමේ ෙක්නණ 
 ශය වාක පටක මර පණ ය
 ඩී.එ්.ඒ. අණුෙ සමග ක්රියා කරන
එ්සයිම
 ඩී.එ්.ඒ. අණුමේ නිස්සාරණ ය ො මජල්
විදුත්ගමනය
 ïÀòå›¾à සංශය ව්මල්නණ ය
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 බැක්ටීරිය ප්ොස්මයිඩ ො ෙයිරස ජාන
රමේණිය
 ොෙකගකකරණ  ිතල්පක්රම
 ඩී.එ්.ඒ. මක්කකරණ ය
 ආර්.ඩී.එ්.ඒ. කාක්නණ මයහි භාවිකා
මකමරන ොෙකමය

 ඩී.එ්.ඒ. ජාන රාණී-අනුරූකරණ ය
(ක්මෙ නකරණ ය)

 ජානමය මෙස විකරණ ය කරන ෙද
ජීවී් සෙ කිෂිකර්මය ො ජෙදය
විදයාෙ තු ඒොමේ භාවිකය් මම්ම
ඒො සේබ්ධ් සාමාජීය ගැටළු

පෙක සඳේ සේපත් දායකමය මමම පුහුණු ෙැඩසටෙන මමමෙයවූෙ.
මොචාර්ය පී.ඒ. වීරසිංෙ
ශය වාක විදයාෙ පිිබබඳ මොචාර්ය
කිෂිකර්ම පීඨය
ශ්රී ෙංකා රජරට විශය ව්ෙවිදයාෙය
ආචාර්ය එේ.අයි.එස්. සෆීනා
පීඨාධිපතිස ෙයෙොරික විදයා පීඨය
ශ්රී ෙංකා අේනිදිග විශය ව්ෙවිදයාෙය
එේ.සී.එේ. සීපල්
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
කිෂිකර්ම පීඨයස Êéò ෙංකා රජරට විශය ව්ෙවිදයාෙය

“ඔකේ පර්කේ

—¼ñåත්මක සංසද්යකදී ඉදිරිපත් ිීම” පිළි ඳ
වැඩමුළුව

කරුණ  විදයාඥ සංසදය 2013 ජූනි 27 දින මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙමේ කිෂිකර්ම පීඨමේ ආර්.ආර්.
අප්පාදුමරයි ශ්රෙණ ාගාරමේදී “ඔමබ් පර්මේනණ ය විදයාත්මක ම්ඩපයකදී ඉදිරිපත් කි වම” පිිබබඳ
ෙැඩමුළුෙක් සංවිධ්ානය කම ේ ය.
මමම ෙැඩමුළුෙට විදයා ො කාක්නණ  සෙ පර්මේනණ  ො සංෙර්ධ්න ආයකනය්හි ¾èÎ½å×¾àස විද්ෙතු් ො
පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව් 170 මදනකුට අධික සංණයාෙක් සෙභාගි වූෙ.
විද්ෙත් සේපත් දායකයි් විසි් පෙක මත්මාේ සාකච්ඡාෙට භාජනය කරන ෙදී:විද්යාත්මක සභාව ඔවුන් අකේෂණ ා කරනුකේ කුමෂණද්?
මොචාර්ය ි.ද්ධි මාරමේ
අධ්යක්නස කිෂිකාර්ිෂක අධ්යාපන ඒකකය
කිෂිකර්ම පීඨයස මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
විද්යාඥ සන්න් සඳ ා වාක ක ා වාක ක කනොවන සන්නිකේද්න කුස කා
ආචාර්ය චානක මසේනානායක
මජයන්ඨ කථිකාචාර්යස ඉංජිම්රු පීඨයස මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
“විද්යාත්මක” PowerPoint ඉදිරිපත් ිී
ආචාර්ය චලි්ද මබණ රගම
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය ො අධ්යක්නස කාර්ය ම්ඩෙ සංෙර්ධ්න මධ්යස්ථමානය
මප්රාමදණිය විශය ව්ෙවිදයාෙය
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“ජීවව විද්යාත්මක පර්කේ

සඳ ා ¡ºñåÉÊñåâª” පිළි ඳ වැඩමුළුව

ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ සෙ කරුණ  විදයාඥ සංසදය 2013 සැප්කැේබර් 5 දින රුහුණු
විශය ව්ෙවිදයාෙමේ කිෂිකර්ම පීඨමේ සී.මක්. චාල්ස් ශ්රෙණ ාගාරමේදී විශය ව්ෙවිදයාෙ විද්ෙතු්ස විදයාඥයි් ො
පර්මේනණ  නිෙධ්ා ව් සඳො “ජීෙ විදයාත්මක පර්මේනණ  සඳො ¡ºñåÉÊñåâª” යන මාකිකාෙ ඔස්මසේ වූ
ෙැඩමුළුෙක් පැෙැත්වූෙ. මමම ෙැඩමුළුමේ අරමුණ  වූමේ පර්මේනණ ෙෙ නිරක ජීෙ විදයා ිතනය ිතනයාේ
සඳො ආචාර ධ්ර්ම සංකල්පස සංණයානමය විශය ව්මල්නණ යස ¡åïÊàòÆ ක මනාකරණ ය සෙ මිදුකාංග පිිබබඳ
අතිමර්ක දැනුම ෙබා දීමයි.
පෙක සඳේ සේපත් දායකමය මමම ෙැඩමුළුෙ මමමෙයවූෙ.

ජීෙ විදයාත්මක පර්මේනණ  පිිබබඳ සංකල්පනය: මභිතික
විදයාමේ දින්ටිමක ණ මය්
මොචාර්ය ධ්ේිෂක ක්්රිමග ඩ
සභාපති
ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ
සංණයානය: ජීෙ විදයාත්මක පර්මේනණ  තු අත්ෙදා බැලීේ
සිදු කි වම
මොචාර්ය ගාිෂණි මසේනානායක
උපකුෙපති
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙය

වැඩමුළුÉ Ì¿Íå ස භාගී වූවන්

උපුටා දැක්වීම : ¡åïÊàòÆ ක මනාකරණ  (Reference Management) මිදුකාංගය
මොචාර්ය මක්.එල්. ෙස්ක කුමාර
රධ්ානී
කිෂිකාර්ිෂක ජීෙවිදයා අධ්යයනාංශය වය
කිෂිකර්ම පීඨය
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙය
ආචාර ධ්ර්ම: ජීෙවිදයා පර්මේනණ  තු ආචාර ධ්ර්ම
මොචාර්ය සුසිරිත් මම්ඩිස්
නිමය ජය උපකුෙපති
ශ්රීමත් මජ ් මක කොෙෙ ආරක්නක විශය ව්ෙවිදයාෙය
සංණයානය: ජීෙවිදයා ºàÄ¨ පර්මේනණ  තු අත්ෙදා බැලීේ සිදු කි වම
ඩී.ඒ.බී. නිමල්ශය වා්ති  වණ රත්න
මජයන්ඨ කථිකාචාර්ය
මභ ග විදයා අධ්යයනාංශය වය
කිෂිකර්ම පීඨය
රුහුණු විශය ව්ෙවිදයාෙය
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අපකේ කාර්ය මණ්ඩ ය
සභාපති (2013 අකප්රේේ මාසකේ සිට)
මොචාර්ය ධ්ේිෂක ක්්රිමග ඩස බී.එස්.සී. (ශ්රී ෙංකාෙ)ස එේ.එස්.සී. ො පී.එච්.ඩී. (ඩර්ෙැේ)
මභිතික විදයාෙ පිිබබඳ මජයන්ඨ මොචාර්ය (Chair and Senior Professor) (ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර
විශය ව්ෙවිදයාෙය - 2004 සිට මේ දක්ො)
අධ්යෂණ /ප්රධ්ාන විධ්ායක නි ධ්ාී (2013 ඔෂණකකෝ ර් මාසකේ සිට)
ආචාර්ය මුදික ලියනමගදරස බී.එස්.සී.ස එේ.ෆිල්. (මප්රාමදණිය)ස පී.එච්.ඩී. (මස ල්)

විධ්ායක කාර්ය මණ්ඩ ය
නිකයෝජය ¡½ñ¨àËè¨å / මුද්ේ ා පරිපා න
විදයාත්මක ෙැඩසටේ ක මනාකාර
ආශය වා පිටමදණිය මමනවියස බී.එස්.සී.ස එේ.එස්.සී.
(මප්රාමදණිය)

කුමාරි පීරිස් මෙත්ිෂයස බී.මක ේ
(ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර)

විධ්ායක කේක
රුක්ම් කුමර් ි.ෙත්සිංෙෙ මෙකා.

ස කාර කාර්ය මණ්ඩ ය

පර්කේ

වැඩසට න් ස කාර - මුද්ේ

අමාලි ජයතිෙක මමනවියස බී.එස්.සී.
(සබරගමුෙ) 2013 අමරේල් මාසය දක්ො)

තුසික රත්නායක මෙකාස එේ.ඒ.ඒ.ටී.

කකොරතුරු සන්නිකේද්න කාෂණ
/ ද්ත්ක
ªÂ¶å ස ායක (2013 ඔෂණකකෝ ර් මාසකේ
සිට)
ඉසංකා සමරවික්රම මමනවියස බී.එස්.සී.
(බැංගමෙ ර් )ස එේ.අයි.ටී. (මක ඹ )

ස කාර

කළමනාකර

ස කාරවරු

නිල්ිෂණි මපමර්රා මෙත්ිෂය
දක්ෂිණි කරුණ ාතිෙක මෙත්ිෂය
සයුිෂ විමේසිංෙ මමනවිය
නිශය වා්ති මෙරමේ මමනවිය

කාර්යා ස ායකන්න්

රියදුරන්

ඒ.ඩී. ධ්නපාෙ මෙකා

අනිල් මෙේටිආරච්චි මෙකා

නිශය වා්ක පියදාස මෙකා

ජයශය වා්ක රභාත් මෙකා
රදීප් එර්ද මෙකා
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කාර්ය මණ්ඩ පුවත්

1. ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ 2013 ජනොරි මාසමේදී මබ රැල්මල් පිහිටි නෙ
පරිශ්රය මෙක මගන යන ෙදී. (නෙ ලිපිනය:- 31/9 ො 31/10 ඩඩ්ලි මසේනානායක මාෙකස මක ඹ
08)
2. අභිනෙ සභාපති මොචාර්ය ධ්ේිෂක ඒ. ක්්රිමග ඩ (මභිතික විදයාෙ පිිබබඳ මජයන්ඨ මොචාර්ය)
2013 අමරේල් මාසමේදී ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙට සාදරමය් පිිබගතිමු.
3. නෙ මක ිෂන් සභාෙ 2013 අමරේල් 22 දින පත් කරන ෙදී. නෙ මක ිෂන් සභාමේ රථමම රැස්වීම
2013 මැයි 7 දින පෙත්ෙන ෙදී. කාක්නණ  ො පර්මේනණ  අමාකය ගරු පාඨලී චේපක රණ ෙක
මැතිතුමා මමම රථමම රැස්වීමට සෙභාගි විය.
4. පර්මේනණ  ÌÍ¨åÇ අමාලි ජයතිෙක මමනවිය 2013 අමරේල් මාසමේදී පරිොස
කථිකාචාර්යෙරියක ෙශය වමය් ශ්රී ෙංකා සබරගමුෙ විශය ව්ෙවිදයාෙයට බැී ම පිණිස ජාතික විදයා ො
කාක්නණ  මක ිෂන් සභාමේ සමුගත්කාය.
5. 2013 ජූනි මාසමේදී අපි විමශය වේනඥ උපමද්ශය වකෙරයකු ෙශය වමය් ෙශය වමය් ආයකනය සමග එක්වූ
මොචාර්ය සී.පී. අමබ්රත්න ිෂය පිිබගතිමු. මොචාර්ය අමබ්රත්න ශ්රී ජයෙර්ධ්නපුර විශය ව්ෙවිදයාෙ
මය් සප්ක ොර්ෂික නිොඩු ෙබා සිටි අකරස ජාතික විදයා ො කාක්නණ  සමාමෙ චනය සිදු කරනු
පිණිස ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාෙ සමග සේබ්ධ් වූොය . ඇය 2013 මන ෙැේබර්
මාසය දක්ො අප සමග කටයුතු ක ා ය.
6.

ෙැඩබෙන අධ්යක්න ො විදයාත්මක ෙැඩසටේ ක මනාකාර ආචාර්ය මුදික ලියනමගදර මෙකා
2013 ඔක්මක බර් මාසමේදී ජාතික විදයා ො කාක්නණ  මක ිෂන් සභාමේ අධ්යක්න් රධ්ාන
විධ්ායක නිෙධ්ා ව ෙශය වමය් පත් කරන ෙදී.

7. 2013 ඔක්මක බර් මාසමේදී මක රතුරු ො ස්නිමේදන කාක්නණ ් දත්ක ªÂ¶å සොයක මෙස
අප සමග එක් වූ ඉසංකා සමරවික්රම මමනවිය පිිබගත්මකමු.
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කාර්ය මණ්ඩ ය ස භාගි වූ වැඩසට න්
1. ූලෙය ො පරිපාෙන නිමය ජය අධ්යක්ෂිකා කුමාරි පීරිස් මෙත්ිෂය ො ගිණුේ අංශය වමේ ෙැඩසටේ
සෙකාර තුසික රත්නායක මෙකා 2013 ජනොරි 16-22 දිනය්හිදී කරුණ  කටයුතු ො නිපුණ කා
සංෙර්ධ්න අමාකයාංශය වය විසි් සංවිධ්ානය කරන ෙද “ගිණුේකරණ  රිෂති ෙෙට අනුකූෙෙ
ූලෙය ොර්කාකරණ ය” පිිබබඳ ෙැඩමුළුෙකට සෙභාගි වූෙ.
2. සභාපති මොචාර්ය ධ්ේිෂක ක්්රිමග ඩ සෙ ෙැඩබෙන අධ්යක්න ආචාර්ය මුදික ලියනමගදර
සැප්කැේබර් 27-29 දිනය්හිදී මාදුරු ඔය පැෙති කාක්නණ  ො පර්මේනණ  අමාකයාංශය වය විසි්
සංවිධ්ානය කරන ෙද විනය බාහිර ෙැඩමුළුෙකට සෙභාගි වූෙ.
3. විදයාත්මක ෙැඩසටේ ක මනාකාරිණී ආශය වා පිටමදණිය මමනවිය සෙ ූලෙය ො පරිපාෙන
නිමය ජය අධ්යක්ෂිකා කුමාරි පීරිස් මෙත්ිෂය 2013 ඔක්මක බර් 28 දින නිපුණ කා සංෙර්ධ්න
අරමුදෙ විසි් සංවිධ්ානය කරන ෙද “—ÊèËàµ නායකත්ෙය සෙ අෙයාජ රතිරූප ක මනාකරණ ය”
පිිබබඳ ෙැඩමුළුෙට සෙභාගි වූෙ.
4. ෙැඩබෙන අධ්යක්න මුදික ලියනමගදර මෙකා 2013 සැප්කැේබර් 1-5 දිනය්හිදී දකුණු අරිකාමේ
මජ ෙැ්නස්බර්ේ නුෙර පැෙති ï¾åÂæ¿ú °åºé¾àïªà Íå ¡ï¾¨ëºà ÌâÉÚ½¾Æ ïÉ•¾à ÀÉºè¾
Ç´ÉÈ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ Ä½ñÌà»å¾ïÆà 13 ෙන පාෙක සභා රැස්වීමට සෙභාගි විය.
5. කාර්යාෙ සොයක ඒ.ඩී. ධ්නපාෙ මෙකා 2013 ඔක්මක බර් 8 ො 9 දිනය්හිදී ජාතික කේකරු
අධ්යයන ආයකනය විසි් සංවිධ්ානය කරන ෙද “ඉෙ කේකරු ඵෙදායිත්ෙයක් සඳො කාර්යාෙ
සොයකමේ කාර්යභාරය් ො ෙගීපේ” පිිබබඳ ෙැඩමුළුෙකට සෙභාගි විය.
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තුති පුද්
 විකශේ ඥ ස උපකේශකවරු

මොචාර්ය සී.පී. අමබ්රත්න ිෂය
 ජාතික ප වක්නණ ාගාර උපකරණ  මධ්යස්ථමානයක් පිහිටුවීම පිිබබඳ විමශය වේනඥ අධ්යයන ක්ඩායම

මොචාර්ය ටී.ආර්. ආරියරත්න

ආචාර්ය ශය වා්ක අමරසිංෙ

මොචාර්ය ෙලි් කරුණ ානායක

ආචාර්ය ජගත් වීරමසේන

ආචාර්ය සතිශය ව් නමසිොයේ

ආචාර්ය සිරිමල් මරේමකුමාර

ආචාර්ය ඒ.එේ. මුබාරක්

ඒ. ප්නිෙ මෙකා

ආචාර්ය එේ.මක්. ජයන්ද
 පර්මේනණ  මක රතුරු සඳො වූ විෙික රවින්ට් ÀòïŒÊ රතිපත්තිය පිිබබඳ විමශය වේනඥ අධ්යයන
ක්ඩායම
මොචාර්ය හිරා් අමරමසේකර

ආචාර්ය රදීප් විමේතුංග

මොචාර්ය අජිත් ද අල්විස්

නයනා විමේසු්දර මෙත්ිෂය

ආචාර්ය ඩබ්ලියු. මසමනවිරත්න

සුම්ත්රා මපමර්රා මෙත්ිෂය

 මද්ශීය දැනුමේ විදයාත්මක පදනම විමර්ශය වනය කි වම පිිබබඳ විමශය වේනඥ අධ්යයන ක්ඩායම



මොචාර්ය මාකස් කරුණ ානායක

මොචාර්ය තිස්ස කාරියෙසේ

මොචාර්ය නිමල් ද සිල්ො

ආචාර්ය නලි් ගම්මග ඩ

මොචාර්ය මක්.මක්.ඩී.එස්. රණ වීර

අමශය ව ක ද සිල්ො මෙකා

කරුණ  විදයාඥ සංසදමේ නියමු කිෂටුෙ
ආචාර්ය ි.ද්ධිකා අරුේමග ඩ

චි්ක් මමන රත්න මෙකා

ආචාර්ය චලි්ද මබණ රගම

ආචාර්ය චාමලී නාෙල්ෙමේ

ආචාර්ය නිේති දෙනායක

පද්මසිරි රණ සිංෙ මෙකා

ආචාර්ය සුදර්ශය වනී ගීකියනමේ

ගීකානි සමරසිංෙ මෙත්ිෂය

ගය්ක මක ඩිකාර මෙකා

අශය ව්වි් වික්රමූදරිය මෙකා

ආචාර්ය නිලුක්ෂි ලියන වණ ෙර්ධ්න
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මූ ය ප්රකාශයන්
ජාතික විද්යා ා කාෂණ
2013 කද්සැ

කකොමි න් සභාකේ

ර් 31 දිනට මූ ය කත්ත්වය පිළි ඳ ප්රකාශය
(සියලුම මුදල් අගය් ශ්රී ෙංකා රුපියල්ෙලි් දක්ො ඇක.)
සට න්

2013

2012

වත්ක
ජංගම වත්ක
මුදල් ො මුදල් සමාන මද්
මෙ ඳ ො මෙනත් අයවිය යුතු මද්
භා්ඩ පරිමල්ණන්මක ග
පූර්ෙ මගවීේ
කාර්ය ම්ඩෙ ණ ය

1
2
3
4
5

257,965
14,000
105,889
2,093,324
541,068
3,012,246

291,582
14,000
180,769
1,306,993
570,700
2,364,044

ජංගම කනොවන වත්ක
මද්ප පිරියක ො උපකරණ 

6

9,966,651

13,528,330

12,978,897

15,892,374

මුළු වත්ක
ැරක
ජංගම ැරක
උපචික වියදේ

7

1,248,519

886,932

ජංගම කනොවන ැරක
විෙේබික ආදායම
පාරිමක ෂිකය සඳො රතිපාදනය

8
9

9,517,855
1,940,852
11,458,707
12,707,226

12,323,562
1,567,679
13,891,241
14,778,173

271,671

1,114,201

3,081,960
1,629,300
(4,439,589)

3,793,705
1,629,300
(4,308,804)

271,671

1,114,201

මුළු ැරක
මුළු ශුේධ් වත්ක
ශුේධ් වත්ක / කකොටස්භාරය
සමුච්චික අරමුදෙ
යිබ කක්මසේරු සංචිකය
සංචික
මුළු ශුේධ් වත්ක / කකොටස් භාරය
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10

ජාතික විද්යා ා කාෂණ
කකොමි න් සභාකේ 2013 කද්සැ ර් 31
දිකනන් අවසන් වර් ය සඳ ා මූ ය කාර්යසාධ්නය පිළි ඳ ප්රකාශය
(සියලුම මුදල් අගය් ශ්රී ෙංකා රුපියල්ෙලි් දක්ො ඇක.)
2013
ආද්ායම
පුනරාෙර්කන රදා

2012

සට න්
18,759,000

15,448,150

රාේධ්න රදානය - විදයා ො කාක්නණ  මසේො

1,861,731

709,000

රජමේ රදානය් ක්රමක්නය කි වම - ක්නය

4,919,720

5,361,418

132,352

109,936

නය

11

ආදායම

25,672,803

21,628,504

වියද්
පුද්ගෙ පඩිනඩි

12

7,990,799

6,796,285

ගම් වියදේ

13

377,366

435,151

භාවිකා කරන ෙද සැපයුේ ො පරිමභ ජය භා්ඩ

14

354,585

274,623

නඩත්තුෙ

15

1,072,414

833,478

ගිවිසුේගක මසේොේ

16

5,848,842

4,486,096

සංක්රාම

17

3,014,663

2,614,688

විදයා ො කාක්නණ  මසේො

18

2,314,570

810,013

4,919,720
25,892,959
220,156

5,361,418
21,611,752
16,752

89,371
-

(55,450)
-

130,785

(38,698)

ක්නය ො ක්රමක්නය වියදේ
මුළු වියදේ
මමමෙයුේ කටයුතුෙලි් අතිරික්කය(/හිඟය)

1

මූ ය පිරිවැය
මද්ප , පිරියක ො උපකරණ  අමෙවිමය් ෙද ආදායම
මුළු මමමෙයුේ මන ෙන ආදායම (්වියදම)
අදා කාෙපරිච්මේදය සඳො ශුද්ධ් අතිරික්කය (හිඟය)
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°åºè¨ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ï¨å•Ë¾à ÌÃåïŒ 2013 ï¼ÌæŠÂÚ 31 ¼úï¾¾à ¡ÉÌ¾à ÉÚËÆ Ì¿Íå Éì
ÄêÈñ Àò¨åÊ¾ ÀèÎèÂ¿É 1971 ¡â¨ 38 ¼Ç¸ Äê¼Èà À¾ïºà 14 (2) (Ìé) Éª¾àºèÆ Àò¨åÇ
—ª¸¨å“Àºè ÉåÚºåÉ´ ¡¼åÎ ÀèÎèºëÇæ
2.2 ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ÀèÎèÂ¿ ¡¼ÍÌà ¼æ¨àÑÄ.
2.2.1. Êèò Èâ¨å Çå°ñ ¡âÊ ªè¸êŠ¨Ç¸ Àò•ºè
(¡) ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ¨…´ÈÆ ÌÄ ïÉ¾Ä Íè•¨Š (Êë¼à½ Éºà¨Š) ïÉ¾ÌàÑÄ ÀèÎèÂ¿ Àò¨åÊ¾Æ¨à
¢¼úÖÀºà ¨è×Ä´ ºÇŠ ÀòÄå¸Éºà ¡ÆèºŠ Ìâ©ñåÉ¨à ï¾åÄæºè Éì ¾èÌå, ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ÉÈ Ì´Í¾à
¡â¨ 8 Íå 10 Äªè¾à ï¨å•ÌïŠ Íè•¨Ä (Êë¼à½ Éºà¨Š) ïÉ¾Ìà ÑÄ ¾èÇçÀ¸Æ ¨Ç ¡æº.
2014 ÉÚËïÆà ªè¸êŠ ÀèÎèïÆÈ ¨è×ïŠ¼û Êèò Èâ¨å Çå°ñ ¡âÊ ªè¸êŠ¨Ç¸ Àò•ºè ¡â¨ 01 Íè 21 É¾
Éª¾àºèÆ Àò¨åÇÉ ï¨å•Ë¾à ÌÃåïŒ ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ¨…´ÈÆ ÌÄ Íè•¨Š (Êë¼à½ Éºà¨Š)
ïÉ¾ÌàÑÄ ÀèÎèÂ¿ Àò¨åÊ¾Æ¨à ¡æºëÈºà ¨è×Ä´ ï¨å•ÌÄ ÂÈåïÀåïÇåºàºë ïŒ.
4. ïÄïÍÆêŠ ÌÄåïÈåà®¾Æ
4.1 ¨åÚÆÌå½¾Æ
(¡)

ï¼àÊéÆ ¼æ¾êÄ ÀèÎèÂ¿ ¨èòÆå ¨è×Ä Ì¿Íå ¡À ¡åÆº¾Æ ÌÍ °åºè¨ —¼ñå À¼¾Ä ¦¨àÉ —¼àÉºà
¨•´êÉ¨à Àºà ¨Ç¾ È¼û. ïÄÄ ¨•´êïŒ ÄêÈà Ìå¨ƒ¯å É´ ÉÈ¼û Ìâ¨ÈàÀ Àºèò¨åÉ ÀèÎèïÆÈ
¨è×Ä ªæ¾ ¡É½å¾Æ ïÆåÄê ¨È¼ ÀÌêÉ ï¼àÊéÆ ¼æ¾êÄ Àò®Èèº ¨è×ïŠ ¡ÉÊñºåÉÆºà
¡É½åÇ¸Æ ¨Ç¾ È¼û. ¢¾à ÀÌêÉ ¨•´êÉ ºéÇ¸Æ ¨Ç¾ È¼àï¼à ï¼àÊéÆ ¼æ¾êÄ Àò®Èèº ¨è×Ä É¶å
ÁÈ¼åÆé ÂÉÆè. ¦Ä ¾èÌå Ìâ¨ÈàÀ Àºèò¨åÉ¨à ÀèÎèïÆÈ ¨è×Ä ¡¾ÉÊñ ÂÉ ºéÇ¸Æ ¨Ç¾ È¼û. ¦à
¡¾êÉ ï¼àÊéÆ ¼æ¾êÄ Àò®Èèº ¨è×ïŠ ¢¼úÖ ¨´Æêºë °åºè¨ —¼ñå À¼¾ïŠ ÄìÈè¨ºàÉïÆ¾à Ìèó ¨Ç¾ê
Èæï‰.
°åºè¨ —¼ñåªåÇ ¤À¨Ç¸ Ä½ñÌà»å¾Æ Ì¿Íå Éì ÀòºèÀºàºèÆ ÌŠÀå¼¾Æ ¨è×Ä Ì¿Íå Àºà
¨Ç¾ È¼ ¡½ñÆ¾ ¨¸à¶åÆŠ ÌåÄåÔ¨Æè¾à ¢ºå ¨åÚÆ ÂÍêÈ Âæ—¾à ¦Ä ¨¸à¶åÆïŠ ÛÌàÑŠ
Ì¿Íå ÀÍÌê ¼ú¾ ÈÂå ªæ¾éÄ ¢ºå ¡ÌéÇæ ¨´Æêºàº¨à —Æ. ¦Âæ—¾à, ¦Ä ÀòºèÀºàºèÆ ÌŠÀå¼¾Æ
¨è×Ä ÀòÄå¼ —Æ. ¦ïÍºà ïŠ É¾ —´ ¦Íè ï¨´êŠÀºà ÉåÚºåÉ¨à ï¨å•ÌÄ ïÉº ÈÂå ¼û ¡æºè
¡ºÇ ¦Íè ¡ÉÌ¾à ÉåÚºåÉ Ì¨Ìà ¨Ç•¾à ÀÉºé.

(¡å)

2013 ÉÚËÆ ¡æºëÎº ¨åÚ•¨ ºå¨àË¸ ¡åÆº¾Æ (ITI) Íå ÄìÈè¨ ¡½ñÆ¾ ¡åÆº¾Æ (IFS)
Æ¾ ¡åÆº¾ ÉÈ ¡ÉÌ¾à ÌÄåïÈåà®¾ ÉåÚºå ¦Ä ¡åÆº¾ ÉÈ´ ÈÂå¼û ¡æº. °åºè¨ ¢âÔï¾àÇæ
ÀÚïÆàË¸ ÌÍ ÌâÉÚ½¾ Ä½ñÌà»å¾ïÆÍè (NERDC) ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë 2013 ÉÌïÚ
¡ÉÌ¾à Ñ ºèÂê¸¼ ¦Ä ÉåÚºåÉ ¡À ïÉº ÈÂå ó¾àï¾à 2014 ïÀÂÇÉåÖ ÄåÌïÆàÆ. °åºè¨ —¼ñå
À¼¾ïŠ ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë 2013 ¡ïªåàÌàºë ÄÌ ¡åÇŠÃ ¨Ç 2014 ïÀÂÇÉåÖ É¾ —´
ÉåÚºåÉ ÃåÇ ï¼¾ È¼û.
¦à ¡¾êÉ, ÌæÎÌêŠ ¨È ÀÖ¼úÄ ¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë ¡ÉÌ¾à ¨È¼ ¡ÉÌ¾à ÉåÚºå ÈÂå
¼ûïŠ¼û ÀòÄå¼Æ¨à ÀÄ¸¨à ÌèóÑ ºèÂê¸ü (¨•´ê ÌåÄåÔ¨Æè¾àïªà ¨åÚÆÂÍêÈºàÉÆ ¾èÌå).
¡åÆº¾ïÆà —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆ Ä¸¶ÈïÆà Íè-ºåÉÆ ¾èÌå ïÀåÈà ÀÚïÆàË¸ ¡åÆº¾ïÆà
ÌÄåïÈåà®¾ïÆà ÀòºèÈåÃ —ÊàïÈàË¸Æ Ìèó ¨è×Ä´ ï¾åÍæ¨è —Æ.

4.2 ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ¡¨åÚÆ¨àËÄºå
¨ëÈèÆ´ ª¾à¾å È¼àï¼à ÌèÆÝ ¡åÆº¾è¨ ¡ÉÊñºå ÌÀêÇåÈèÆ Íæ¨è ïªå¶¾æªèÈàÈ¨è. ¦Âæ—¾à
—ª¸¾ —ÄÌêïÄÍè Ì¿Í¾à “ÌèÆÝ ¡åÆº¾è¨ ¡ÉÊñºå ÌÀêÇå ÈèÆ ï¾åÍæ¨è” Æ¾à¾ ÀèÎèªº
ï¾åÍæ¨. —ª¸¾ —ÄÌêïÄÍè Ì¿Í¾à ÌÀêÇå ÈèÆ ï¾åÍæ¨è ¡ÉÊñºå ïÄå¾Éå¼ Æ¾à¾ ÀæÍæ¼úÈè
¾æº.
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ï¨å•Ë¾à ÌÃå ¨åÚÆåÈÆ ¦¨à ÀÖÊòÆ¨ Ìè´ ïÉ¾ºà ÀÖÊòÆ¨´ ïª¾ ÆçÄ´ ¡ÉÊñ Éì ÌçÄ
—´¨¼ûÄ ÀêÉºàÀºà ¼æ¾àÑŠ ÀÎ ¨È¼, (¡ÉÌà»å 3¨¼û) ¦à ¨èÌèó ¡ÉÌà»åÉ¨¼û ÌêóÌê ¨åÚÆåÈ
ÀÖÊòÆ¨à ïºåàÇå ªæ¾éÄ´ ÀêÉºàÀºà ¼æ¾àÑŠ ÉÈ´ Àòºè®åÇ ÉÊïÆ¾à ÈæÂê¸ê ¡ÚÀ¸ ¨èÌèÉ¨à
ÀòºèªòÍ¸Æ ¨è×Ä Ì¿Íå ÌêóÌê ººàºàÉïÆà ï¾åºèÂê¸ü. ¦à ÌçÄ ¡ÉÌà»åÉ¨¼ûÄ ÌêóÌê ÀÖÊòÆ¨à
ïÌåÆå ª¾ê ÈæÂìïÆà, ïÉ¾ºà ºæÛŒ¨ÇæÉ¾à ÈÂå ó¾à ïºåÇºëÇæ À¼¾Š ¨Ç ïª¾Æ.
¢Íº ¡ºà¼æ¨éŠÉÈ ÀòºèÁÈÆ¨à ÉÊïÆ¾à ÀêÉºàÀºà ¼æ¾à—Š ÀÎ ¨è×Ä Äê¼Èà ¾åÌàºèÆ¨à ÂÉ
ÀæÍæ¼úÈèÉÄ ïÀ¾é ªèÆ ïÍÆè¾à £´ —¨ÈàÀ ÉÊïÆ¾à ÈèÆåÀ¼úâචි ºæÛÉê¨åÇ ÌÄåªÄ¨à ïºåàÇå
ª¾à¾å È¼û. ï¨å•ÌÄ Íå ¦Ä ¡åÆº¾Æ ¡ºÇ ÀæÉºè ¦¨ºåÉÆ ÉìïÆà, ï¨å•Ë¾à
¨åÚÆåÈÆ´ ÌêóÌê ÀÖÊòÆ¨à ÈæïÂ¾ ïº¨à ¨èÌèó ¡Æ¨è×Ä¨è¾à ïºåÇÉ ¨åÚÆåÈ ÀÖÊò Ì¿Íå
¡ÚÀ¸ ¢¼úÖÀºà ¨è×ÄÆè. ïÄÆ ÀêÉºàÀºà ¼æ¾àÑÄ¨à Íå ÌæÌ¼ûïŠ¼û ï¼Æå¨åÇÆ¨è¾à ÉåÌè ÌÍªº
¦¨ºåÉÆ¨è. ¦¾Š,
I Äê¼È¨à ÉæÆ ï¾åÑÄ
II ÌêóÌê ÀÖÊòÆ¨à ÈæïÂ¾ ïº¨àÄ ¡ÚÀ¸ ¢¼úÖÀºà ¨è×Ä
¦Ä ¾èÌå ¢Íº ïÍàºë À¼¾Š ¨Çïª¾ ï¨å•ÌÄ´ ÌêóÌê ¨åÚÆåÈ ÀÖÊòÆ¨à ïÌåÆå ªæ¾éÄ´ ¦Ä
¨òÄÆ ¡¾êªÄ¾Æ ¨Ç¾ È¼û. ¦Æ ïÀÇ ¡ºà¼æ¨éŠ Äº À¼¾ŠÉ ª¾ê ÈæÂì ¡ÉÌà»å¾ê¨íÈ
ºéÇ¸Æ¨è.
ï¨å•ÌïŠ ¨åÚÆåÈ ÀÖÊòÆ ¾É Ìà»å¾Æ¨´ ïª¾ ¦àÄ´ Ìå½åÇ¸ ïÍàºë ºèÂê¸.ü ïÀÇ
¨åÚÆåÈ ÀÖÊòÆ ¾É ¨åÚÆåÈ ÀÖÊòÆ Íå ÌæÌ¼ûïŠ¼û ¾É ¨åÚÆåÈ ÀÖÊòïÆà ¡æºè ÀÍÌê¨Š ÌÍ
ÀèÍè›Ä ¡¾êÉ £´ ïªÉ¾ ÄåÌè¨ ¨ëÈèÆ Ìå½åÇ¸ ÀòºèËàµåÉ¨à ÂÉ ï¨åÎÅ ÀÎåºà ÃåÇ
º¨àïÌàÇæ¨Çæïªà ÉåÚºåïÉ¾à ÀæÍæ¼úÈè ïŒ. ¦à ¡¾êÉ ïÀÇ ¨ëÈé ªè—ÌêÄ Íå ¾É ¨ëÈé ªè—ÌêÄ ÌÌ¿å
Çæ 740,000 ¨ ¡ÈåÃÆ¨à ÌèóÑ ¡æºæÆè Æ¾ Àò¨åÊÆ ¾èÉæÇ¼ú ï¾åïŒ.
4.3 ¨åÚÆ Ä¸à¶È ÀÖÀåÈ¾Æ
(¡) ÌÍ (¡å) Ì¿Íå ÀèÎèºëÇæ
ï°ñËàµ —¼ñå³ º¾ºëÇæ ºë¾ Ì¿Íå ¡ÆóŠ¨ÇæÉ¾à ºèï¼ï¾¨ë ïºåàÇå ªºàº¼, ïÌàÉÆ´ ÉåÚºå
¨Ç¾ê ÈæÂìïÆà ¦¨à ¡ÆóŠ¨ÇæïÉ¨ë ÀÄ¸ü. ºÉ¼ ¢ºèÖ ÀêÇÀàÀå¶ê ï¼¨ ÀèÇÑÄ Ì¿Íå ¡ÆóŠÀºà
¨æ¼Éå 2014/06/06 Éæ¾è ¼ú¾ ÌŠÄê© À×¨àË¸ ÀÉºàÉå ¦¨à ¡ÆóŠ¨ÇæïÉ¨ë ïºåàÇå ª¾à¾å
È¼û. ¦ïÍºà, ¦Ä ¡ÆóŠ¨Çæ º¾ºëÇ´ ¡¼åÈ Éæ´êÀ ÀòÄå¸Éºà ï¾åÉ¾ ¾èÌå º¾ºëÇ ÂåÇ
ªæ¾éÄ Àòºè¨àïËàÀ ¨Ç¾ È¼ûû.
¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ÌÍ¨åÇ º¾ºëÇ Ì¿Íå É¾ ÌêóÌê¨Š ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå ®¨òïÈà© ¡â¨ 30
Íé Ì¿Í¾à 2013 ï¾åÉæŠÂÚ 01 ¼ú¾æºè DMS/Policy/03 ÈèÀèÆ Äªè¾à ¼¾àÉå ¡æºè ÀÖ¼ú
ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç ¡æºè ¾èÌå ¦Ä º¾ºëÇ Ì¿Íå ¡ÆóŠÀºà ¨æ¿ÑÄ´ Àò»Ä ¦Ä ÌâïÊåà½¾Æ¾à
¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïÉ¾à ¡¾êÄº ¨ÇÉå ªº ÆêºëÆ. ¦Ä ¡¾êÄº ¨è×ïÄ¾à
¡¾ºëÇæÉ ¦Ä º¾ºëïÚ ÀêÇÀàÀå¶ê ÀèÇÑÄ´ ï¨å•ÌÄ ÂÈåïÀåïÇåºàºë ïŒ
5. ªè¸êŠ ¨´ÆêºëÃåÉÆ ÌÍ ÆÍ ÀåÈ¾Æ
5.1 ¡Ãñ¾àºÇ —ª¸¾Æ
(¡å) ïŠ ÌŠÂ¾à½ïÆ¾à ¡ÄåºñåâÊïÆà ¡Ãñ¾àºÇ —ª¸¨ÉÇÆå ¼æ¾êÉºà ¨Ç ¡æº.
5.2 ¡ÆÉæÆ ïÈà©¾ÄÆ ÀåÈ¾Æ
2012 ÉÚËïÆà °¾ÉåÖ ÄåÌïÆà ¦É¨´ ÀæÉºè ï¨å•Ë¾à ÌÃå ÌåÄåÔ¨Æè¾àïªà ¾èÈ ¨åÈÆ ¡ÉÌ¾à Éì
Âæ—¾à Íå 2013 ÄæÆè ÄåÌÆ ¼¨àÉå ï¨å•ÌÄ´ ¾É ï¨å•Ì¾à ÌÃå ÌåÄåÔ¨Æè¾à Àºà ¨Ç ï¾åºèÂê¸ê
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¾èÌå ÌæÈÌêŠ ¨Ç ªºà ÀÖ¼ú 2013 ÉÚËïÆà ¼àÑ ÉåÚËè¨ ÌÄêÝÉ ÀæÉæºàÑÄ´ ï¾åÍæ¨è Éì ¡ºÇ, ¦à Ì¿Íå
ïÉ¾à¨Î ÇæÀèÆÈà •ÈèÆ¾ 1.5 ¨ Äê¼È ï¨å•ÌïŠ ïÉ¾ºà Àòåªà½¾ —Æ¼Š Ì¿Íå ï¨å•Ì¾à ÌÃåïŒ
¡¾êÄæºèÆ ¡æºèÉ ÄåÇæ ¨Ç ª¾à¾å È¼ ¾Äêºà ¦Ä ÀòºèÀå¼¾ ÄÍå Ãå¸à¶åªåÇïÆ¾à ÈÂå ï¾åó¾à
¾èÌå ¦Ä Äê¼È ¢ºèÖ —Æ. ¦ïÌàÄ, ÌæÈÌêŠ ¨Î ÀÖ¼ú ¼àÑÉåÚËè¨ ÌÄêÝÉ ÀæÉæºà—Æ ï¾åÍæ¨è Éì ¾èÌå ¦à
Ì¿Íå ¡ÉÊñ ÀÚïÆàË¸ ÌÍ¨åÇÉÇæ¾à´ ïªÑŠ, ÈèÀè ÷Éñ, ¢¾à½¾, óÇ¨»¾ Íå Äê÷¸ ¨´Æêºë Ì¿Íå
ïÉ¾à¨È ÀòºèÀå¼¾¼ ¢ºèÖ —Æ.
ÌæÈÌêŠ ¨È ÀÖ¼ú ¡½ñ¨àË º¾ºëïÚ Â¿Éå ªæ¾éŠ 2013 ÉÚËïÆà ï¾åÉæŠÂÚ ÄåÌÆ ¼¨àÉåÄ Ìèó
¨è×Ä´ ï¾åÍæ¨è Éì ¾èÌå, ¦Ä º¾ºëÇ´ ïÉ¾à ¨È Éæ´êÀà ÌÍ ¼ûÄ¾å ¼ ï°ñËàµ —¼ñå³ º¾ºëÇæ ï¼¨
Ì¿Íå ïÉ¾à¨È Éæ´êÀà ÌÍ ¼úÄ¾å¼ ¢ºèÖ —Æ.
—ï¼àÊ ªÄ¾à —Æ¼Š Ì¿Íå ÀòºèÀå¼¾ ïÉ¾à ¨Î¼ ï¨å•ÌïŠ ¡ÉÊñºåÉÆ¾´ ªæÈïÀ¾ ÀêÍê¸ê ÑŠ
¡ÉÌà»å ï¾åÈæÂê¸ê ¾èÌå —ï¼àÊ ªÄ¾à —Æ¼Š Ì¿Íå ïÉ¾à ¨Î ÀòºèÀå¼¾¼ ¢ºèÖ —Æ.
¢Íº ¨Çæ¸ê ïÂåïÍåÄÆ¨à ¡Àïªà ÀåÈ¾ïÆ¾à ÀÖÂåÍèÇ ¨Çæ¸ê ¾èÌå Àæ¾ ¾æªë¾ ¦Éå É¾ Âæ—¾à
¡Æ ÉæÆ ïÈà©¾ïÆà ÀåÈ¾ ¨åÇ¨ÃåÉÆ Æ´Àºà Ñ ¡æº.
5.3 ÉåÚËè¨ ÉåÚºå ÌÃåªº ¨è×Ä
ïÄÄ ÀòÄå¼Æ´ ïÍàºë ÉìïÆà ¡åÆº¾ïÆà ¨È¨ Ìè´ ÀÉºè¾ ¨åÚÆÆ Ä¸à¶È Íè-ºåÉÆÆè.
6. À¼à½ºè Íå ÀåÈ¾
ïÄÄ ÀåÈ¾ ¨àïËàºòÆ¾à ÍºÇ ÌŠÂ¾à½É —ïÊàË ¡É½å¾Æ ïÆåÄê ¨è×Ä´ ï¨å•ÌÄ ¨´Æêºë ¨Ç¾ê
¡æº.
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