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අඳ ගෆන තතු

ජළතික විදයළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළල (නවහකෙක්) 1994 අංක 11
දරන විදයළ ශළ තළක්ණ වංලර්ධන ඳනත මගින් වහථළපිත කෂ ආයතනයක්
ලන අතර 1998 අකගෝවහතු මළවකේදී ක්රියළත්මකමම ඇරඹිණ. එය 1998
කදවෆම්බර් 06 ලෆනි දින නි ලකයන් ආරම්භ කරන ද අතර 1999
ජනලළරි මව සිෙ පර්ණ ක්රියළකළ ක කකොම්න් වභළලක් බලෙ ඳත් විය.
ශ්රී ංකළ රජයෙ විදයළ ශළ තළක්ෂණ කරුණු වම්බන්ධල උඳකදවහ බළදීම ශළ
ප්රතිඳත්ති වම්ඳළදනය වශළ වූ ඉශෂම ආයතනය ලකයන් නවහකෙක්
ආයතනය නම් කරනු ෆබ ඇත. ශ්රී ංකළ ප්රජළතළන්්රික වමළජලළදී
ජනරජකේ අතිගරු ජනළධිඳතිතුමන් විසින් ඳත් කකකරන වළමළජිකයන් වත්
කදකනකුකගන් කකොම්න් වභළල වමන්විත කේ.
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අඳකේ දෆක්ම

“ශ්රී රහංකීඹ ජනතහගේ භෘේධිඹ වහ ගෞබහගයඹ ඉවශ නළංවීභ
උගදහ විදයහගේ වහ තහක්ෂසග විබඹ වහ බහවිතඹ පිළිඵ යජඹට
උඳගදස ඳඹන විශිසට ආඹතනඹක් වීභ”

අඳකේ කමකශලර

“තියහය ංර්ධනඹ වහ ගඹොදහ ගළනීභ උගදහ උස විදයහ වහ
තහක්ස ජහතික වළකිඹහන් ගගොඩනළංවීභ වහ යජඹට ප්රතිඳත්ති,
උඳහඹ භහර්ග වහ ළරසු ඉදිරිඳත් කිරීභ”
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වභළඳතිලරයළකේ වමළකෝචනය
ජහතික විදයහ වහ තහක්ස ගකොමින් බහගේ සනසගටක්ස බහඳතියඹහ ලගඹන්
2016 ර්ඹ තුශදී ඉටු කයන රද ක්රිඹහකහයක  ඵන්ධගඹන් න ගභභ
භහගරෝචනඹ භහ ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ඉභවත් තුටිනි.
2016 ය තුශදී,ජහතික ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු කස කය අන් කය එඹ ශ්රී
රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජග අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගත පිළිගළන්වීභට
නසගටක් ආඹතනඹට වළකි විඹ.එඹ 2016 දී ජහතික ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු
ගර අභහතය භණ්ඩරඹ විිනන්ද අනුභත කයන රදී. අප්රභහද ජහතික ළදගත් කභකින් යුතු ගක්න්ද්රගත විදයහ වහ
තහක්ස ක්ගේත්ර දවඹක් ගභභ ජහතික ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු වඳුනහ ගනී.ආර්ථික ංර්ධනඹ ව
ජනතහගේ ජීන තත්ඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ වහභ අලය න ක්ගේත්රරට අදහර ඳර්ග ස ිනදු කිරීභ
ව ප්රතිඳත්ති  ඳහදනඹ පිිස ගභභ ජහතික ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු යජඹට උඳකහරී ගයි.
1994 අංක 11 දයන විදයහ වහ තහක්ස ංර්ධන ඳනත භගින් තභනට ඳළරී ඇති ඵරතර අනු නසගටක්
ආඹතනඹ හර්ෂික ජහතික විදයහ වහ තහක්ස හර්තහ පිළිගඹර කිරීභ වහ 2016 ය තුශදී ජහතික විදයහ වහ
තහක්ස ආඹතන 31 ගතොයතුරු රැස කගශේඹ. ඇතළ විදයහ තහක්ස ආඹතන භවහ බහණ්ඩහගහයඹ
ඳර්ග ස වහ ංර්ධන කටයුතු දවහ ඔවුනට රඵහ ගදන මුළු අයමුදල් ප්රභහසඹ ළඹ ගනොකයන ඵ රැස
කයගත් ගතොයතුරු ලින් ඳළවළදිලි විඹ. තද අගරවි කශ වළකි නිඳළයු වහ තහක්සඹන් ළඩි දියුණු කය
ඇත්ගත් සුළු ප්රභහසඹක් ඳභිස. ජහතික විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන විිනන් රඵහ ගගන ඇති ගේටන්ට් ඵරඳත්ර
ංඛ්යහද ඉතහ ඳවශ භට්ටභක ඳ. . එගේ වුත් ජහතික විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන ර විදයහඥයනඹන් විිනන්
ඳර්ග ස ප්රකහලන විලහර ංඛ්යහක් උඳදනු රළග . ගකගේගතත් ඒහගඹන් ඵහුතයඹ ඳර්ග ස මුළු
රදී කයන රද ඉදිරිඳත් කිරී ර හයහංල ගේ.ඉවශ ඵරඳෆභක් ඇති ඳර්ග ස ගයහ ර ඳශ කශ වළකි
ඩහත් ඉවශ ගුසහත්භකඵකින් යුතු ඳර්ග ස ගභභ ආඹතන ලින් ළඩිගඹන් ිනදු කිරීභද අලයගේ.
ජහතික විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන ර ඳර්ග ස අගරවි කශ වළකි නිඳළයු ව යගට් ආර්ථික ංර්ධනඹ
ව අඳගේ ජනතහගේ ජීන තත්ත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ ගනුගන් වහභ අලය කයන තහක්සඹන්
ළඩිදියුණු කිරීභ ගකගයහි ළඩිගඹන් ගක්න්ද්රගත විඹ යුතු ඇත.
1994 විදයහ වහ තහක්ස ඳනතට අනු ඳනගත් අයමුණු රට අදහර ශ්රී රංකහගේ විදයහ ව තහක්සඹ
හකච්ඡහ කිරීභ පිිස භණ්ඩඳඹක් ළඳයීභ වහ නසගටක් ආඹතනඹ ය ගදකකට යක් ශ්රී රංකහ විදයහ වහ
තහක්ස  භන්ත්රසඹ ඳළළත්විඹ යුතුඹ.2016 ය තුශදී නසගටක් ආඹතනඹ අට ළනි ේවි හර්ෂිකවිදයහ වහ
තහක්ස  භන්ත්රසඹ ඳළළත්විඹ.මුළුගේ ප්රධහන අමුත්තහ වග විදයහ තහක්ස වහ ඳර්ග න අභහතය ගරු
සුිනල් ගප්රේභජඹන්ත භවතහඹ. ගභභ මුළු ජහතික ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු ක්රිඹහත්භක කිරීග
උඳහඹභහර්ගඹක් කස කිරීභ ගකගයහි ගක්න්ද්රගත විඹ.ගභභක්රිඹහත්භක කිරීග උඳහඹභහර්ගඹ කස කිරීභ
වහ ශ්රී රංකහගේ ප්රමුඛ් ගඳගශේ විදයහඥයනගඹෝ 100 ට ළඩි ංඛ්යහක් වබහගි වව. ගභභ ක්රිඹහත්භක කිරීග
උඳහඹභහර්ගඹ 2017 දී විධිභත් ගකගයනු ඇත.
2016 දී නසටක් ආඹතනඹ තත් ළදගත් ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් න ජහතික ඛ්ිසජ  ඳත් පිළිඵ ප්රතිඳත්තිඹ
කස කිරීභට මුශ පිරුගේඹ.ඛ්ිසජ  ඳත් වහ ඵළඳි ක්ගේත්රර ප්රමුඛ් ගඳගශේ විගලේඥයනගඹෝ ගභභ ප්රතිඳත්තිඹ
කස කිරීභට වබහගි ව අතය එඹ 2017 දී අන් ගකගයනු ඇත.
1994 විදයහ වහ තහක්ස ඳනතට අනු නසගටක් ආඹතනඹ ඳනගත් අයමුණු රට අදහර ශ්රී රංකහගේ විදයහ
ව තහක්සආඹතනර ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ කිරීභද අලය ගේ. 2016 දී නසගටක් ආඹතනඹ ජහතික විදයහ
වහ තහක්ස ආඹතන ගදකක එන ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳර්ග ස ව ංර්ධන ආඹතනග ව ඳශතුරු
ඳර්ග ස ව ංර්ධන ආඹතනග කහර්ඹහධනඹ භහගරෝචනඹ කගශේඹ. ගභභ ආඹතන ිනදු කයන
ඳර්ග ස ජහතිග අලයතහ වහ අගේක්හ ඉටු කයන ඵට ග ඵරහ ගළනීභ පිිස ඒහග ගුසහත්භකඵ
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පිරිළඹ පරදහයීඵ අදහරත්ඹ ව ඵරඳෆභ තක්ගේරු කිරීග අයමුිසන් අදහර ක්ගේත්රර විගලේඥයනඹන්ගගන්
ළදු රත් භහගරෝචන භසඩර විිනන් ගභභ භහගරෝචන ිනදු කයන රදී.
2016 දී නසගටක් ආඹතනඹ විිනන් ිනදු කයන රද තත් ප්රධහන ක්රිඹහකහයකභක් වග “සහබහවික ගවේතු නිහ
ිනදුන ආඳදහ ඵරඳෆ අභ කිරීභ-ප්රතිඳත්තිග ිනට යවහයඹට"ඹන භළගඹන් ජහතයන්තය ළඩමුළු
ගභගවඹවීභයි.විගේල යටල් 18 ශ්රී රංකහගේ නිගඹෝජිතගඹෝ ගභභ ළඩමුළුට වබහගි ව අතය එහි ප්රතිපරඹ
වග . ව්ර සහබහවික ිනදුවී ගවේතුගන් ඇතින ආඳදහ වහ උදුරුර ඵරඳෆභ අභ කිරීභ පිළිඵ ගකොශම
ගඹෝජනහ  භතඹයි. ගනොඵළඳි වහ අගනකුත් ංර්ධනඹ න යටර විදයහ වහ තහක්සඹ පිළිඵ
භධයසථහනඹ(NAM S&T Centre) භඟ ඒකහඵේධ ගභභ ළඩමුළු ංවිධහනඹ ගකරිිස.
ගනොඵළඳි වහ අගනකුත් ංර්ධනඹ න යටර විදයහ වහ තහක්සඹ පිළිඵ භධයසථහනගඹහි ශ්රී රංකහ ජහතික
ගක්න්ද්රසථහනඹ න ඵළවින් එභ භධයසථහනඹ වයවහ ශ්රී රහංකික විදයහඥයනඹන් වහ විදයහ ඳරිඳහරකඹන් ගනුගන්
පුහුනු අසථහ ගසනහක් රඵහ දීභට නසගටක් ආඹතනඹ  ඵන්ධ වී ඇත.2016 ර්ඹ තුශදී විදයහ වහ
තහක්ස ආඹතන ර භහන  ඳත් ංර්ධනඹ වහද නසගටක් ආඹතනඹ තත් ක්රිඹහකහයක ගසනහක්
ගභගවඹවග ඹ .“ඳර්ග ස ගඹෝජනහ ලිවීභ ව ඳර්ග ස ලිපි භහගරෝචනඹ වහ ංසකයසඹ” පිළිඵ
ළඩමුළු ව ශ්රී රංකහගේ විදයහඥයනඹන් ගනුගන් මූලික ංඛ්යහනඹ පිළිඵ ගකටි ඳහඨභහරහක් ග අතය විඹ.
නසගටක් ආඹතනඹගඹහි තරුස විදයහඥයන ංදඹ විිනන් පිට පිට 5 ළනි යටත් ංවිධහනඹ කයන රද ජහතික
 භන්ත්රසඹ තරුස විදයහඥයනඹන්වට ිනඹ ඳර්ග ස භගින් ගවළිදයේ කයගත් කරුණු ශ්රී රංකහගේ විදයහ වහ
තහක්ස ප්රජහ ගත ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහක් ළඳයුගේඹ. ගභඹ ශ්රී රංකහගේ විදයහ වහ තහක්ස අංලග
භහන  ඳත් ංර්ධනඹ වහ නසගටක් ආඹතනඹ විිනන් ිනදු කයන රද තත් විදයහ වහ තහක්ස
ක්රිඹහකහයකභකි.
2017 දී ජහතික ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු ක්රිඹහත්භක කිරීග උඳහඹ භහර්ගඹ කස කය අන්
කිරීභ ජහතික ඛ්ිසජ  ඳත් ප්රතිඳත්තිඹ කස කය අන් කිරීභ ව ආර්ථික ංර්ධනඹ ව ජනතහගේ
ජීන තත්ඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ විදයහ වහ තහක්ස ආඹතනර කහර්ඹක්භ ඵ ව නිභළවුභ ළඩි කිරීභ
පිිස ගත යුතු ක්රිඹහභහර්ග  ඵන්ධගඹන් යජඹට නිර්ගේල රඵහ දීභ ඇතුළු හර්ෂික ළරළසග වඳුනහගගන
ඇති ිනඹළු ක්රිඹහකහයක ඉටු කිරීභට නසගටක් ආඹතනඹ ළරසු කයයි.
නසගටක් ආතනගඹහි ක්රිඹහකහයක ගනුගන් රඵහදුන් ගනොභසුරු වගඹෝගඹ ගනුගන් විදයහ තහක්ස
වහ ඳර්ග ස අභහතය ගරු සුිනල් ගප්රේභජඹන්ත භවතහ ගත භහගේ අංක සතුතිඹ පිරිනභමි.එතුභන්ගේ
දිරිගළන්වීභ ව වගඹෝගඹ නසගටක් ආඹතනඹට ඳසුගිඹ ර්ඹ තුශ ිනඹ ඉරක්ක හක්හත් කයගළනීභ වහ
උඳකහරී විඹ. අඳ ගත රඵහ දුන් වහඹ වහ වගඹෝගඹ ගනුගන් විදයහ තහක්ස වහ ඳර්ග ස
අභහතයහංලග ගල්ක තුභහට ව අගනකුත් නිරධහරීන්ටද භහගේ සතුතිඹ ඳශ කයමි. 2016 ගර්දී අඳගේ
කටයුතු හර්ථක ිනදු කිරීභ වහ නසගටක් ආඹතනග අධයක්/ප්ර.වි.නි. ව කහර්ඹ භණ්ඩරඹ රඵහදුන්
දහඹකත්ඹ අගඹ කිරීභටද ඒ ගනුගන් භහගේ අංක සතුතිඹ ප්රකහල කිරීභටද භභ ගභඹ අසථහ කය ගනිමි.

කජයහඨ මශළචළර්ය එම්.කේ.එවහ. විජයරත්න
වභළඳති
ජළතික විදයළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළල
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කකොමින් වභළකේ වළමළජිකයන්

2016 අකප්රේ මව 20 ලෆනි දින දක්ලළ

මශළචළර්ය ඩී.ඒ. තන්ත්රීකගොඩ

වභළඳති
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරග ගබෞතික විදයහ පිළිඵ බහඳති වහ ගජයසඨ
භවහචහර්ඹ, ඛ්නිජ ගතල්  ඳත් ංර්ධන ගල්ක කහර්ඹහරග තහක්ිසක
උඳගේලක, උස අධයහඳන අභහතයහංලග ප්රතිඳත්ති වහ උඳහඹභහර්ග ඒකකග
ප්රමුඛ් උඳගේලක, එඩින්ඵර්ේ විලස විදයහරග ආයහධිත ඳර්ග ස  භහන
හභහජික

මශළචළර්ය ආර්.ටී. කුමළරතුංග
රුහුණු විලස විදයහරග
භවහචහර්ඹ .

වරය ජජ විදයහ අංලග

ප්රධහනි ව ගජයසඨ

දරන ද කලනත් තනතුරු
රුහුණු විලස විදයහරග වරය වහ හගය විදයහ වහ තහක්ස ඨයඨග ආය බක
පිඨහධිඳති; රුහුණු විලස විදයහරග ජජවිදයහ අංලග ප්රධහනි ශ්රී රංකහ
විදයහභිවරර්ධන ංගභග භවහ බහඳතිනි ; ජහතික වරය ව නහවුක ඉංජිගන්රු
විදයහ ආඹතනගඹහි ව ජහතික විදයහ ඳදනගභහි කශභනහකයස භණ්ඩර
හභහජිකහ.
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මශළචළර්ය ඒ.ඒ.පී.එවහ. මනම්කේරි
කළශිසඹ විලස විදයහරග

ජදය ඨයඨගඹහි අණුක ජදය ඒකකගඹහි ගජයසඨ

කථිකහචහරිනී ව ඩර්ඩ්න්ස ගයෝවගල් අණුක ජී විදයහඥයන ශ්රී රංකහ ප්ර. තන
භණ්ඩරග උඳගේලක තහක්ිසක තක්ගේරුකරු

ආචළර්ය එවහ.එවහ.නමසිලළයම්
ගභොයටු විලස විදයහරග ඉංජිගන්රු ඨයඨගඹහි ගජයසඨ කථිකහචහර්ඹ
දරන ද කලනත් තනතුරු
ඉන්දීඹ යරත් මූරය විලසගල්කයින්ගේ ආඹතනග

එඩුයුගක්සන් රංකහහි

ඨයඨහධිඳති; අධයක්/ප්රධහන විධහඹක නිරධහරී, නවීන තහක්ස පිළිඵ ආතර්සී.
ක්රහක් ආඹතනඹ; කහර්මික තහක්ස ආඹතනග විදුත් තහක්ස ඒකකග
ප්රධහනී,

මශළචළර්ය නළරද ලර්ණසුරිය
ශභහ ගයෝග පිළිඵ ගජයසඨ භවහචහර්ඹ, ගකොතරහර ආයක්ක විලස විදයහරඹ
දරන ද කලනත් තනතුරු
ශ්රී ජඹර්ධන පුය විලස විදයහරග උඳකුරඳති; ශ්රීජඹර්ධනපුය විලස
විදයහරග

ශභහ ගයෝග අංලග

ගජයසඨ භවහචහර්ඹ; ශ්රී රංකහ උඳ

කුරඳතිරුන්ගේ ව අධයක් රුන්ගේ කමිටුගේ බහඳති; ගයෝඹල්
ේගන්ට් ගයෝවගල් ශභහ ගයෝග විගලේඥයන ජදය.

8|Page

ආචළර්ය කේ.ලත්තවිදළනකේ
ශ්රී රංකහ විෘත විලසවිදයහරග ත්විදයහ පිළිඵ ගජයසඨ කථිකහචහර්ඹ
දරන ද කලනත් තනතුරු
ක කරු ඵතහ වහ විගේල රැකිඹහ අභහතයහංලග

අංලග

ළටුේ ඳහරක භණ්ඩරග

ගයදිපිළි නිසඳහදන ගශ

හභහජික; ශ්රී රංකහ විදයහභිවරර්ධන ංගභග

ප්රධහන ගල්ක ; ජහතික වරය වහ නහවුක ඉංජිගන්රු විදයහ ආඹතනග

ඳහරක

බහගේ හභහජික

ආචළර්ය ඒ. එම්. මුබළරක්
හිටපු අධයක්/ප්රධහන විධහඹක නිරධහරී කහර්මික තහක්ස ආඹතනඹ
දරන ද කලනත් තනතුරු
හර්ක් ශ්රී රංකහ නිගඹෝජිත භණ්ඩර හභහජික ඉන්දු ශ්රී රංකහ ඒකහඵේධ ගකොමින්
බහගේ විදයහ වහ තහක්ස උඳ ගකොමින් බහ  ඵන්වරකයස නිරධහරී,අභහතය
භණ්ඩරඹ විිනන් ඳත් කයන රද විගලේඥයන උඳගේලක කමිටුගේ හභහජික
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2016 ජූනි 30 ලෆනි දින සිෙ

මශළචළර්ය එම්.කේ.එවහ. විජයරත්න–වභළඳති
කළශිසඹ විලස විදයහරග ගජයසඨ භවහචහර්ඹ ව ත් විදයහ පිළිඵ බහඳති
දරන ද කලනත් තනතුරු

කළශිසඹ විලස විදයහරග උඳ කුරඳති; කළශිසඹ විලස විදයහරග විදයහ ඨයඨගඹහි
ඨයඨහධිඳති,
ශ්රී රංකගේ උඳ කුරඳතිරුන්ගේ වහ අධයක්රුන්ගේ කමිටුගේ බහඳති ; පුයහවිදයහ
ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනගඹහි කශභනහකයස භණ්ඩර බහඳති.ශ්රී රංකහ ප්රමිති
ආඹතනගඹහි, නවීන තහක්ස පිළිඵ ආතර්සී. ක්රහක් ආඹතනගඹහි,ජහතික වරය ව
නහවුක ඉංජිගන්රු විදයහ ආඹතනගඹහි,ජහතික ජරජ  ඳත් ඳර්ග ස වහ ංර්ධන
නිගඹෝජිත ආඹතනගඹහි ජහතික විදයහ ඳදනගභහි ජහතික මූලික අධයඹන
ආඹතනගඹහි කහර්මික තහක්ස ආඹතනගඹහි ව ඹම ඳශහගත් ඳශහත් ඳහරිරික
අධිකහරිගඹහි ඳහරක බහ හභහජික.

මශළචළර්ය ආර්.ටී. කුමළරතුංග
රුහුනු විලස විදයහරග
භවහචහර්ඹ .

වරය ජජවිදයහ අංලග

ප්රධහනි ව ගජයසඨ

දරන ද කලනත් තනතුරු
රුහුනු විලස විදයහරග වරය වහ හගය විදයහ වහ තහක්ස ඨයඨග ආය බක
පිඨහධිඳති;රුහුනු විලස විදයහරග ජජවිදයහ අංලග ප්රධහනි ශ්රී රංකහ
විදයහභිවරර්ධන ංගභග භවහ බහඳතිනි; ජහතික වරය ව නහවුක ඉංජිගන්රු
විදයහආඹතනගඹහි ව ජහතික විදයහ ඳදනගභහි කශභනහකයස භණ්ඩර
හභහජිකහ.
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මශළචළර්ය ඩබ්ලිේ එේ සුමතිඳළ
ගජයසඨ තහක්ිසක උඳගේලක ඳරිය අභහතයහංලඹ ව ගේලි ආයක්හ
යහඳෘතිගඹහි උඳගේලක,භවළලි ංර්ධන ව ඳරිය අභහතයහංලඹ
දරන ද කලනත් තනතුරු

බහඳති, ජහතික විදයහ ඳදනභ ශ්රී රංකහ; ගබෞතික විදයහ පිළිඵ භවහචහර්ඹ,
ශ්රී රංකහ විෘත විලස විදයහරඹ;ගේලගුිසක විඳර්ඹහ අංලග ආය බක අධයක් වහ
ගේලගුිසක විඳර්ඹහ පිළිඵ ප්රධහන භළදිවත්කරු ඳරිය වහ ජහතික  ඳත්
අභහතයහංලඹ; ගේලගුිසක විඳර්ඹහ පිළිඵ එ.ජහ.යහමු ප්රඥයනේතිග අනුර්තන
අයමුදල් භණ්ඩර හභහජික; ඳරිය අභහතයහංලග ගේලගුිසක විඳර්ඹහර
ඵරඳෆභ අභ කිරීභ පිළිඵ විගලේ කමිටු බහඳති; ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ
ඵරලක්ති අභහතයහංලග ගේලගුිසක විඳර්ඹහරට අනුර්තනඹ වීභ පිළිඵ
විගලේ කමිටු හභහජික; ගේලගුිසක විඳර්ඹහ පිළිඵ එ.ජහ.යහමු ප්රඥයනේතිඹට
ඳහර්ලස කරුන්ගේ මුළුට ශ්රී රංකහ නිගඹෝජිත භන්ඩරග ප්රධහන භළදිවත් කරු
වහ ගජයසඨ හභහජික; ජහතික ඕගෝන් ඒකකග අධයක් වහ ඳරිය අභහතයහංලග
ගභොන්ට්රිඹල් මූරගල්ඛ් ඒකකග ජහතික  ඵන්වරකහයක , ගභොන්ට්රිඹල් මූර ගල්ඛ්
ඳහර්ලස කරුන්ගේ වහ කරහඨයඹ ODS නිරධහරින්ගේ ක්රිඹහකහරී කණ්ඩහඹ
විෘතහන්ත රැසවීභට ශ්රී රංකහ නිගඹෝජිත භන්ඩරග ප්රධහනී ගභොන්ට්රිඹල් මූර
ගල්ඛ්ඹ ක්රිඹහත්භක කිරීග කමිටු බහඳති ගභොන්ට්රිඹල් මූරගල්ඛ් ඵහු ඳහර්ලසවික
අයමුදගල් විධහඹක කමිටු හභහජික

මශළචළර්ය ඩී.එන්. කරුණළරත්න
ගජයසඨ භවහචහර්ඹ, යහඹන විදයහ අංලඹ ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
දරන ද කලනත් තනතුරු

ඵහහිය කථිකහචහර්ඹ ගුඑල්ෂස විලස විදයහරඹ කළනඩහ; ශ්රී රංකහ විෘත විලස
විදයහරග ඵහහිය භවහචහර්ඹ;කළනඩහගේ ගෝටර්ලූ විලස විදයහරග ඵහහිය
විදයහඥයන; ඇ.එ.ජ. කළන්හස විලස විදයහරග ඳර්ග ස  භහන හභහජික;
තහයිරන්තග භහිගදෝල් විලස විදයහරග ඳර්ග ස ආරිත වකහය වහ ඵහහිය
විදයහර්ථි.
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මශළචළර්ය ගුණඳළ නළනළයක්කළර
අධයහඳන අභහතයහංලග ගජයසඨ උඳගේලක ව ජහතික ළටුේ ව ගේක ංඛ්යහ
ගකොමිභ
දරන ද කලනත් තනතුරු
ජහතික අධයහඳන ආඹතන අධයක් ජනයහල්, අධයහඳන අභහතයහංලඹ; ගජයසඨ
භවහචහර්ඹ ශ්රී ජඹර්ධන පුය විලස විදයහර; බහඳති,ශ්රී රංකහ මූඳකහය
කශභනහකයස ආඹතනඹ ; භර්චන්ට් ඵෆන්ක් ඔෂස ශ්රී රංකහ ඹටගත් න ගක්ස
ගකොගරජ් ජහරගඹහි ප්ර.වි.නි.; ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන ප්රතිංසකයස බහ
හභහජික;දකුණු ආිනඹහගේ කශභනහකයස ංර්ධන ආඹතන ංගභග
(AMDISA) උඳ බහඳති; ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ ශ්රී රංකහ ඳදන ආඹතනඹ
ජහතික තහක්ස අධයහඳන ආඹතනඹ වහ ශ්රී රංකහ ජහතික යහඳහය කශභනහකයස
ආඹතනඹ ඹන ආඹතන ර ඳහරක බහ හභහජික

මශළචළර්ය ඩබ්ලිේ.ඒ.කේ.එම්. ද කකොවහතළ
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරග ගඵෝග විදයහ පිළිඵ ගජයසඨ භවහචහර්ඹ වහ
බහඳති; ශ්රී රංකහ ජහතික ඳර්ග ස බහ හභහජික

මශළචළර්ය අර්ජුන පී.ද සිේලළ
ශ්රී රංකහ උත්ගත්ජක භර්ධන නිගඹෝජයහඹතනගඹහි (SLADA) බහඳති; කළශිසඹ
විලසවිදයහරගඹහි ජදය අංල ප්රධහනි;උතුරු ගකොශම ශික්ස ගයෝවගල් විගලේඥයන
ජදය; ආභහල වහ අන්ත්ර පිළිඵ ජදය විදයහ අධයඹන භණ්ඩර බහඳති; ක්රීඩහ
ජදය විදයහ අධයඹන භණ්ඩර හභහජික;ජහතික අධයහඳන ආඹතනග ජදය
අධයඹන බහ හභහජික; ආභහල වහ අන්ත්ර පිළිඵ ජදය විදයහ පුහුණුකරු;
ශ්රී රංකහ ජහතික ක්රීඩහ කවුන්ිනර හභහජික World Journal of Gastroenterology
භ ංසකහයක
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වංවිධළනකයහි ඳෆතිකඩ



බහඳතිතුභහ ගකොමින් බහගේ ප්රධහනත්ඹ දයයි.



අධයක්තුභහ ප්රධහන විධහඹක නිරධහරීයඹහඹ.



ප්රතිඳත්ති, ළරසු

හර්තහ ව අගනකුත් විදයහ වහ තහක්ෂස  ඵන්ධ

ගල්ඛ්ස කන අධයඹන කණ්ඩහඹ

වහ උඳගේලක ංද වහ ඳවසුක

ළරසීභ ව කශභනහකයසඹ කිරීභ ගජයසඨ විදයහඥයනඹන් විිනන් ිනදුගකගර්.



විධහඹක ගල්ක තුභහ ගකොමින් බහගේ ගල්ක

න අතය කහර්ඹහර

කශභනහකරු ලගඹන්ද කටයුතු කයයි.


මූරයඹ

වහ

ඳරිඳහරනඹ

පිළිඵ

නිගඹෝජය

අධයක්

ිනඹුමභ

මූරය කහයසහන් කශභනහකයසඹ කයයි.


ගකොමින්බහගේ අලයතහ භත විගලේෂීත කහර්ඹඹන් වහ ඳළරු වහ

උඳගේලකරුන් ව ඳර්ග ස වකහයරුන් ඵහගනු රළග .
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වංවිධළන ලුශය
ජළතික විදයළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළල (නවහකෙක්)
බහඳතිතුභහ වහ ගකොමින් බහ හභහජිකඹන්

අධයක්/ ප්රධහන
විධහඹක නිරධහරී

ගජයසඨ විදයහඥයනඹන්

නිගඹෝජය අධයක් මුදල්වහඳරිඳහරන
විධහඹක ගල්ක

ගතොයතුරු න්නිගේදන
තහක්ස/දත්තගඵඩහවකහය

ළඩටවන් වකහය - මූරය-

කශභනහකයන වකහයරුන්

රිඹළදුයන්
කහර්ඹහර වහඹකඹන්
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විදයළ ශළ තළක්ණ වමළකෝචනය
රකේ විදයළ ශළ තළක්ණ තත්ලය පිලිබ ලළර්ෂික ජළතික වමළකෝචනය
ගඳය ර්ග ශ්රී රංකහගේ විදයහ ව තහක්ස ක්රිඹහකහයක භහගරෝචනඹ කයමින් හර්ෂික යජඹ ගත
හර්තහක් ඉදිරිඳත් කිරීග ගකීභ නසගටක් ගත ඳළරී ඇත. විදයහ ව තහක්ස අංලග . යස ගළනීභ වහ
ප්රතිඳත්ති  ඳහදනඹ වහ හර්ෂික යටක විදයහ ව තහක්ස තත්ත්ඹ භහගරෝචනඹ කිරීභ අලය ගේ.
2015 ර්ඹට අදහර ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ පිිස නසගටක් ආඹතනඹ 2016 දී යගට් විදයහ ව තහක්ස
ආඹතන 37 ක් ගඹොදහගනිමින් ප්රලසනහලි ීකක්සඹක් ඳළළත්වීඹ. රද ගතොයතුරු භත ඳදන  “2015- ශ්රී
රංකහගේ විදයහ ව තහක්ස තත්ත්ඹ” ඹන හර්තහ පිළිගඹර කයන රදී.
ගභභ හර්තහ ඳවත වන් ප්රධහන ංයචක ආයසඹ කයයි:
i)
ii)
iii)
iv)

විදයහ ව තහක්ස ආඹතන ර භහන වහ ගබෞතික  ඳත්
විදයහ ව තහක්සඹ ගනුගන් යජග මුදල් ළඹකිරීග පරදහඹකඵ
විදයහ ව තහක්ස ආඹතන ර කහර්ඹ හධනඹ
උගතුන්ගේ ංග ර විදයහ ව තහක්ස ක්රිඹහකහයක

රැස කය ගන්නහ රද ගතොයතුරු භත ඳදන  යගට් විදයහ ව තහක්ස අංලග ංර්ධනඹ ගනුගන් නිර්ගේල
ගසනහක් ඉදිරිඳත් ගකරිිස.

විදයළ ශළ තළක්ණ ආයතන වමළකෝචනය

1994 විදයහ වහ තහක්ස ංර්ධන ඳනත තත් කටයුතු අතය ශ්රී රංකහගේ විදයහ වහ තහක්ස ආඹතනර
ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ කිරීභද නසගටක් ආඹතනඹ ගත ඳයයි. 2011 ිනට 2015 දක්හ නසගටක් විිනන්
ආඹතනික භහගරෝචන දහවතයක් හර්ථක ගර  පූර්ස කය ඇත.එභ විසතය ඳවත දළක්ගේ.

ආඹතනඹ

අන් කශ දිනඹ

ශ්රීරංකහ ප්රතිතන භණ්ඩරඹ - 1 ළනි භහගරෝචනඹ

2011/භළයි

ශ්රීරංකහ ප්රතිතන භණ්ඩරඹ - 2 ළනි භහගරෝචනඹ

2015/ගඳඵයහරි

ඳයභහණුක ඵරලක්ති අධිකහරිඹ - 1 ළනි භහගරෝචනඹ

2011/ගනොළ ඵර්

ඳයභහණුක ඵරලක්ති අධිකහරිඹ - 2 ළනි භහගරෝචනඹ 2015/අගප්රේල්
ජහතික ගගොඩනළගිලි ඳර්ග ස ංවිධහනඹ

2013/ ගඳඵයහරි

කහශගුස විදයහ ගදඳහර්තග න්තු

2012/ගදළ ඵර්
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මුලික අධයන ආඹතනඹ

2013/ඔක්ගතෝඵර්

ජහතික ගගොඩනළගිලි ඳර්ග ස ආඹතනඹ

2014/භහර්තු

කහයමික තහක්ස ආඹතනඹ

2014/ අගප්රේල්

ජහතික විදයහ ඳදනභ

2014/ අගප්රේල්

ශ්රී.රං.ප්ර.ආ.

2015/ භළයි

ජහතික ඳර්ග ස කවුන්ිනරඹ

2015/ ගඳඵයහරි

නවීන තහක්සඹ දවහ ව ආතර් සී. ක්රහක් ආඹතනඹ

2013/ජනි

ක්කේ ත්ර කබෝග ඳර්කේණ ශළ වංලර්ධන ආයතනය පිළිබ වමළකෝචනය
(FCRDI)
ඉරක්ක හක්හත් කය ගළනීග දී රඵහ ඇති ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ කිරීභටද වළකි උඳරිභ භට්ටමින් යජග වහ
අගනකුත් ඳහර්ලසකරුන්ගේ අලයතහ වහ අගේක්හන් ඉටු ගකයන ඵ වතික කිරීභ පිිස ආඹතනඹ
ගභගවඹනු රඵන විදයහත්භක ළඩටවන් ර ගුසහත්භක ඵ පිරිළඹ පරදහඹක ඵ අදහරත්ඹ වහ
ඵරඳෆභ තක්ගේරු කිරීභ දවහ නසගටක් ආඹතනඹ 2016 දී ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳර්ග ස වහ ංර්ධන
ආඹතනග කහර්ඹ හධනඹ භහගරෝචනඹ කගශේඹ.
ඳවත වන් භහගරෝචන භඬුල්ර ගභභ භහගරෝචනඹ ිනදු කශව.
භහගරෝචන භඬුල්ර
1. භවහචහර්ඹ ඩ ලිේ. ඒ. ගජ්. එ . ද ගකොසතහ ගජයසඨ භවහචහර්ඹ ව ගඵෝග විදයහ පිළිඵ බහඳති කෘෂි
විදයහ ඨයඨඹ ගේයහගදනිඹ විලස විදයහරඹ සභඬුල්ගල් බහඳතිස
2. ආචහර්ඹ විජඹ ජඹතිරක  භහනිත භවහචහර්ඹ කෘෂිවිදයහ ඨයඨඹ ගේයහගදනිඹ විලස විදයහරඹ
3. ආචහර්ඹ එයහඩ් ජඹභහන්න හිටපු නිගඹෝජය අ්ඹක් ගඳොල් ඳර්ග ස ආඹතනඹ
4. ආචහර්ඹ කීර්ති ගභොගවොට්ටි හිටපු නිගඹෝජය අධයක් සඳර්ග සස ගත් ඳර්ග ස ආඹතනඹ
5. ආචහර්ඹ ගර්ණුක ද ිනල්හ ගජයසඨ කථිකහචහර්ඹ ඳශු  ඳත් වරය වහ ගඳෝස ඨයඨඹ ශ්රී රංකහ ඹම
විලස විදයහරඹ
ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳර්ග ස වහ ංර්ධන ආඹතනඹ 2016 ජුනි භ 09 ළනි දින ිනඹ සඹං තක්ගේරු හර්තහ
නසගටක් ගත ඉදිරිඳත් කගශේඹ. භහගරෝචන භඬුල්ගල් ඳශමුළනි රැසවීභ 2016 ජුනි භ 09 ළනි දින
නසගටක් ආඹතනග දී ඳත්න රද අතය ගභභ රැසවීග දී භහගරෝචන ළරළසභ . යසඹ කය ගළනිිස.
භඬුල්ර 2016 ජුලි භ 04 05 11 ව 12 ඹන දිනරදී භහගරෝචනඹ පිිස ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳර්ග ස වහ
ංර්ධන ආඹතනඹ ගත ගිඹව. කිලිගනොච්චි වහ අයරගංවිර පිහිටි ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳර්ග ස වහ ංර්ධන
ආඹතනගඹහි උඳ භධයසථහන ගත පිළිගලින් අගගෝසතු 15 ව 16 ළනි දිනරදී භඬුල්ර ගිඹ අතය 2016
ළේතළ ඵර් 19 වහ 20 ඹන දිනරදී අඟුසගකොශ ඳළරළස උඳ භධයසථහනඹ ගතද ගිඹව.
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2016 අගගෝසතු 29 ළනි දින භවඉුමේඳල්රභදීද 2016 අගගෝසතු 31 ළනි දින ගවක්ටර් ගකො ඵෆකඩු කෘෂි
ඳර්ග ස වහ පුහුණු ආඹතනග දීද ගභභ භඬුල්ර ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳර්ග ස වහ ංර්ධන ආඹතනග
ඳහර්ලසකරුන් භග හකච්ඡහ ඳළළත්වීඹ. 2016 ඔක්ගතෝඵර් 05 17 ව 20 ඹන දිනරදීද භහගරෝචන
භඬුල්ගල් රැසවී ඳළළත්විිස. නසගටක් ගභභ හර්තහගේ ඳශමු ගකටු ඳත ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ිනටී.

ඳෂතුරු ඳර්කේණ වංලර්ධන ආයතනය (FRDI) පිළිබ වමළකෝචනය
නසගටක් විිනන් 2016 ගර්දී භහගරෝචනඹ කයන රද ගදළනි ආඹතනඹ ඳශතුරු ඳර්ග ස ංර්ධන
ආඹතනඹයි. ආඹතනගඹහි සඹං තක්ගේරු හර්තහ රළබීගභන් අනතුරු ඳවත වන් හභහජිකඹන්ගගන්
භන්විත භහගරෝචන භඬුල්රක් නසගටක් ආඹතනඹ විිනන් ඳත් කයනු රළබිිස.
1.
2.
3.
4.

භවහචහර්ඹ එස. සුඵිනංව භවහචහර්ඹ කෘෂි විදඹහ ඨයඨඹ රුහුණු විලස විදයහරඹ
භවහචහර්ඹ රලින් කරුසහනහඹක භවහචහර්ඹ යවහරික විදයහ ඨයඨඹ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ
ආචහර්ඹ නිභල් දිහනහඹක හිටපු අධයක් වී ඳර්ග ස ආඹතනඹ
ආචහර්ඹ හනහ විගජ්සරිඹ ගජයසඨ විදයහඥයන යඵර් ඳර්ග ස ආඹතනඹ

භහගරෝචන භඬුල්ගල් ඳශමු රැසවීභ 2016 ජුලි භ 04 ළනි දින ඳත්න රදී. 2016 අගගෝසතු භ 18 ව
19 දින රදී භහගරෝචනඹ පිිස භඬුල්ර ඳශතුරු ඳර්ග ස ංර්ධන ආඹතනඹ ගත ගිග ඹ. 2016
ළේතළ ඵර් 14 න දින භඬුල්ර ගේයහගදනිග පිහිටි ඳශතුරු ඳර්ග ස ංර්ධන ආඹතන උඳ
භධයසථහනඹ ගතද ගිග ඹ. ඳහර්ලසකරුන් භග රැසවීභ 2016 ඔක්ගතෝඵර් 21 ළනි දින ඳත්න රදී.
ඳශමු ළනි භහගරෝචන හර්තහ ගකටු ඳත 2016 ගදළ ඵර් 22 ළනි දින නසගටක් ගත ඉදිරිඳත් ගකරිිස.
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ජළතික විදයළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළකලහි කලනත් ක්රියළකළරකම්
අතිගරු ජනළධිඳතිතුමන් කලත ඉදිරිඳත් කරන ද ජළතික ඳර්කේණ ශළ
වංලර්ධන රළමුල
2016 භළයි භ 3 ළනි දින ජනහධිඳති භන්දියග දි ඳත්න රද විගලේ රැසවීභකදි නසගටක් ආඹතනඹ ජහතික
ඳර්ග ස ව ංර්ධන යහමු රි රහංකික ප්රජහතහන්්රික භහජහදි ජනයජග අතිගරු ජනහධිඳති ජභත්රීඳහර
ිනරිගේන භළතිඳුන් ගත පිළිගළන්වග ඹ.
විදයහත්භක ප්රජහගේ ක්ිසක අධහනඹ අලය න වදිින ගළටළු
හිත අධහනඹ ගඹොමු විඹ යුතු ක්ගේත්ර 10 ක් ගභභ යහමු
වඳුනහගගන ඇත. එභ වඳුනහගත් ක්ගේත්ර න්ගන්: iස ජරඹ iiස
ආවහය. ගඳෝසඹ වහ කෘෂිකර්භඹ සiiiස ගෞඛ්යඹ සivස නිහ සv)
ඳරියඹ සviස ඵර ලක්තිඹ සviiස ඛ්නිජ  ඳත් සviiiස ගයදිපිලි ව
ඇඟුම
සixස ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්සඹ ව දළනුභ
ගේහ ව සxස මූලික විදයහ නළගී එන තහක්සඹන් වහ ගේශීඹ
දළනුභ යි.
එක් එක් ක්ගේත්රඹ ඹටගත් නිලසචිත ගළටළු වහ ඳර්ග ස වහ ංර්ධන අලයතහ වඳුනහගනු රළඵ ඇත. ගභභ
ගළටළු ජඹ ගළනීභ පිිස භළදිවත් වී 600ට අධික ංඛ්යහක් ගඹෝජනහ කය ඇති අතය ඒහ ප්රධහන කහණ්ඩ 10
ක් ඹටගත් රළයිසතුගත කය ඇත. සiස ප්රතිඳත්ති  ඳහදනඹ සiiස ශුේධ වහ යවහරික ඳර්ග ස සiiiස ජජ
තහක්සඹ සivස නීනිති තහක්සඹ සvස නගෝත්ඳහදන ප්රර්ධනඹ සviස ගේශීඹ දළනුභ ගඹොදහ ගළනීභ සviiස
තත්ත් වතික කිරීභ ප්ර. තනඹ වහ බුේධිභඹ ගේඳර හිමික සviiiස වළකිඹහ ර්ධනඹ සixස ගතොයතුරු වහ
න්නිගේදන තහක්සඹ ගඹොදහ ගළනිභ වහ සxස ප්රචලිත කයවීභ
විදයහ වහ තහක්ස ප්රජහට වහ අදහර ඳහර්ලසකරුන්ට ගභභ ඳර්ග ස වහ අගනකුත් අදහර ක්රිඹහකහයක
ගනුගන් ජහතික ඳර්ග ස වහ ංර්ධන යහමු භගගඳන්නු ඇතළයි අගේක්හ ගකගර්.ජහතික ඳර්ග ස
වහ ංර්ධන යහමුගහි අහන අයමුස න්ගන් ජනතහගේ ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ වහ යගට් ආ්ස ථික
ංර්ධනඹ ළඩි කිරිභට දහඹක වීභයි. එඹ විදයහ වහ තහක්ස ආඹතනරට ගඵදහ වරිනු රළඵ ඇති අතය
නසගටක් ග අඩවිගඹන්ද (www.nastec.lk). ඵහ ගත කශවළකිඹ.

මශළචළර්ය ධම්මික තන්්රිකගොඩන නවහකෙක් ආයතනකයහි හිෙපු වභළඳතිලරයළ අතිගරු ජනළධිඳතිතුමන්ෙ ජළතික ඳර්කේණ ශළ වංලර්ධන
රළමුල පිළිගෆන්විය.
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අටන ශ්රී රංකහ ේවීහර්ෂික විදයහ වහ තහක්ස  භන්ත්රසඹ
(BICOST VIII)
විදයහ වහ තහක්සඹ පිළිඵ අටන ශ්රී රංකහ ේවීහර්ෂික විදයහ වහ තහක්ස  භන්ත්රසඹ ඳළළත්වීග
ගකීභ 1994 අංක1 1 දයන විදයහ වහ තහක්ස ංර්ධන ඳනත භගින් නසගටක් ගත ඳළරී ඇත. ගභභ
මුළු විදයහ වහ තහක්සඹ වහ  ඵන්ධ කරුණු ව ඒහ යගට් ආර්ථික ංර්ධනඹ හක්හත් කය ගළනීභ
පිිස ගඹොදහ ගන්නහආකහයඹ පිළිඵ විදයහඥයනඹන්ගේ තහක්සගේදින්ගේ කහර්මික විදයහඥයනඹන්ගේ
ඳරිඳහරකඹන්ගේ වහ අගනකුත් ඳහර්ලසකරුන්ගේ අදවස විභසීභට නසගටක් වට වළකිඹහ රඵහ ගදයි.
විදයහ වහ තහක්සඹ පිළිඵ 8 ළනි ේවිහර්ෂික  භන්ත්රසඹ (BICOST-VIII) 2016 ගනොළ ඵර් භ 24-25
දිනරදී කටුනහඹක ගේට් ගේ ගවෝටරග දී සඑඹහගඳෝට් ගහඩ්න්සඳළළත්විිස.
 භන්ත්රසගඹහි අධහනඹ ගක්න්ද්රගත වග
උඳහඹභහර්ග කස කිරීභ ගකගයහි ඹ.

ජහතික ඳර්ග ස වහ ංර්ධන යහමු ක්රිඹහත්භක කිරීග

විදයහඥයනඹන් ඉංජිගන්රුරුන්. ගඳෞේගලික අංලග ඳහර්ලසකරුන් වහ යජග අභහතයහංල වහ ගදඳහර්තග න්තු
නිගඹෝජිතඹන් ඇතුළු ආයහධිත නිගඹෝජිතගඹෝ 114 ක් ගභභ මුළුට වබහගි වව.

විදයළල ශළ තළක්ණය පිලිබ 8 ලෆනි විවිලළර්ෂික වමුවේකේ විකේ අලවහථළ ිහිඳයක්
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ත්රීල වහ ලළභළවික සිදුමම් කශේ තු කලන් සිදුලන ආඳදළල බඳම අලම ි කම:
ප්රතිඳත්තිකේ සිෙ ලයලශළරයෙ යන මෆකයන් වූ ජළතයන්තර ලෆඩමුවේල
ගනොඵළඳි වහ අගනකුත් ංර්ධනඹ ගමින් ඳතින යටර විදයහ වහ තහක්සඹ දවහ න භධයසථහනඹ
සNAM S&T Centre) භග ඒකහඵේධ නසගටක් ඉවත ළඩමුළු ංවිධහනඹ කගශේඹ. ගභභ ළඩමුළු 2016
භහර්තු 10 ළනි දින ිනට 13 ළනි දින දක්හ ගකොශම 06 ෂහඹහ ගවෝටරග දී ස ලූ ෂඹහස ඳත්න රදී.
යටල් 18කින් සකහ ගඵෝජඹ ඊජිේතු වන්ගේරිඹහ ඉන්දිඹහ ඉන්දුනිිනඹහ ඉයහනඹ භරඹහිනඹහ
මුරුිනඹ මිඹන්භහයඹ ගන්ඳහරඹ නයිජීරිඹහ ඳහකිසතහනඹ ඳරස. නඹ තහයිරන්තඹ උගන්ඩහ
ගනිිනයුරහ ළ බිඹහ ව ින ඵහ ගේස ඳළමිිස විගේශීඹ වබහගි න්ගනෝ 24 ක් වහ ගේශීඹ
වබහගින්ගනෝ 35 ක් වව.
ළඩමුළුගේ ප්රධහන අයමුස වග සහබහවික ආඳදහ ගවේතුගන් ිනදුන උදුරුර ඵරඳෆභ අභ කිරීභ වහ
උඳහඹභහර්ගික භළදිවත්වී
කස කිරීභ වහ ගනොඵළඳි වහ ගනත් ංර්ධනඹ ගමින් ඳතින යටර
ඳහර්ලසකරුන් අදහර විගලේඥයනඹන් භග එකට එක් කිරීභයි.
ළඩමුළුගේ ප්රධහන නිභළවුභ වග එහිදී කස කයන රද . ව්ර සහබහවික ිනදුවීග ගවේතුගන් ඇතින උදුරුර
ඵරඳෆභ අභ කිරීභ වහ න ප්රහගඹෝගික භහර්ගගෝඳගේල පිළිඵ ගකොශම ගඹෝජනහ  භතඹයි.

ලෆඩමුවේකේ ලෆදගත් අලවහථළ ිහිඳයක්

20|page

ජළතයන්තර වබතළ
කනොබෆඳි ශළ අකනකුත් දියුණු කලමින් ඳලතින රෙල විදයළල ශළ තළක්ණය
කලනුකලන් මධයවහ ථළනය (NAM S&T Centre)
ගනොඵළඳි වහ අගනකුත් දියුණු ගමින් ඳතින යටර විදයහ වහ තහක්සඹ ගනුගන් භධයසථහනඹ ගනොඵළඳි
යහඳහයඹට අඹත් යටර යහජය නහඹකඹන්ගේ විවිධ මුළුරදී ගන්නහ රද . යස රට අනු අන්තර් ආණ්ඩු
ංවිධහනඹක් ගර 1989 දී පිහිටුනු රළබිිස. විදයහ වහ තහක්සඹ  ඵන්ධගඹන් කටයුතු කයන ිනඹ යජග
ගදඳහර්තග න්තු/ අභහතයහංලඹ වහ නිගඹෝජිත ආඹතන භගින් නිගඹෝජනඹ න ංර්ධනඹ ගමින් ඳතින
යටල් වතලිස වතයක් ග දක්හ භධයසථහනග හභහජිකඹන් ගර ඵළී  ඇත. නසගටක් ගභභ ගනොඵළඳි වහ
අගනකුත් දියුණු ගමින් ඳතින යටර විදයහ වහ තහක්සඹ ගනුගන් භධයසථහනග ජහතික ගක්න්්රීඹ
සථහනඹ ගේ.
හභහජික යටල් විිනන් ංවිධහනඹ කයනු රඵන ළඩමුළු  භන්ත්රස වහ අගනකුත් ගකටිකහීනන වහ
දිගුකහීනන පුහුණු ළඩටවන් රට වබහගි වීභ වහ NAM S&T භධයසථහනඹ විදයහඥයනඹන්ට වහ අගනකුත්
නිරධහරින්ට අසථහ රඵහ ගදයි. භධයසථහනඹ වබහගි න්නන්ට ගුන් ගභන් ගහසතු රඵහගදන අතය
ත්කහයක යට නහතළන් ඳවසුක ඳඹයි.
ංර්ධනඹ ගමින් ඳතින යටර විදයහඥයනඹන් ගනුගන් ඳර්ග ස පුහුණු අධිශියත්ඹ පිළිඵ නිගේදනඹ
2016 අගප්රේල් භදී විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන අතය ංයසඹ කයන රදී.
ඝර්භකරහඨයඹ ගයශඵඩ හගය ඳර්ග ස වහ NAM S&T භධයසථහනඹ වහ ZMT බ්රිගභන් ඒකහඵේධ
අධිශියත්ඹ පිළිඵ නිගේදනඹ 2016 ජුලි භදී අදහශ විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන අතය ංයසඹ කයන
රදී.
ඛ්නිජ ද්රය පිරිළකසු කිරීභ වහ දියුණු කිරීභ පිළිඵ DST (දකුණු අප්රිකහ) පුහුණු අධිශියත්ඹ  ඵන්ධ
නිගේදනඹ 2016 ගදළ ඵර් භදී විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන අතය ංයසඹ ගකරිිස.
2016 ර්ඹ තුශදී ශ්රී රංකහ විදයහඥයනගඹෝ / නිරධහරීහු භධයසථහනඹ විිනන් ංවිධහනඹ කයන රද ඳවත වන්
ක්රිඹහකහයක රට වබහගි වව.
1. ආර් 6102 ලඹ තහක්ස වහ ඳර්ග ස අභහතයහංවිදයහ ගල්ක විජඹරච්චි මිඹ .භළයි ළනි 62 – 62
දින දක්හ ඉයහනග ඳළති තහක්සඹ හිසජකයසඹ කිරීභ පිළිඵ ජහතයන්තය පුහුණු ළඩමුළුගේදී
ශ්රී රංකහ නිගඹෝජනඹ කශහඹ.
2. නසගටක් අධයක් ආචහර්ඹ මුදිත ලිඹනගගදය .නි.වි.ප්ර / භවතහ 6102 අගගෝසතු භ ළනි දින ිනට 8
ඳතින ළනි දින දක්හ භරඹහිනඹහගේ ඳළති ංර්ධනඹ ගමින් 06යටල් ගනුගන් STI
ප්රතිඳත්තිඹ ව කශභනහකයසඹ පිළිඵ ජහතයන්තය පුහුණු ළඩටවගන්දී ශ්රී රංකහ නිගඹෝජනඹ
කගශේඹ.
3. ජහතික ඉංජිගන්රු ඳර්ග ස වහ ංර්ධන භධයසථහනගඹහි සNERD) ඩ ලියු .එස .එල් .ඒ .
කරුසහර්ධන භවතහ 6102 ගදළ ඵර් ළනි දින දක්හ ඉන්දිඹහගේදී ඳළති 01 ළනි දින ිනට 06
- නළගී එන ආර්ථිකඹන්හි විකහලඹ ගමින් ඳතින ඵරලක්ති ආකෘතිPost COP 21 ජහතයන්තය
ළඩමුළුට වබහගි වග ඹ.
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උඳකවික වංවද ක්රියළකළරකම්
තරුස විදයහඥයන ංදග හර්ෂික භවහ බහ රැසවීභ 2016
6102තරුස විදයහඥයන ංදග හර්ෂික භවහ බහ රැසවීභ 7 ළනි දින ගකොශම 66 ජනහරි 6102ශ්රී රංකහ
ඉංජිගන්රු ආඹතනඹටද ඳළළත්විිස.
හර්ෂික භවහ බහ රැසවීග දී ඥයන ංදගඹහි ගභගවයු
හභහජිකඹන් ගර තළනළත්තන් ඳත් කය ගළනිිස.














කමිටය ගනුගන් තරුස විදයහ 6102්ගේ

ගරෝහිනී අ. ත්තන් මිඹ ශ්රී
ඨයඨඹජදය ජජ යහඹන අංලඹ කථිකහචහර්ඹ සඨගජය
රඹජඹර්ධනපුය විලස විදයහ
ආචහර්ඹ දර්ලනී ඵන්දුප්රිඹගඳොල් ඳර්ග ස ඳටක ගයෝඳස අංලඹ සඨ ඳර්ග ස නිරධහරීගජය
ආඹතනඹ
ආචහර්ඹ ප්රදීඳහ ඵණ්ඩහයනහඹක කෘෂි විදයහ සථහනඹකෘෂි කහර්මික ජජ තහක්ස භධය ක්අධය
රඹයහගදනිඹ විලස විදයහගේ ඨයඨඹ
ආචහර්ඹ අිනත ඵණ්ඩහයනහඹක ඉංජිගන්රු ඨයඨඹ ඳරිගසක ඉංජිගන්රු අංලඹ සඨ කථිකහචහර්ඹගජය
රඹගේයහගදනිඹ විලස විදයහ
ආචහර්ඹ ඉන්දික ගවේයත්ඳහංශු ව ඥයනඳහංශු විදයහ ්හ ලහඛ් ගඳෝස අංලඹගඳොල් ඳර්ග ස ආඹතනඹ
එච් රංකහ ශ්රී සථහනඹන්නිගේදන තහක්ස භධය ගතොයතුරු වහ අමිර ජඹලංඛ් ගවේයත් භවතහ .එ .
රඹඹම විලස විදයහ
ආචහර්ඹ එච්ඳසු අසනු තහක්ස ආඹතනඹ සඨ ඳර්ග ස නිරධහරීගජය ච ඳහ .එච් .ඒ .
ආචහර්ඹ චූරන්ත ජඹර්ධන සඨගජය කථිකහචහර්ඹ ඉංජිගන්රු ඨයඨඹ ඳහංශු  ඳත් ඉංජිගන්රු අංලඹ
රඹගභොයටු විලස විදයහ
ආචහර්ඹ ඌහ ගවට්ටිආයච්චි ශ්රී ඨයඨඹජදය ජජ යහඹන අංලඹ සඨ කථිකහචහර්ඹගජය
රඹජඹර්ධනපුය විලස විදයහ
එච් විදයහතහක්සඹ වහ ජදය කථිකහචහර්ඹ කසුනි අකරංකහ ගභගනවිඹ .එ . පිළිඵ දකුණු
ආිනඹහනු ආඹතනඹ
ආචහර්ඹ ගභත්තික විතහනගේ සරිරික ඳේධති ආකෘතිකයසඹයහඹනික වහ ඳහස ඳර්ග ස හභහජික
ඹන ආඹතනඹජහතික මූලික අධය
ආචහර්ඹ ආර්ඳසු අසනු තහක්ස සඨ ඳර්ග ස නිරධහරීගජය විගජ්ර්ධන .නිරන්ති ඒ .එ .
ආඹතනඹ
එසිනංවයවීන්ද්ර .ඩී .ටී .වී . භඹආඹතනඹ භළිසක් වහ සර්සහබයස ඳර්ග ස ඳර්ග ස නිරධහරී

තරුණ විදයළඥ වංවදකයහි ඳවහලෆනි වමුවේල
තරුස විදයහඥයන ංදගඹහි ඳසළනි මුළු රංකහ ඉංජිගන්රු ශ්රී 7 ළනි දින ගකොශම 66 ජනහරි 6102
.ගදගනකුගේ වබහගිත්ගඹන් ඳළළත්විිස 88 ඥයනඹන්ආඹතනග දී විදයහ
විසතිර්ස හයංල රඵහ ගදන ගර කයන රද කළවීභට ප්රතිචහය ලගඹන් තරුස විදයහඥයනඹන්ගේ ංද
හභහජිකඹන් ගදගනකු ගතින් 22විසතිර්ස හයංල නසගටක් ගත රළබිිසඥයනඹන්ගේ තරුස විදයහ .
ංදඹට රඵහ ගදන ගරු ගේඹක් ලගඹන් එක් එක්විසතිර්ස හයංල ගජයසඨ විදයහඥයනඹන් ගදගදගනකු
විිනන් ඇගයීභට රක් කයනු රළබිිස ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ඔවුන්ගේ නිර්ගේල භත ඳදන  .විසතිර්සහයංල
.ගතෝයහ ගන්නහ රදී 26 ගතෝයහ ගත් විසතිර්ස හයංල මුළු කටයුතු භග ප්රකහලඹට ඳත් කයන රදී .
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ඳවත වන් ගත්භහ ඳව ඹටගත් හචික ඉදිරිඳත් කිරී ිනදු ගකරිිස.
 කෘෂි විදයහ
 ආවහය විදයහ වහ ක්ෂුද්රජී ්දයහ
 ජදය වහ ගෞඛ්ය විදයහ
 ආර්ථික වහ භහජ විදයහ
ිනඹළු ඉදිරිඳත් කිරී ආයහධිත ගජයසඨ විදයහඥයනඹන් විිනන් ඇගයීභට රක් කයන රද අතය එක් එක් ළිනග
ගවොභ ඉදිරිඳත් කිරීභට  භහන වතිඹකක් ප්රදහනඹ ගකරිිස .

“ඳර්කේණ ලිපි වමළකෝචනය වශ වංවහ ක රණය: අඳ එය නිලෆරදිල
කරනලළද?”මෆකයන් ලෆඩ මුවේල
ඉවත ළඩ මුළු 2016 අගප්රේල් 28 ළනි දින ගකොශම 07 ගඵෞේධහගරෝක භහගත් අංක 363 දයන සථහනග
පිහිටි කහර්මික තහක්ස ආඹතනග දී ඳළළත්විිස.
ළඩ මුළුගහි අයමුස වග ශ්රී රහංකික විදයහඥයනඹන් විිනන් ප්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන ඳර්ග ස ඳ්රිකහ ර
ගුසහත්භක ඵ ළඩිදියුණු කිරීභයි. ඳර්ග ස ඳ්රිකහ භහගරෝචනඹ ංසකයසඹ වහ ලිවීභ ිනදු කයන
ඳර්ග කඹන් 45 ගදගනක් ගභභ අසථහට වබහගී වව.
ලෆඩමුවේකේ වම්ඳත් දළයකයන් ඳශත වශන් ඳරිදි විය.
භවහචහර්ඹ බුේධි භහයගේ
අධයක්, කෘෂිකහර්මික අධයහඳන ඒකකඹ
කෘෂි විදය ඨයඨඹ ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
ආචහර්ඹ. ප්රදීඳහ ඵණ්ඩහයනහඹක,
ගජයසඨ කථිකහචහර්ඹ
කෘෂි ජජ තහක්ස භධයසථහනඹ, කෘෂි විදය ඨයඨඹ ,
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
ආචහර්ඹ. අිනත ඵණ්ඩහයනහඹක
ගජයසඨ කථිකහචහර්ඹ ඳරිගසක ඉංජිගන්රු අංලඹ
ඉංජිගන්රු ඨයඨඹ
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
ආචහර්ඹ ගභත්තිකහ විතහනගේ
ඳර්ග ස හභහජික
මුලික අධයඹන ආඹතනඹ
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“ ආකර්ණීය ඳර්කේණ කයෝජනළලක් ලිමම ” පිළිබ ලෆඩමුවේල
2016 ළේතළ ඵර් 30 ළනි දින නසගටක් ව තරුස විදයහඥයන ංදඹ ගකොශම 07 ශ්රී රංකහ ංර්ධන
ඳරිඳහරන ආඹතනග දී විලස විදයහර ආචහර්ඹරුන් විදයහඥයනඹන් වහ ඳර්ග ස නිරධහරින් ගනුගන් ඉවත
ළඩමුළු ගභගවඹවීඹ.ඳර්ග ස වහ ංර්ධන ආඹතන රට අනුයුක්ත ිනටින තරුස ඳර්ග ස නිරධහරින්
වහ විලස විදයහර ගතින් තරුස ආචහර්ඹරුන් 52 ක් ළඩමුළුට වබහගි විඹ.
ඳශත වශන් වම්ඳත් දළයකකයෝ ලෆඩමුවේල කමකශයවූශ.
භවහචහර්ඹ ඩ ලිේ.ඒ.ගජ්.එ .ද ගකොසතහ
ගඵෝග විදයහ පිළිඵ ගජයසඨ භවහචහර්ඹ වහ
බහඳති
කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
ආචහර්ඹ රලිත් සරිඹගගොඩ
ගජයසට කථිකහචහර්ඹ
ගඵෝග විදයහ අංලඹ
කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ

භවහචහර්ඹ එන්. ීන
උේභිවරද විදයහ අංලඹ
යවහය විදයහ ඨයඨඹ
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ
භවහචහර්ඹ හගරිකහ ඒකනහඹක
ජජයහඹන අංලඹ
ජදය විදයහ ඨයඨඹ
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ
භවහචහර්ඹ අගෝකහ ඳතියත්න සමිඹස
ගජයසඨ භවහචහර්ඹ
ත් විදයහ ව ඳහරිරික කශභනහකයස අංලඹ
විදයහ ඨයඨඹ,
කළශිසඹ විලස විදයහරඹ

“ඳර්කේකයන් කලනුකලන් මූලික වංඛ් යළනය: මූධර්ම ශළ ේ යලශළරයන්”පිළිබ
කකටි ඳළඨමළළල

තරුස විදයහඥයන ංදඹ ව නසගටක් විිනන් ංවිධහනඹ කයන රද ඉවත ඳහඨභහරහ 2016 ජනි 13ළනි ව 14 ළනි
දින රදී කුලිඹහපිටිඹ ශ්රී රංකහ ඹම විලස විදයහරග ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ස භධයසථහනග දී. ඳත්නු
රළබිිස. තරුස විලස විදයහර ආචහර්ඹ රුන් අන් ගර් ඳර්ග ස ිනසුන් ඳලසචහත් උඳහධි වදහයන්නන් වහ
ඳර්ග ස වහ ංර්ධන ආඹතන රට අනුයුක්ත තරුස ඳර්ග ස නිරධහරින් 58 ක් ගභභ ළඩමුළුට වබහගි විඹ.
ළඩමුළුගේ  ඳත් දහඹකඹන් ඳවත වන් ඳරිදි විඹ.
භවහචහර්ඹ ආර්.ඕ. තට්ටිල්
 භහනිත භවහචහර්ඹ
ගඵෝග විදයහ අංලඹ
කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ,
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
ආචහර්ඹ ආර්. අග නහඹක
ප්රධහනි/ගජයසඨ කථිකහචහර්ඹ
කෘෂි යහඳහය කශභනහකයස අංලඹ,
කෘෂිකර්භහන්ත වහ ළවිලි කශභනහකයස ඨයඨඹ,
ශ්රී රංකහ ඹම විලස විදයහරඹ
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ආචහර්ඹ එල්. සරිඹගගොඩ
ගඵෝග විදයහ අංලඹ
කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ

අඳකේ කළර්ය මණ්ඩය
වභළඳති (2016 අකප්රේේ 20 ලෆනි දින දක්ලළ
භවහචහර්ඹ ධ මික තන්්රිගගොඩ සවිදයහග්ේදී විදයහඳති ආචහර්ඹ උඳහධි සඩර්වළ ස FNASSL, FIPසශ්රී රංකහස
ශ්රීජඹර්ධනපුයවිලසවිදයහරග ගබෞතිකවිදයහපිළිඵබහඳතිවහගජයසඨභවහචහර්ඹස 2004 ිනට ග දක්හස

ලර්තමළන වභළඳති (2016 ජූනි සිෙ කම් දක්ලළ
භවහචහර්ඹ එ .ගජ්.එස. විජඹයත්න විදයහගේදී සශ්රී රංකහස විදයහඳති සමිචිගන්ස ආචහර්ඹ උඳහධිසකහශිසඹස
FIBiolසශ්රී රංකහස ත් විදයහ පිළිඵ බහඳති වහ ගජයසඨ භවහචහර්ඹ

FNASSL,

අධයක්පප්ර.වි.නි.
ආචහර්ඹ මුදිත ලිඹනගගදය විදයහගේදී M.Phil (ගේයහගදිසඹ), ආචහර්ඹ උඳහධි (ගෝල් විලස විදයහරඹ)

විධළයක කළර්ය මණ්ඩය
කජයහඨ විදයළඥ
ආලහ පිටගදනිඹ මිඹ සවිදයහගේදී ගේයහගදිසඹ විදයහඳති ගේයහගදිසඹස
ඉන්දික ිනරිර්ධන සවිදයහගේදී ගකොශඵ MEcon, ගකොශඵ)
කභරඳහනි ගදග ඵඩ මිඹ සවිදයහගේදී විදයහඳති ගකොශමස

නිකයෝජය අධයක් - මුදේ ශළ ඳරිඳළන
කුභහරි ඨයරිස මිඹ සහිසජගේදී ජ’පුයස

ඳරිඳළන නිධළ ක
රක්මිිස උඩුගභ ගභනවිඹ සලහසත්රගේදී ඵයගමුස

වශළයක කළර්ය මණ්ඩය
ලෆඩවෙශන් වශකළර- මුදේ
තුිනතයත්නහඹක භවතහ (M.A.A.T.)

කතොරතුරු
වශළයක

වන්නිකේදන

තළක්ණපදත්ත

ගබඩළ

කෂමනළකරණ වශකළරලරුන්
නිල්මිිස ගඳගර්යහ මිඹ (විදයහගේදී ජ’පුය)
යුමි විගජ්ිනංව මිඹ
නිලහන්ති භවයගේ ගභනවිඹ

අනුයහධ ඉරංගතිරක භවතහ (BIT,ගකොශම)

කළර්යළ කළර්ය වශළයක

රියෆදුරන්

ඒ. ඩි ධනඳහර භවතහ
නිලහන්ත පිඹදහ භවතහ කනිසක ගි වහන් භවතහ

අනිල් ගවට්ටිආයච්චි භවතහ
ප්රබහත් ජඹලහන්ත භවතහ
ප්රදීේ එයන්ද භවතහ
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කළර්ය මණ්ඩ පුලත්
1. නසගටක් ආඹතනගඹන් ඉත් ව ගජයසට විදයහඥයන ඉන්දික ිනරිර්ධන භවතහට නසගටක් ආඹතනඹ 2016
ජනි 20 ළනි දින මු දුන්ගන්ඹ. එතුභන්ගේ ෘත්. ඹ අනහගතඹ ගනුගන් අපි සුඵ ඳතන්ගනමු.
2. 2016 අගගෝසතු 08 ළනි දින නසගටක් ආඹතනඹ ඳරිඳහරන නිරධහරි ගර ගේඹට එක්ව රක්මිිස
උඩුගභ ගභනවිඹ හදයගඹන් පිළි ගත්ගත්ඹ.

කළර්ය මණ්ඩය වශභළගි වූ අලවහථළ
1. ආචහර්ඹ මුදිත ලිඹනගගදය 2016 අගගෝසතු 8-12 ළනි දින ගතක් භරඹහිනඹහගේදී ඳත්නු රළබ
ංර්ධනඹ ගමින් ඳතින යටල් ගනුගන් විදයහ තහක්ස වහ නගෝත්ඳහදන ප්රතිඳත්තිඹ වහ
කශභනහකයසඹ පිළිඵ ජහතයන්තය පුහුණු ළඩටවගන්දී ශ්රී රංකහ නිගඹෝජනඹ කගශේඹ.
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තුති පිදුම
නසගටක් ආඹතනඹ ඳවත වන් භහගරෝචන භඬුළු භහජිකඹන්ට ඔවුන්ගේ විශිසට ගේඹ ගනුගන් ිනඹ
සතුතිඹ ඳශ කයයි.
ක්කේත්ර කබෝග ඳර්කේණ ශළ වංලර්ධන ආයතන වමළකෝචනය
1. භවහචහර්ඹ ඩ ලිේ.ඒ.ගජ්.එ . ද ගකොසතහ ගඵෝග විදයහ පිළිඵ ගජයසට භවහචහර්ඹ කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ
ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ සභඬුල්ගරහි බහඳතිස
2. ආචහර්ඹ විජඹතිරක  භහනිත භවහචහර්ඹ කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ ගේයහගදිසඹ විලස විදයහරඹ
3. ආචහර්ඹ එයඩ් ජඹභහන්න හිටපු නිගඹෝජය අධයක් ගඳොල් ඳර්ග ස ආඹතනඹ
4. ආචහර්ඹ කීර්ති ගභොගවොට්ටි නිගඹෝජය අධයක් ස ඳර්ග සස ගත් ඳර්ග ස ආඹතනඹ
5. ආචහර්ඹ ගර්ණුක ිනල්හ ගජයසටකථිකහචහර්ඹ ඳශු ඳත් භත්ය ව ගඳෝස විදයහ ඨයඨඹ ශ්රී රංකහ
ඹම විලස විදයහරඹ
ඳතුරු කබෝග ඳර්කේණ ශළ වංලර්ධන ආයතන වමළකෝචන මඬුවේ වමළජිකයන්
1.
2.
3.
4.

භවහචහර්ඹ. එස. සුඵිනංව කෘෂි විදයහ ඨයඨඹ රුහුස විලස විදයහරඹ
භවහචහර්ඹ රීනන් කරුසහනහඹක යවහය විදයහ ඨයඨ භවහචහර්ඹ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ a
ආචහර්ඹ නිභල් දිහනහඹක හිටපු අධයක් වී ඳර්ග ස ආඹතනඹ
ආචහර්ඹ හනහ විගජ්සරි ගජ්්යසට විදයහඥයන යඵර් ඳර්ග ස ආඹතනඹ
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ජළතික විදයළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළල
2016 කදවෆම්බර් 31 දිනෙ මූය තත්ත්ලය පිළිබ ප්රකළය
(ිනඹුමභ මුදල් අගඹන් ශ්රී රංකහ රුපිඹල්ලින් දක්හ ඇත.)
වෙශන්

2016

2015

ලත්කම්
ජංගම ලත්කම්
මුදල්, මුදල් වහ භහන දෆ
ගශ වහ ගනත් අඹවිඹ යුතු දෆ
බහණ්ඩ ඳරිගල්ඛ්න/ගතොග
පූර් ගගවී
කහර්ඹ භණ්ඩර සඹ - ගකටිකහීනන

1
2
3
4
5

314,338
2,400
57,881
930,381
188.652
1,493.652

672,270
17,500
60,235
885 103
191 661
1,826,769

ජංගම කනොලන ලත්කම්
ගේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයස
ආඳසු ගගවිඹ යුතු තළන්ඳතු
කහර්ඹ භණ්ඩර සඹ - දිගු කහීනන

6
7
8

16,025,029
1,275,500
508,737
17,809,266

3,988,674
1,275,500
421,259
5,685,433

19,302,918

7,512,202

මුවේ ලත්කම්
ලගකීම්
ජංගභ ගකී
උඳචිත විඹද

9

1,574,380

921,022

ජංගම කනොලන ලගකීම්
විර බිත ආදහඹභ
ඳහරිගතෝෂිකඹ වහ ප්රතිඳහදනඹ

10
11

1,216,243
2,295,143
3,511,386
5,085,766

2,894,974
2,430,916
5,325,890
6,246,912

මුවේ ශුවිධ ලත්කම්

14,217,152

1,265,290

ශුවිධ ලත්කම් ප වහකන්ධය
මුච්චිත අයමුදර
ප්රතයහගසන ංචිතඹ
ංචිත

2,540,639
16,658,610
(4,982,097)

2,831,946
2,589,250
(4,155,906)

මුවේ ශුවිධ ලත්කම් ප වහකන්ධය

14,217,152

1,265,290

මුවේ ලගකීම්
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විගණකළධිඳති ලළර්තළල

29|page

30|page

31|page

32|page

33|page

34|page

35|page

°åºè¨ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ï¨å•Ë¾à ÌÃåïŒ 2016 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
§Â —Ìè¾à ¦É¾ È¼ 2017 ජුනි 30 ¼ú¾æºè ටීඊසී/ඒ/එන්.ඒ.එස.ටී.ඊ.සී./1/16/10 ¼Ç¸ ¢Íº ÉåÚºåÉ´ ¡¼åÈ ÀæÍæ¼úÈè
¨è×Š ÀÍº ¼æ¨àïŒ.
2.2. ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ÀèÎèÂ¿ ¡¼ÍÌà ¼æ¨àÑÄ.
2.2.1. ශ්රී ංකළ රළජය අං ගිණුම්කරණ ප්රමිති ලෙ අනුක කනොමම
(i) ශළ (ii).
ඉදිරි ර්ග මුරය ප්රකහලන පිළිගඹර කිරීග දී i) වහ ii) ගේදලින් හර්තහගේ දක්හ ඇති ගේඳර, පිරිඹත වහ
උඳකයස රට අදහර ධහයස අගඹන් ශ්රී රංකහ ගිණු කයස ප්රමිත අංක 07ට අනු නිළයදි ගවළිදයේ කිරීභට
උඳගදස ගදන රදී.
2.3. ¾éºè×ºè, ïÇªëÈåÌè Íå ¨ÎÄ¸å¨Ç¸ ºéÇ¸ ÉÈ´ ¡¾ê¨íÈ ï¾åÑÄ
අස

ඳනගත් අංක 05 සආස ගේදඹ ප්රකහය 2015 ර්ඹට අදහශ හර්තහ කස කිරීභ වහ අදහශ ආඹතන ලින්
ගතොයතුරු රඵහ ගත යුතු ඵළවින් එභ ආඹතන විිනන් ගතොයතුරු නිින ගරහට රඵහ ගනොදුන් නිහ ගභභ
හර්තහ කස කිරීභ ප්රභහද විඹ. ගකගේ වුද ග න විට එභ හර්තහ අන් කය ගකොමින් බහගේ
අනුභළතිඹ රඵහගගන ගරු විදයහ තහක්ස වහ ඳර්ග ස අභහතයයඹහ ගත ඉදිරිඳත් කය ඇත.
2016 ර්ඹට අදහශ හර්තහ ළකසීභ වහ අලය ගතොයතුරු රඵහ ගළනීග කටයුතු ග න විට ිනදු ගමින්
ඳ. 

ආස

Àæ•¸ýÄ Íå Àè´ÑÄ Ì¾å» ¨èÖÄ Ì¿Íå ¡æ-èලි ÌÎ¨ë¸ê Ì´Í¾à ¨è×ïŠ Æ¾àºòÆ¨à ග න විට බහවිතහ කයයි.

4. ïÄïÍÆêŠ ÌÄåïÈåà®¾Æ
4.1 ¨åÚÆ Ìå½¾Æ
(¡)

ක්රිඹහකහරී ළරළසභ අනු ආඹතන 06 ක භහගරෝචන කටයුතු ළරසු කරද ඳවත ගවේතුන් භත එභ
ආඹතන 06 න් ආඹතන 03 ක ඳභසක් භහගරෝචන කටයුතු ආය බ කයන රදී.
i
ii

iii

කෘෂිකහර්මික ඳර්ග ස ආඹතන භහගරෝචනඹ වහ කෘෂිකර්භ ඳර්ග ස ප්රතිඳත්ති බහගේ
සCARPස එකඟතහඹ ගළනීභ වහ ළරකිඹ යුතු කහරඹක් ගතවීභ.
භහගරෝචන කටයුතු ිනදුකිරීභට ඳත් කයන කමිටුර හභහජිකඹන් ඉතහභත් කහර්ඹඵහුර
පුේගරඹන් නිහ කමිටු රැසවී ව ආඹතන නිරීක්ස කටයුතු වහ ගේරහන් ගන්
කය ගළනීභ ඉතහ දුසකය වීභ.
භහගරෝචන කටයුතු ිනදු කයන ආඹතන විිනන් රඵහ දිඹ යුතු හර්තහ රඵහ දීභට ප්රභහද වීභ
ගවේතුගන් භහගරෝචන කටයුතු ප්රභහද වීභ.

(ආ) අඳ ආඹතනග කහර්ඹබහයඹ නුග ඳර්ග ස ඳ්රිකහ ඉල්රහ ිනටිභ ව ආඹතනඹට රළගඵන ඳර්ග ස
ඳ්රිකහ ඳදන කයගගන තරුස විදයහඥයනයින්ගේ ඳරිංහදඹ සYoung Scientists Symposium)
ඳළළත්වීභ න අතය, ඳර්ග ස ඳ්රිකහ රළබීග ප්රසතහඹ අඩුවීභ ගකොමිග ඳහරනගඹන් ඳරිඵහහිය
කටයුත්තකි.
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(ඇ) 2017 ර්ග දී “නහ ” භධයසථහනඹ විිනන් ඳත්නු රළබ ළඩමුළු ංඛ්යහ 6 ක් ගනො 7 කි. ඉන් ළඩමුළු
4ක් වහ ශ්රී රහංකික නිගඹෝජිතයින් වබහගී ව අතය ඉතිරි ළඩමුළු 03 වහ අඹදු ඳත් කළවුද
අඹදු ඳත් කිිනක් ගනොරළබුිස.
4.2 ප්රවම්ඳළදන ශළ කකොන්ත්රළත් ක්රියළලලිය
නීඳහයක්ක ගේහ රඵහ ගළනීභ වහ මිර ගසන් කළන අසථහගේදී ආඹතනග නිඹභඹන් වහ
ගකොන්ගේින ඉදිරිඳත් කයන අතය ගේහ ඳඹන්නන් ගිවිසු වහ මිර ගසන් රඵහ ගේ. එභ ගිවිසුග
ගකොන්ගේින අලය ඳරිදි ංගලෝධනඹ කය මිර ගසන් ප්රති්රවසඹ කර විට ලිිතත ගිවිසුභක් ඇතිගේ.
ආයක්ක ගේහ වහ නළත මිර ගසන් කළවීග දී ලිිතත ගිවිසුභක් ඇති කය ගළනීභට නිරධහරීන්ට
උඳගදස ගදන රදී.
5.ගිණුම් කෙයුතුභළලය ශළ යශඳළනය
5.1 අභයන්තර විගණනය
අබයන්තය විගසන හර්තහ රට අදහර ගභභ විගසන ගේදඹ  ඵන්ධගඹන් අභහතයහංලග
විගසකයඹහ දළනුත් කයන රදී.

අබයන්තය

5.2. අයලෆය කේඛනමය ඳළනය
ආඹතනග 2016 ර්ග ¡ÆÉæÆ ¡æÌàºïŠ¾àºëÉ Çæ. •ÈèÆ¾ 36¨à Éê අතය එයින් රු. මිලිඹන 25ක්
පුනයහර්තන විඹද ගනුගන් වහ රු. මිලිඹන 11ක් ප්රහේධන විඹද ගනුගන් ගන්කය තිබුිස. 2016
ර්ග ආඹතනග තය විඹදභ රු. මිලිඹන 32කි. එන ප්රතිලතඹක් ගර 89% කි. ඉතිරි 11% එන රු.
මිලිඹන 3 ක ප්රභහසඹ ඉතිරිවීභට ගවේතු ඳවත දළක්ගේ.
I.

ආඹතනඹ ළරසු කර ඳරිදි ඵහ ගළනීභට නිඹමිත තිබු විදයහඥයන තනතුරු ගදක ඵහ ගළනීභට
ගනොවළකි වීභ.

II.

විදයහ වහ තහක්ස ආඹතන භහගරෝචනඹ දවහ ඳත්කයන කමිටුර හභහජිකයින් ඉතහභත්
කහර්ඹඵහුර විභ ගවේතුගන් කමිටු රැසවී ව ආඹතන නිරීක්ස කටයුතු දවහ ගරහක්
ගන්කය ගළනීභ ඉතහභත් දුසකය වීභ වහ භහගරෝචන කටයුතු ිනදු කයන ආඹතන විිනන් රඵහ දිඹ
යුතු හර්තහ රඵහ දීභට ප්රභහද වීභ ගවේතුගන් භහගරෝචන කටයුතු ප්රභහද වීභ.

6. ඳවිධති ශළ ඳළනයන්
ගභභ ඳහරන ක්ගේත්රඹන් තුන  ඵන්ධ විගලේ අධහනඹ ගඹොමු කිරීභට උඳගදස ගදන රදී.
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