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ජාතික විද්යා සහ තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ(NASTEC)
කේකම් කාර්ෂයාලකයහි ප්රකාශනයකි
සංස්කරණය:

මහාචාර්ෂය නිරංජනී රත්නායක
නන්ද්නී සමරවික්රම මිය
ආචාර්ෂය. කේප සමරකකෝන්

ජාතික විද්යා සහ තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව,31/9, 31/10, ඩඩ්ලි
කස්නානායක මාවත,
කකාළඹ 08
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අප ගැන

ජාතික විද්යයා හා තාක්ෂණ සකාමිෂන් භාව (NASTEC)
1994අංක 11 ද්යරන විද්යයා හා තාක්ෂණ ංවර්ධන පනත
මගින් ේථාපිත කරන ලද්ය අතර 1998අසගෝ ේු මා සේදී
එය ක්රියාත්මක වීම ඇරඹිණි 1998.සද්ය ැම්බර් 06 වැනි දින
නිල වශසයන් ආරම්භ කරන ලද්ය සකාමිෂන් භාව 1999
ජනවාරි ම පූර්ණ ක්රියාකාරී ආයතනයක් බවට පත්ූසේ ය.

ශ්රී ලංකා රජයට විද්යයා හා තාක්ෂණ කරුණු ම්බන්ධව
උපසද්ය ේ ලබාදීම හා ප්රතිපත්ති ම්පාද්යනය ඳහා ූ ඉහළම
ආයතනය වශසයන් න ේසටක් ආයතනය නම් කරනු ලැබ
ඇත .සකාමිෂන් භාව ාමාජිකයන් ත් සද්යසනකුසගන්
මන්විත වන අතර ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික මාජවාදී
ජනරජසේ අතිගරු ජනාධිපතිුමන් විසින් ඔවුන් පත් කරනු
ලැසබ්.
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පටුන
අප ගැන

02

පටුන

03

ද්ැක්ම හා කමකහවර

04

සභාපතිවරයාකේ සමාකලෝචනය

05

අ්්යක්ෂවරයාකේ පණිවුඩය

06

කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකයන්

07

සංවිාන පැතිකඩ

10

සංවිාන වුහය

11

විද්යා හා තාක්ෂණ සමාකලෝචනය

12

ජාතයන්තර සබඳතා

16

කවනත් නස්කෙක් ක්රියාකාරකම්

17

උපකේශක සංසද් ක්රියාකාරකම්

19

අ්පකේ කාර්ෂය මණ්ඩලය

23

කාර්ෂය මණ්ඩල පුවත්

24

කාර්ෂය මණ්ඩලය සහභාගි වූ ඉසේ

25

ස්ුතිය

26

මූලය ප්රකාශනය

27

විගණකාධිපතිසේ වාර්තාව

30

3|P age

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION

ද්යැක්ම
“ශ්රී ලාංකීය ජනතාවසේ මෘද්ධධිය හා ස ෞභාගය ඉහළ නැංවීම උසද්ය ා

විද්යයාසේ හා තාක්ෂණසේ විභවය හා භාවිතය පිළිබඳ රජයට උපසද්ය ේ පයන
විශිෂේට ආයතනයක් වීම”

සමසහවර
“තිර ාර ංවර්ධනය ඳහා සයාද්යාගැනීම උසද්ය ා විද්යයා හා තාක්ෂණ ජාතික
හැකියාවන් සගාඩ නැංවීම ඳහා රජයට ප්රතිපත්ති, උපායමාර්ග හා ැලසුම්
ඉදිරිපත් කිරීම”
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භාපතිවරයාසේ මාසලෝචනය
ශ්රී ලංකාසේ ජාතික විද්යයා හා තාක්ෂණ සකාමිෂන් භාසේ (NASTEC) භාපතිවරයා වශසයන්,
2017 වර්ෂය ුළ සිදු කරන ලද්ය ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ සමම මාසලෝචනය නිකුත් කිරීම පිළිබඳව
මම ඉතා ුටු සවමි.
1994 අංක 11 ද්යරණ විද්යයා හා තාක්ෂණ ංවර්ධන පනතට අනුව රසේ විද්යයා හා තාක්ෂණ අංශයට
අවශය ප්රතිපත්ති හා ැලසුම් පිළිබඳව රජයට උපසද්ය ේ දීමට න ේසටක් ආයතනයට බලය ඇත.
මකාලීන වැද්යගත්කමක් ඇති ප්රතිපත්ති ුනක් ංවර්ධනය කිරීමට 2017 දී සකාමි ම තීරණය කසළේය. ඒවා
නම්, ද්යැනුම ස ේවා ප්රවර්ධනය කිරීසම් ප්රතිපත්තිය, මූික විද්යයා පර්සේෂණ ප්රතිපත්තිය හ ජාතික සජසනෝම්
මධය ේථානයට හ ජාතික සජසනෝම් ද්යත්ත ගබඩාවට ප්රසේශ වීසම් ප්රතිපත්තියයි. සකාමිෂන් භාව විසින් පත්
කරන ලද්ය අද්යාළ ක්සෂේත්රවල ප්රවීණයන්සගන් මන්විත ප්රතිපත්ති අධයයන කණ්ඩායම් ුනක් සමම ප්රතිපත්ති
ංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ කළ අතර එය 2018 දී ද්ය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක සේ.
වර්තමාන ජාතික විද්යයා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තිය 2008 දී න ේසටක් විසින් ංවර්ධනය කරන ලදී. ප්රතිපත්ති
සේඛනය පුළුේ හා නිල වශසයන් පිළිසගන ඇතත්, එහි අන්තර්ගතය අද්යාළ ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයතන විසින්
නිසි සල ක්රියාත්මක කර සනාමැත. වර්තමාන තත්ත්වය මත පද්යනම්ව ඇුළත් කළ යුු අංශ හ ාධක පවතින
බව තවදුරටත් නිරීක්ෂණය විය. එබැවින් රසේ ප්රවීණයන්සේ සයද්යවුම් මඟ විද්යයා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තිය
යාවත්කාලීන කිරීමට තීරණය විය. සමම කාර්යය ඳහා විසශේෂ විද්ධවත් කමිටු 05 ක් පත් කිරීමට න ේසටක්
සකාමි ම තීරණය කසළේය. සමම විසශේෂ විද්ධවත් කමිටු විසින් 2017 දී ාකච්ඡා ආරම්භ කරන ලද්ය අතර සමම
ක්රියාකාරකම් 2018 දී ද්ය අඛණ්ඩව සිදු සකසර්.
ශ්රී ලංකාසේ විද්යයා හා තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම් මාසලෝචනය කිරීසම්දී සපර ව ර ඳහා 1994 අංක 11 ද්යරණ
විද්යයා හා තාක්ෂණ ංවර්ධන පනතට අනුව වාර්ිකව වාර්තාවක් න ේසටක් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුුය. සමම
වාර්තාව ක ේ කිරීම ඳහා 2017 දී ආයතන 37 ක් මීක්ෂණයක් පවත්වන ලද්ය අතර මානව හා සභෞතික ම්පත්,
මහජන අරමුද්යේ වියද්යම් කිරීසම් පලද්යායීතාවය හ 2016 වර්ෂය ුළ කාර්ය ාධනය පිළිබඳ සතාරුරු ලබා
ගන්නා ලදී.
සකාමිෂන් භාව විසින් විසශේෂ විද්ධවත් මණ්ඩල පත් කරන ලද්ය අතර විද්යයා හා තාක්ෂණ ආයතන 04 ක ප්රගතිය
මාසලෝචනය කරන ලදී, එනම් ශාක ජාන ම්පත් මධය ේථානය, පශේචාත් අ ේවනු තාක්ෂණ ආයතනය, හේ
පර්සේෂණ හා ංවර්ධන ආයතනය හ ේවාභාවික ම්පත් කළමනාකරණ මධය ේථානය.
2017 දී විද්යයා තාක්ෂණ හා පර්සේෂණ අමාතයාංශසේ හසයෝගසයන් ජාතික ඛනිජ ප්රතිපත්තිය ක ේ කර වැඩිදුර
කටයුු ඳහා අමාතයාංශයට භාර සද්යන ලදී.
සනාබැඳි හා අසනකුත් ංවර්ධනය සවමින් පවතින රටවල එ ේ ඇන්ඩ්ල ටී මධය ේථානයට (නාම් එ ේ ඇන්ඩ්ල ටී
මධය ේථානය) ශ්රී ලංකාසේ සක්න්ර ේථානය සල නා ස
ේ ටක් 2017 දී ශ්රී ලංකා විද්යයා scientists යින්ට පුහුණු
අව ේථා කිහිපයක් ලබා දුන්සන්ය. ඒකාබද්ධධව එන්එම් එ ේ ඇන්ඩ්ල ටී මධය ේථානය මඟ “ආන්තික ේවාභාවික
සිදුවීම්වල බලපෑම: අවම කිරීම ඳහා විද්යයාව හා තාක්ෂණය” පිළිබඳ ජාතයන්තර වටරවුමක් 2017 දී පවත්වන
ලදී. රටවේ 20 කින් විසද්ධශීය විද්යයාඥන් 27 සද්යසනකු හ ශ්රී ලංකා විද්යයාඥන්, ඉංජිසන්රුවන්, ප්රතිපත්ති
ම්පාද්යකයින් හ පරිපාලන නිලධාරීන් 34 සද්යසනකු සමම වට රවුමට හභාගී ූහ.
2016 සනාවැම්බරසේ පැවති එ ේ ඇන්ඩ්ල ටී (BICOST-VIII) හි 8 වන ද්ධවිවාර්ික මුළුසේදී කරන ලද්ය ාකච්ඡා මත
පද්යනම්ව, ජාතික පර්සේෂණ හා ංවර්ධන රාමුසේ (NRDF) ක්රියාත්මක කිරීසම් උපායමාර්ගය 2017 දී ංවර්ධනය
කරන ලදී. එන්ආර්ීඑෆේ ප්රවර්ධනය කිරීම ඳහා 15 ජාතික එ ේ ඇන්ඩ්ල ටී ආයතන හා විශේව විද්යයාල ුළ සිටින
විද්යයා scientists යින්, තාක්ෂණ විද්යයාඥන් හ ශා ේත්රඥන් ඳහා 2017 දී NRDF හි හඳුනාසගන ඇති ප්රමුඛතා
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ක්සෂේත්ර වයාප්ත කිරීම ඳහා ද්යැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් පවත්වන ලදී. විශේව විද්යයාල අධයයන හා උපාධි
අසප්ක්ෂකයින් හඳුනාගත් ක්සෂේත්ර පිළිබඳව පර්සේෂණ පැවැත්වීම ඳහා පර්සේෂණ ම්මන්ත්රණයක් පවත්වන
ලදී. එන්ආර්ීඑෆේ හි.
සබාසහෝ තරුණ විද්යයාඥන් හභාගීත්වසයන් 2017 දී NASTEC හි තරුණ විද්යයාඥන් ං ද්යසේ (YSF) ක්රියාකාරකම්
කිහිපයක් පවත්වන ලදී. “වැඩ - විද්යයාඥන් ඳහා ජීවන සශේෂයන්: ාර්ථකත්වයට යුර” පිළිබඳ වැඩමුළුවක් ද්ය
2017 දී පැවැත්විණි.
ගරු. විද්යයා, තාක්ෂණ හා පර්සේෂණ අමාතය සුසිේ සේමජයන්ත, 2017 දී නා ේසටක් ආයතනයට එහි කාර්යයන්
ඉටු කිරීම ඳහා ලබා දුන් හසයෝගය සවනුසවන්. විද්යයා, තාක්ෂණ හා පර්සේෂණ අමාතයාංශසේ
සේකම්වරයාසේ හ අසනකුත් නිලධාරීන්සේ හසයෝගය ද්ය කෘතපුර්වකතාවසයන් පිළිගනිමි. සකාමිෂන්
භාසේ ාමාජිකයින්ට, අධයක්ෂකවරයාට හ න ේසටක් හි කාර්ය මණ්ඩලයට ව ර පුරා ලබා දුන් හසයෝගය
හ හසයෝගය පිළිබඳව මම ේූතිවන්ත සවමි.

මහාචාර්ෂය ඩබ්ලිේ. එේ සුමතිපාල
සභාපති
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකකයෝ

මහාචාර්ෂය. එම්.කේ.එස්. විකජයරත්න - සභාපති
සජයෂේඨ මහාචාර්ය හ කැළණිය විශේව විද්යයාලසේ ත්ව විද්යයාව පිළිබඳ භාපති
ද්රණ ලද් කවනත් තනුරු
ශ්රී ලංකාසේ කැළණිය විශේව විද්යයාලසේ උප කුලපති; කැළණිය විශේව විද්යයාලසේ විද්යයා පීඨසේ පීඨාධිපති,
ශ්රී ලංකා උපකුලපති වරුන්සේ හ අධයක්ෂ වරුන්සේ කමිටුසේ (CVCD) භාපති; පුරාවිද්යයා පශේචාත් උපාධි
ආයතනසේ කළමනාකරණ මණ්ඩලසේ භාපති; ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය,නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර්
සී. ක්ලාක් ආයතනය, ජාතික ධීවර හා නාවුක ඉංජිසන්රු විද්යයා ආයතනය,ජාතික ජලජ ම්පත් පර්සේෂණ හ
ංවර්ධන ආයතනය, ජාතික විද්යයා පද්යනම,මූික අධයයන පිළිබඳ ජාතික ආයතනය,කාර්මික තාක්ෂණ
ආයතනය හ වයඹ පළාසත් පළාත් පරි ර අධිකාරිය යන ආයතන වල පාලක භාසේ ාමාජික. ශ්රී ලංකා
විද්යයාභිවර්ධන ංගමසේ මහා භාපති, ජාතික විද්යයා ඇකඩමිසේ මහ සේකම්, ශ්රී ලංකා ධීවර හ ජලජ ම්පත්
ංගමසේ හිටපු භාපති, ශ්රී ලංකා ජීව විද්යයා අධයයන ආයතනසේ භාපති.

මහාචාර්ෂය.ආර්ෂ.ටී. කුමාරණුංග
රුහුණු විශේවවිද්යයාලසේ ධීවර ජජවසේද්යය පිළිබඳ සජයෂේඨ මහාචාර්ය හ භාපතිනි.
ද්රන ලද් කවනත් තනුරු
රුහුණු විශේවවිද්යයාලසේ ධීවර, ාගර විද්යයා හා තාක්ෂණ පීඨසේ පුසරෝගාමී පීඨාධිපති; රුහුණු
විශේවවිද්යයාලසේ ධීවර ජජවසේද්ය අධයයනාංශසේ ප්රධානී; ශ්රී ලංකා විද්යයාභිවර්ධන ංගමසේ මහා භාපතිනි;
ජාතික ධීවර හ නාවුක ඉංජිසන්රු ආයතනසේ හ ජාතික විද්යයා පද්යනසම් කළමනාකරණ මණ්ඩල
ාමාජිකා.

මහාචාර්ෂය ඩබ්ලියු.එේ.සුමතිපාල
සජයෂේඨ තාක්ෂණික උපසද්ධශක, පරි ර අමාතයාංශය හ සේි ආරක්ෂා වයාපෘති උපසද්ධශක,
මහවැි ංවර්ධන හ පරි ර අමාතයාංශය, තිර ාර ංවර්ධන කමිටු ාමාජික.
ද්රන ලද් කවනත් තනුරු
ශ්රී ලංකා ජාතික විද්යයා පද්යනසම් භාපති; සභෞතික විද්යයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශේව විද්යයාලය;
පරි ර හ ේවාභාවික ම්පත් අමාතයාංශසේ සද්ධශගුණික විපර්යා අංශසේ ආරම්භක අධයක්ෂ හ සද්ධශගුණික
විපර්යා පිළිබඳ ප්රධාන ාකච්ඡාකරු; සද්ධශගුණික විපර්යා පිළිබඳ එ.ජා. රාමු ම්මුතිසේ අනුවර්තන අරමුද්යේ
මණ්ඩල ාමාජික; පරි ර අමාතයාංශසේ සද්ධශගුණික විපර්යා බලපෑම් ිහිේ කිරීම පිළීබඳ විද්ධවත් කමිටු
භාපති ; පරි ර හ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාතයාංශසේ සද්ධශගුණික විපර්යා වලට අනුවර්තනය වීම
පිළිබඳ විද්ධවත් කමිටු ාමාජික; සද්ධශගුණික විපර්යා පිළිබඳ එ.ජා. රාමු ම්මුතිසේ පාර්ශේව කරුවන්සේ
ම්සම්ලනයට ශ්රී ලංකා නිසයෝජිත කණ්ඩායසම් ප්රධාන ාකච්ඡාකරු හ සජයෂේඨ ාමාජික; පරි ර
අමාතයාංශසේ ජාතික ඕස ෝන් ඒකකසේ හ සමාන්ියේ න්ධානසේ අධයක්ෂ; සමාන්ියේ න්ධානසේ
පාර්ශේවයන්සේ හ කලාපීය ODS නිලධාරින්සේ විවෘත අව ානයක් හිත ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් රැ ේවීම් වලට
ශ්රී ලංකා නිසයෝජිත කණ්ඩායසම් ප්රධානි; සමාන්ියේ න්ධානසේ ක්රියාත්මක කිරීසම් කමිටුසේ භාපති හ
විධායක කමිටු ාමාජික.
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ශ්රී ලංකා විද්යයාභිවර්ධන ංගමසේ මහා භාපති, ශ්රී ලංකා පාරි රික වෘත්තිකයන්සේ ආයතනසේ භාපති,
නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනසේ, ජාතික කෘිකර්ම පර්සේෂණ සකාමිෂන් භාසේ, ශ්රී
ලංකා ප්රමිති ආයතනසේ පාලක භා ාමාජික.

මහාචාර්ෂය ඩී.එන්. කරුණාරත්න
මහාචාර්ය, ර ායන විද්යයා අධයයන අංශය, සප්රාසද්යණිය විශේව විද්යයාලය
ද්රන ලද් කවනත් තනුරු
කැනඩාසේ ේවේෆේ විශේව විද්යයාලසේ බාහිර මහාචාර්ය; ශ්රී ලංකා විවෘත විශේව විද්යයාලසේ බාහිර මහාචාර්ය;
කැනඩාසේ සවෝටර්ූ විශේව විද්යයාලසේ බාහිර විද්යයාඥ; ඇ.එ.ජ. කැන් ේ විශේව විද්යයාලසේ පර්සේෂණ
අධි ාමාජික; තායිලන්තසේ මහිසද්යෝේ විශේව විද්යයාලසේ පර්සේෂණ හවුේකරු හා බාහිර විද්යයාර්ි

මහාචාර්ෂය ගුණපාල නානායක්කාර
අධයාපන අමාතයාංශසේ සජයෂේඨ උපසද්ධශක
සකාමිෂන් භාසේ ාමාජික

හ ජාතික වැටුප්

හ ස ේවක

ංඛයා

ද්යරන ලද්ය සවනත් තනුරු
ජාතික අධයාපන ආයතනසේ අධයක්ෂ ජනරාේ, ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශේව විද්යයාලසේ සජයෂේඨ මහාචාර්ය; භාපති,
ජාතික මූපකාර ංවර්ධන ආයතනය; ශ්රී ලංකා මර්චන්ේ බැංකුව යටසත් වන ස ක් ේ සකාසලජ් ජාලසේ
ප්රධාන විධායක නිලධාරි; ශ්රී ලංකා පරිපාලන ප්රති ං ේකරණ භා ාමාජික; ද්යකුණු ආසියානු ංවර්ධන
කළමනාකරණ ආයතන ංගමසේ(AMDISA) උප භාපති; ජාතික අධයාපන ආයතනය,ශ්රී ලංකා පද්යනම්
ආයතනය, ජාතික තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය හ ශ්රී ලංකා ජාතික වයාපාර කළමනාකාරිත්ව ආයතනය යන
ආයතනවල පාලක භා ාමාජික.

මහාචාර්ෂය ඩබ්ලියු.ඒ.කේ.එම්. ද් කකාස්තා
සප්රාසද්යණිය විශේව විද්යයාලසේ සබෝග විද්යයා සජයෂේඨ මහාචාර්ය
පර්සේෂණ භාසේ ාමාජික
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මහාචාර්ෂය අ්ර්ෂුන පී. ද් සිේවා
ශ්රී ලංකා උත්සත්ජක මර්ද්යන නිසයෝජයයාතන(SLADA) භාපති; ජවද්යය විද්යයා අධයයන අංශ
ප්රධානි, කැළණිය විශේව විද්යයාලය; උුරු සකාළඹ ශික්ෂණ සරෝහසේ විසශේෂඥ ජවද්යය; ජඨරක
ආන්ිකසේද්යය පිළිබඳ අධයයන මණ්ඩල භාපති; ක්රීඩා ජවද්යය විද්යයාව පිළිබඳ අධයයන මණ්ඩල
ාමාජික; ජවද්යය භාසේ අධයයන මණ්ඩල ාමාජික; ජාතික අධයාපන ආයතනසේ ාමාජික;
ජඨරක ආන්ිකසේද්යය පිළිබඳ පුහුණුකරු; ජඨරක ආන්ිකසේද්යය පිළිබඳ සලෝක ජර්නලසේ ආශ්රිත ං ේකාරක; ශ්රී
ලංකා ජාතික ක්රීඩා භාසේ භා ාමාජික.
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ංවිධාන පැතිකඩ
සභාපතිවරයා කකාමිෂන් සභාකේ ප්රානියා කේ.
අ්යක්ෂ වරයා ප්රාන විායක නිලාරි කේ.

ප්රතිපත්ති, සැලසුම් සහ අ්කනකුත් විද්යා හා තාක්ෂණ සම්බන් කේඛණ සකසන අ්යයන
කණ්ඩායම් හා උපකේශක සංසද් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ කළමනාකරණය කිරීම
කජයෂ්ඨ විද්යාඥයන් විසින් සිදු කකකර්ෂ.
මූලයය හා පරිපාලනය පිළිබඳ නිකයෝජය අ්යක්ෂ සියලුම මූලය හා පරිපාලන කෙයුු
කළමනාකරණය කරයි.
විද්යාඥයන් කජයෂ්ඨ විද්යාඥයන්ෙ සහාය වන අ්තර ප්රතිපත්ති, සැලසුම් සහ විද්යා හා තාක්ෂණ
ක්කෂ්ත්රය හා සබැඳි අ්කනකුත් කේඛන සම්පාද්නය කරන අ්යයන කණ්ඩායම් සහ උපකේශාත්මක
සංසද් කළමනාකරණයද් සිදු කරයි.
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සංවිාන වූහය
ජාතික විද්යයා හා තාක්ෂණ සකාමිෂන් භාව (NASTEC)
භාපතිුමා හා සකාමිෂන් භා ාමාජිකසයෝ

අධයක්ෂ/ ප්රධාන
විධායක නිලධාරී

උපසද්ධශකවරු

විසශේෂඥ අධයයන කණ්ඩායම්

සජයෂේඨ විද්යයාඥයන්
නිසයෝජය අධයක්ෂ - මුද්යේ හා
පරිපාලන

පර්සේෂණ
හකාරවරු

විද්යයාඥයන්

පරිපාලන නිලධාරි

සතාරුරු
න්නිසේද්යන
තාක්ෂණ ද්යත්ත
ගබඩා හකාර
වැඩ ටහන් හකාර මූලය

කළමනාකාර
හකාරවරු
රියැදුසරෝ

කාර්යාල හායකයන්
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විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන සමාකලෝචන
රකේ විද්යා හා තාක්ෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්ෂික ජාතික සමාකලෝචනය
පුර්ව වර්ෂසේදී රසේ විද්යයා හා තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම්වල තත්ත්වය මාසලෝචනය කර වාර්ිකව තත්ත්ව
මාසලෝචන වාර්තාවක් රජයට ැපයීසම් වගකීම 1994 අංක 11 ද්යරන විද්යයා හ තාක්ෂණ ංවර්ධන පනත මගින්
න ේසටක් ආයතනය සවත පැවරී ඇත. විද්යයා හ තාක්ෂණ අංශසේ තීරණ ගැනීම හ ප්රතිපත්ති ම්පාද්යනය ඳහා
රටක විද්යයා හා තාක්ෂණ තත්ත්වය වාර්ිකව මාසලෝචනය කිරීම අවශය සේ.
රසේ විද්යයා හා තාක්ෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ ජාතික මාසලෝචනය පිළිසයල කිරීම පිණි න ේසටක් ආයතනය 2017
ව සර්දී රට ුළ ඇති විද්යයා හා තාක්ෂණ ආයතන 37 ක ප්රශේනාවි මීක්ෂණයක් සිදු කර 2016 ව රට අද්යාල
සතාරුරු ලබා ගත්සත්ය. සමම ද්යත්ත ාරාංශ කර, විශේසේෂණය කර, 2017 ව ර සවනුසවන් ජාතික මාසලෝචන
වාර්තාව පිළිසයල කරන ලදී.
සමම වාර්තාව පහත ඳහන් ප්රධාන ංරචක ආවරණය කරයි.
i)

මානව හ සභෞතික ම්පත්

ii)
iii)

විද්යයාව හා තාක්ෂණය සවනුසවන් මහජන මුද්යේ වියද්යම් කිරීසම් ඵලද්යායක බව හ
විද්යයා හා තාක්ෂණ ආයතන වල කාර්ය ාධනය

රැ ේ කර ගන්නා ලද්ය සතාරුරු මත පද්යනම්ව, රසේ විද්යයා හා තාක්ෂණ අංශසේ ංවර්ධනය සවනුසවන් නිර්සද්ධශ
ගණනාවක් ලබා සද්යන ලදී.

විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන සමාකලෝචනය
ශ්රී ලංකාසේ විද්යයා හා තාක්ෂණ ආයතන වල ප්රගතිය මාසලෝචනය කිරීම ඳහා විද්යයා හා තාක්ෂණ පනත න ේසටක්
ආයතනය සවත බලය පවරයි.
සමම මාසලෝචන වල අරමුණ ූසේ ඉලක්ක ාක්ෂාත් කරගැනීසම්දී ඒවාසේ කාර්ය ාධනය තක්ස ේරු කිරීම හ
රජසේ හ අසනකුත් පාර්ශේවකරුවන්සේ අවශයතා හා අසප්ක්ෂාවන් හැකි ඉහළම මේටමින් ඉටු සකසරන බව
හතික කරනු පිණි ඒවා විසින් සමසහයවනු ලබන විද්යයාත්මක වැඩ ටහන්වල ගුණාත්මකබව, පිරිවැය
ඵලද්යායක බව , අද්යාලත්වය හ බලපෑම තක්ස ේරු කිරීමයි. සමම මාසලෝචන සිදු කිරීම ඳහා මාසලෝචන
මණ්ඩල සකාමිෂන් භාව විසින් පත් කරනු ලැසබ්. අද්යාල ක්සෂේත්රවල විසශේෂඥයන්සගන් සමම මාසලෝචන
මණ්ඩල මන්විත සේ.
2017 වසකර්ෂදී විද්යා සහ තාක්ෂණ ආයතන හතරක් නස්කෙක් ආයතනය විසින් සමාකලෝචනය කරන ලදී. ඒවා නම්,
ශාක ජාන ම්පත් මධය ේථානය (PGRC)
පශේචාත් අ ේවැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය (IPHT)
වී පර්සේෂණ හා ංවර්ධන ආයතනය (RRDI)
ේවාභාවික ම්පත් කළමනාකරණ මධය ේථානය (NRMC)
මාසලෝචන මණ්ඩලසේ පළමු රැ ේවීම 2016 සනාවැම්බර් 30 වැනි දින පවත්වන ලද්ය අතර සමම රැ ේවීසම්දී
මාසලෝචන ැලැ ේම ක ේ කරන ලදී. මණ්ඩලය 2016 සද්ය ැම්බර් 20 හ 21 දින වලදී මාසලෝචනය ඳහා
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ශාක ජාන ම්පත් මධය ේථානය සවත ගිසේය.අව ාන වශසයන් 2017 ජනවාරි 24 වැනි දින මණ්ඩලය ශාක
ජාන ම්පත් මධය ේථානසේ පාර්ශේව කරුවන් මඟ ාකච්ඡාවක් පැවැත්ූසේය.
මාසලෝචන වාර්තාසේ මුේ සකටුම්පත 2017 ජූි 11 වැනි දින ශාක ජාන ම්පත් මධය ේථානය සවත
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 2017 ැප්තැම්බර් 18 වැනි දින ශාක ජාන ම්පත් මධය ේථානය විසින් කරන ලද්ය අද්යහ ේ
ද්යැක්වීම් මත පද්යනම්ව එය මඳක් සවන ේ කරන ලදී. ශාක ජාන ම්පත් මධය ේථානය පිළිබඳ අව ාන
මාසලෝචන වාර්තාව මාසලෝචන මණ්ඩලය විසින් 2017 ඔක්සතෝබර් 9 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.2016
දී සිදු කරන ලද්ය පළුරු පර්සේෂණ හ ංවර්ධන ආයතනය පිළිබඳ මාසලෝචනසේ වාර්තාවද්ය 2017 දී
න ේසටක් ආයතනය සවත භාර සද්යන ලදී.
පශ්චාත් අ්ස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය(IPHT) පිළිබඳ සමාකලෝචනය
පහත ඳහන් මාසලෝචන මණ්ඩලය සමම මාසලෝචනය සිදු කසළේය.
o මහාචාර්ය චන්රානි විසජයරත්න ( භාපති)
o ආචාර්ය සක්.එ ේ.පී.අමරුංග
o ආචාර්ය ජගත් වංශපාල
o ඉංජිසන්රු සක්.වයි.එච්.ී.ශාන්ත
මාසලෝචන මණ්ඩලසේ පළමු රැ ේවීම 2017 මාර්ු 01 වැනි දින න ස
ේ ටක් ආයතනසේදී පවත්වන ලද්ය අතර සමම
රැ ේවීසම්දී මාසලෝචන ැලැ ේම ක ේ කරන ලදී. මණ්ඩලය 2017 මාර්ු 29 හ 30 යන දිනවලදී මාසලෝචනය
ඳහා පශේචාත් අ ේවැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය සවත ගිසේය.පාර්ශවකරුවන් මඟ රැ ේවීම 2017 මැයි 4 වැනි
දින පැවැත්විණි.
මාසලෝචන වාර්තාසේ මුේ සකටුම්පත 2017 ජූි 21 වැනි දින පශේචාත් අ ේවැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය
සවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. 2017 ැප්තැම්බර් 16 වැනි දින පශේචාත් අ ේවැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය විසින්
කරන ලද්ය අද්යහ ේ ද්යැක්වීම් මත පද්යනම්ව එය මඳක් සවන ේ කරන ලද්ය අතර අව ාන වාර්තාව 2017 ඔක්සතෝබර් 06
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වී පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂන ආයතනය (RRDI)
මාසලෝචන මඩුේල පහත ඳහන් විද්ධවුන්සගන් මන්විත සේ
o
o
o
o

මහාචාර්ය එ ේ.සජ්.බී.ඒ.ජයස ේකර ( භාපති)
ආචාර්ය ී.එ ේ.පී. කුරුප්පුආරච්ි
මහාචාර්ය සජ්.එම්.ආර්.එ ේ.බණ්ඩාර
මහාචාර්ය ආර්.බී.මාපා

මාසලෝචන මණ්ඩලසේ පළමු රැ ේවීම 2017 ජූි 25 වැනි දින පවත්වන ලදී. ේථානීය මාසලෝචනය 2017
ැප්තැම්බර් 12 හ 13 දින වලදී සිදු සකරිණි. පාර්ශේවකරුවන් මඟ රැ ේවීම 2017 ඔක්සතෝබර් 17 වැනි දින
පවත්වන ලදී. මාසලෝචන වාර්තාසේ මුේ සකටුම්පත 2017 සද්ය ැම්බර් 06 වැනි දින න ස
ේ ටක් ආයතනය සවත
ඉදිරිපත් සකරිණි..
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ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මයස්ථානය (NRMC)
පහත ඳහන් මාසලෝචන මණ්ඩලය NRMC හි මාසලෝචනය සිදු කසළේය.
o මහාචාර්ය ඊ.ආර්.එන්. ගුණවර්ධන ( භාපති)
o මහාචාර්ය එන්.ටී.එ ේ.විසජ්ස ේකර
o ඉංජිසන්රු ව න්ත පලුග ේවැව
o ආචාර්ය ඩබ්ියු.ඒ.යූ.විතාරණ
o සක්.එච්.එම්.එ ේ.සේමලාේ මහතා
මාසලෝචන මණ්ඩලසේ පළමු රැ වී
ේ ම 2017 ැප්තැම්බර් 25 වැනි දින පවත්වන ලදී. මණ්ඩලය 2017
ඔක්සතෝබර් 03 හ 04 යන දින වලදී මාසලෝචනය ඳහා ේවාභාවික ම්පත් කළමනාකරණ මධය ේථානය

සවත ගිසේය.පිළිසවින් 2017 සනාවැම්බර් 02 හ 10 යන සද්යදින පාර්ශේවකරුවන්
සද්යකක් සකාළඹ (HARTI) හ සප්රාසද්යණිසේදී (ස ේවා ේථ) පවත්වන ලදී.
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මඟ රැ ේවීම්

විද්යයා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්ති අධයයන
විද්යයා හා තාක්ෂණ පනතට අනුව න ස
ේ ටක් ආයතනසයහි කාර්යයන්සගන් එකක් වන්සන් විද්යයා හා තාක්ෂණ
ංවර්ධනය සවනුසවන් ප්රතිපත්ති හ ැලසුම් පිළිබඳව රජයට උපසද්ය ේ දීමයි. එබැවින් 2017 ව සර්දී විද්යයා හ
තාක්ෂණ අංශසේ වර්තමාන තත්ත්වයන් හ අවශයතා ැලකිේලට ගනිමින් ප්රතිපත්ති ුනක් ක ේ කිරිමට
න ේසටක් ආයතනය තීරණය කසළේය. ඒවා පහත පරිදි සේ.
•
•
•

ද්යැනුම ස ේවා ප්රවර්ධනය කිරීසම් ප්රතිපත්තිය
මූික විද්යයා පර්සේෂණ ප්රතිපත්තිය
ජාතික ප්රසේණි රවය මධය ේථාන හ ජාතික ප්රසේණි රවය ද්යත්ත ගබඩාව කරා ප්රසේශ වීම සවනුසවන්
ප්රතිපත්තිය

සමම ප්රතිපත්ති ක ේ කිරීම ඳහා සමම ක්සෂේත්රවල විසශේෂඥයන්සගන් මන්විත අධයයන කණ්ඩායම් පත්
කරන ලදී. සමම එක් එක් අධයයන කණ්ඩායසම් ංයුතිය පහත ඳහන් පරිදි සේ.
➢ ද්ැනුම කස්වා ප්රවර්ෂනය කිරිකම් ප්රතිපත්තිය සකස් කිරීම සඳහා විකශ්ෂඥ අ්යයන කණ්ඩායම
මහාචාර්ය ී. ඒ. තන්ිසගාඩ
මහාචාර්ය ඩබ්ිේ. එේ. සුමතිපාල
ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ
➢ මුික විද්යා පර්ෂකේෂණ ප්රතිපත්තිය සකස් කිරීකම් විකශ්ෂඥ අ්යයන කණ්ඩායම
ආචාර්ය ී. බණ්ඩාරසේ

මහාචාර්ය පී.ආර්.ටී. කුමාරණුංග

මහාචාර්ය එම්.ඒ.සක්.එේ. දි ානායක

මහාචාර්ය ඩබ්ිේ. ී. ජී. ධර්මරත්න

මහාචාර්ය එ ේ.එච්.පී.පී. කරුණාරත්න

මහාචාර්ය සිරි විසජ්සුන්ද්යර

➢ ජාතික ප්රකේණි ද්රවය මයස්ථානය සහ ජාතික ප්රකේණි ද්රවය ද්ත්ත ගබඩාව කරා ප්රකේශ වීම සඳහා
ප්රතිපත්ති සකස් කිරීකම් විකශ්ෂඥ අ්යයන කණ්ඩායම
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මහාචාර්ය වජිර දි ානායක

මහාචාර්ය ඩබ්ිේ. ඒ. සජ්. එම්. සකා ේතා

ආචාර්ය ද්යර්ශන ද්ය සිේවා

මහාචාර්ය අුල සපසර්රා

ආචාර්ය ගාමිණී මරසිංහ

මහාචාර්ය කමනි සතන්නසකෝන්

ජාතික විද්යා සහ තාක්ෂණ ප්රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කිරීම
2008 ව සර්දී ක ේ කරන ලද්ය ජාතික විද්යයා හ තාක්ෂණ ප්රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කිරීමට සකාමිෂන් භාව
2017 ව සර්දී තීරණය කසළේය. සමම කාර්යය ඳහා විසශේෂඥ කමිටු 5 ක් පත් කරන ලදී. එක් එක් කමිටුසේ
ංයුතිය පහත ඳහන් පරිදි සේ.

➢ 01 වැනි විේවත් කමිටුව
1.
2.
3.
4.
5.
6.

මහාචාර්ය අර්ුන පී. ද්ය සිේවා
මහාචාර්ය සක්. එම්. නින් ද්ය සිේවා
ඉංජි. ී. ී. ආනන්ද්ය නාමේ
ආචාර්ය ශාන්ති විේ න්
ආචාර්ය ජී. බී. ගුණවර්ධන
ආචාර්ය ටී.ඒ.ආර්.සජ්. ගුණස ේකර

➢ 02 වැනි විේවත් කමිටුව
1.
2.
3.
4.
5.

මහාචාර්ය ඩබ්ිේ. ඒ. සජ්. එම්. ද්ය සකා ේතා
මහාචාර්ය ඩි. ඒ. තන්ිසගාඩ
මහාචාර්ය ජයසිංහම්
එේ. එච්. ඩි. බන්දුස ෝම මහතා
ඩබ්ිේ. එන්. එන්. තරසිංහ මහත්මිය

➢ 03 වැනි විේවත් කමිටුව
1.
2.
3.
4.
5.

මහාචාර්ය ගුණපාල නානායක්කාර
මහාචාර්ය එම්. සජ්. එ ේ. විජයරත්න
මහාචාර්ය රුිරා කුමාරණුංග
ආචාර්ය එන්. පී. විජයානන්ද්ය
ආචාර්ය සක්. අරුලානන්ද්ය

➢ 04 වැනි විේවත් කමිටුව
1.
2.
3.
4.
5.

මහාචාර්ය සන්රා කරුණාරත්න
මහාචාර්ය ආනන්ද්ය ජයවර්ධන
මහාචාර්ය නාිනී රත්නසිරි
ආචාර්ය සජරි ජයවර්ධන
මහාචාර්ය එම්. එම්. එම්. නාජිම්

➢ 05 වැනි විේවත් කමිටුව
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

මහාචාර්ය ඩබ්ියු. එේ. සුමතිපාල
මහාචාර්ය සජ්. සී. එන්. රාසජ්න්ර
ආචාර්ය සිරිමේ සේමකුමාර
ජී. ආර්. රණවක මහත්මිය
ආචාර්ය තමාරා ඩය ේ
මුගම ස සනවිරුවන් මහතා
නිේමිණි වික්රමාරච්ි සමසනවිය

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION

ජාතයන්තර බඳතා
සනාබැඳි හ අසනකුත් ංවර්ධනය සවමින් පවතින රටවේවල විද්යයා හ තාක්ෂණික
මධය ේථානය (NAM S&T Centre)
සනාබැඳි හ අසනකුත් ංවර්ධනය සවමින් පවතින රටවේවල විද්යයා

හ තාක්ෂණික මධය ේථානය

සනාබැඳි වයාපාරසේ රටවේ වල රාජය නායකයන් සහෝ රජයන් වල විවිධ මුළුවලදී ගන්නා ලද්ය තීරණ
ක්රියාත්මක කිරීම ඳහා අන්තර් ආණ්ඩු ංවිධානයක් සල 1989 දී පිහිටුවන ලදී. විද්යයාව හ තාක්ෂණය
ම්බන්ධසයන් කටයුු කරන රජසේ සද්යපාර්තසම්න්ු / අමාතයාංශ හ නිසයෝජිත ආයතන මගින් නිසයෝජනය
වන ංවර්ධනය සවමින් පවතින රටවේ 44 ක් සම් ද්යක්වා මධය ේථානසයහි ාමාජිකයන් සල එක් වී ඇත.
NAM S&T මධය ේථානසේ ශ්රී ලංකා ජාතික සක්න්ර ේථානය වන්සන් ජාතික විද්යයා හ තාක්ෂණ සකාමිෂන්
භාවයි.
මධය ේථානසේ ාමාජික රටවේ විසින් ංවිධානය කරනු ලබන වැඩමුළු, ම්මන්ත්රණ, මුළු හ අසනකුත්
සකටිකාලීන හ මධයකාලීන පුහුණු වැඩ ටහන්වලට හභාගි වීම ඳහා විද්යයාඥයන්ට හ අසනකුත්
නිලධාරීන්ට NAM S&T මධය ේථානය අව ථ
ේ ා පයයි. මධය ේථානය ගුවන් ටිකේපත් ලබා සද්යන අතර
ත්කාරක රට හභාගි වන්නන් සවනුසවන් නවාතැන් පයයි.
2017 වර්ෂය ුළදී ශ්රී ලාංකික විද්යයාඥයන් 5 සද්යසනකු මධය ේථානය විසින් ංවිධානය කරන ලද්ය
ක්රියාකාකරම්වලට හභාගි ූහ. සමම ක්රියාකාරකම් හ හභාගි ූවන්සේ ලැයි ේුව පහත ද්යැක්සේ.
1. “සූර්ෂය බලශක්ති උත්පාද්නය සහ
බලශක්ති අ්ස්වනු කනලා ගැනිකම්
ප්රවණතා පිළිබඳ ජාතයන්තර වැඩමුළුව,
ඩුබායි, එක්සත් අ්රාබි එමීර්ෂ රාජයය, 2017
මාර්ෂු 27 සිෙ 29
ආචාර්ය ී. එ ේ. එම්. ද්ය සිේවා, සජයෂේඨ
කිකාචාර්ය, ර ායන විද්යයා අධයයන
අංශය, කැළණිය විශේව විද්යයාලය

4. ‘කාර්ෂමික ජජව තාක්ෂණය⁚ අ්ගය එකු
කිරීම සහ යහකරණය කමකහයවීම’
පිළිබඳ කද්කවනි පුහුණු වැඩමුළුව සිම්බාබ්ලකේහි හරාකර්ෂ හි දි,
2017
අ්කගෝස්ු 22 – 24
- වසුන්ද්යරා දිවිස ේකර මිය, පර්සේෂණ
විද්යයාඥ, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය

2. නියං
කළමනාකරණ
සහ
කාන්තාරකරණය පාලනය: ජාතයන්තර
වැඩමුළුව, මෂාඩ්ල, ඉරානය 2017 මැයි 22
– 24
මහාචාර්ය අරුණි වීරසිංහ, මහාචාර්ය,
කෘිකර්ම පීඨය, ශ්රී ලංකා රජරට විශේව
විද්යයාලය

5. ද්කුණු අ්ප්රිකා විද්යා සංසද්ය (SFSA
2017): විද්යාව පිළිබඳ සංවාද් ඇති කිරීම,
ප්රිකෙෝරියා 2017 කද්සැම්බර්ෂ 7 - 8
- මහාචාර්ය ජසන්න්ර ද්ය සකා ේතා. සබෝග
විද්යයා මහාචාර්ය,
සප්රාසද්යණිය විශේව
විද්යයාලය

3. ZMT BREMEN (ජර්ෂමනිය) ඝර්ෂම
කලාපීය කවරලබඩ සාගර පර්ෂකේෂණ අ්ධි
සාමාජිකත්වය - 2017 අ්කගෝස්ු
ආචාර්ය ින්තා ක්රිශාන්ති සපසර්රා ,
සජයෂේඨ විද්යයාඥ, NARA.

6. නාම් විද්යා හා තාක්ෂණ මයස්ථානකේ
පාලක සභා රැස්වීම, 5-6 සැප්තැම්බර්ෂ
2017,
මැකේසියාකේ පුත්රජයා
මහාචාර්ෂය
එම්.කේ.එස්.
විජයරත්න,
සභාපති,
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කවනත් නස්කෙක් ආයතන ක්රියාකාරකම්
වාර්ික වාර්තාව පාර්ිසම්න්ුවට ඉදිරිපත්කිරීම ද්යහා විද්යයා හා තක්ෂණ පනසත් 8 වන වගන්තිය ප්රකාරව
2016 වර්ෂසේ වාර්ික වාර්තාව විද්යයා හා තාක්ෂණ අමාතයවරයාට ඉදිරිපත් කරන ලදී. 2017 අසගෝ ේු ම
30 වන දින වාර්ික වාර්තාව කැබිනේ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදී .

ජාතික පර්ෂකේෂණ සහ සංවර්ෂන රාමුව (NRDF)පිළිබඳ ද්ැනුවත් කිරීකම්
වැඩසෙහන
ජාතික පර්සේෂණ හ ංවර්ධන රාමුසේ අරමුණු ාක්ෂාත් කර ගැනීමට අතයවශය වන එහි ංරචක පිිබඳ
ද්යැනුවත් බව පර්සේෂණ හා ංවර්ධන ආයතනවල හ විශේව විද්යයාලවල විද්යයාඥයන්ට ලබා දීම ඳහා
ද්යැනුවත් කිරිසම් වැඩ ටහන් 15 ක් න ස
ේ ටක් ආයතනසේ භාතිවරයා විසින් 2017 ව සර්දී සමසහයවන
ලදී. විද්යයා හා තාක්ෂණ ආයතනවල ද්යැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් 9 ක්, විශේවවිද්යයාල ුළ වැඩ ටහන් 4ක්,
විද්යයාභිවර්ධන ංගමසේ භාව ආමන්ත්රණය කරමින් එහිදී එක් වැඩ ටහනක් හ ශ්රී ලංකා විද්යයාත්මක
ස ේවයට අලුතින් බඳවා ගන්නා ලද්ය නිලධාරීන් ආමන්ත්රණය කරමින් ශ්රී ලංකා ංවර්ධන පරිපාලන
ආයතනසේදි එක් වැඩ ටහනක් පවත්වන ලදී.
ද්යැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් සමසහයවන ලද්ය විද්යයා හා තාක්ෂණ ආයනත හ විශේවවිද්යයාල පහත ඳහන්
පරිදි සේ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017.05.22 දින කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය
2017.05.25 වන දින ජාතික ඉංජිසන්රු පර්සේෂණ හ ංවර්ධන මධය ේථානය
2017.06.21 වන දින බණ්ඩාරනායක ආයුර්සේද්ය පර්සේෂණ ආයතනය
2017.06.23 දින මධයම පරි ර අධිකාරිය
2017.06.28 දින ජාතික ජලජ ම්පත් පර්සේෂණ හා ංවර්ධන නිසයෝජිත ආයතනය
2017.07.10 දින ශ්රී ලංකා ප්රතීතන මණ්ඩලය
2017.07.20 වන දින ජවද්යය පර්සේෂණ ආයතනය
2017.07.18 දින ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය
2017.07.10 - වී පර්සේෂණ හා ංවර්ධන ආයතනය
2017.09.12 දින ශ්රී ලංකා රජරජ විශේව විද්යයාලය
2017.09.13 දින යාපනය විශේව විද්යයාලය
2018.08.22 දින ශ්රී ලංකා බරගමු විශේව විද්යයාලය
2017.08.23 දින ශ්රී ලංකා ඌව සවේල ේ විශේව විද්යයාලය
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01 කවනි ජාතික උපාධි අ්කප්ක්ෂක පර්ෂකේෂණ සම්මන්ත්රණය - 2017
අවධානය සක්න්රගත ූ ප්රධාන ක්සෂේත්ර 10ක් යටසත් හඳුනාගන්නා ලද්ය ප්රශේන / ගැටළු කරා රසේ
පර්සේෂණ හ ංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සයාමු කිරීම පිණි න ේසටක් ආයතනය ජාතික පර්සේෂණ
හ ංවර්ධන රාමුව (NRDF) ක ේ කසළේය. පර්සේෂණ හ ංවර්ධන ආයතන හ විශේවවිද්යයාල
ඔවුන්සේ පර්සේෂණ වයාපෘති හ ප්රමුඛතා සල
NRDF හි සයෝජනා කර ඇති පර්සේෂණ
ක්රියාකාරකම් භාවිතා කරනු ඇතැයි අසප්ක්ෂා සකසර්.
NRDF හි සයෝජනා කර ඇති පර්සේෂණ ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම ඳහා විශේවවිද්යයාල ආචාර්යවරුන්
හ පර්සේෂණ සිසුන් දිරිගැන්වීම පිණි උපාධි අසප්ක්ෂක පර්සේෂණ ම්මන්ත්රණයක් ංවිධානය
කිරීමට න ේසටක් ආයතනය තීරණය කසළේය. සමම ම්මන්ත්රණ මාලාසේ පළමුවැන්න 2017
අසගෝ ේු 04 සවනි දින සකාළඹ 7, සහක්ටර් සකාබ්බෑකඩුව සගාවිජන පර්සේෂණ හ පුහුණු
ආයතනසේදී පැවැත්විණි. NRDF හි සක්න්රගත ක්සෂේත්ර 10 ුළ සයෝජනා කර ඇති පර්සේෂණ
ක්රියාකාරකම්වලට අද්යාල පර්සේෂණ පිකා සමම ම්මන්ත්රණය සවනුසවන් ලකා බලන ලදී.
නිබන්ධන කැඳවීමට ප්රතිචාර සල ඉදිරිපත් කරන නිබන්ධන 40 ක් මාසලෝචනය කරන ලද්ය අතර,
විසශේෂඥ මාසලෝචකයක් සද්යසද්යසනකු විසින් ඒවා මාසලෝචනය කරන ලදී. ඒ අතරින් නිබන්ධන
37 ක් පිිගන්නා ලද්ය අතර, ම්මන්ත්රණසේ කාර්ය වාර්තාසවහි ඒවා ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.

පහත ඳහන් සත්මා පහ යටසත් ඉදිරිපත් කිරීම් කරන ලදී;
➢ ස ෞඛයය
➢ ආහාර, සපෝෂණය, කෘිකර්මය හ නිවා
➢ පරි රය
➢ ජලය හ බලශක්තිය
➢ මූික විද්යයා, නැගී එන තාක්ෂණ හ සද්ධශීය ද්යැනුම
තාක්ෂණ හ ද්යැනුම් ස ේවා

හ සතාරුරු

හ

න්නිසේද්යන

ආරාධිත සජයෂේඨ විශේව විද්යයාල ආචාර්යවරුන් විසින් සියලු ඉදිරිපත් කිරීම් ඇගයීමට ලක් කරන ලද්ය අතර,
හභාගි වන්නන්ට හතික පත්ර හ සහාඳම ඉදිරිපත් කරන්නන් සවනුසවන් කු ලතා හතික පත්ර
ම්මන්ත්රණසේදී ප්රද්යානය කරන ලදී.
විද්යයා තාක්ෂණ හ පර්සේෂණ අමාතය ගරු සුසිේ සේමජයන්ත මහතා සමම ම්මන්ත්රණසේ ප්රධාන අමුත්තා
විය.

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION

ඛණිජ සම්පත් පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය - පාර්ෂශ්වකරුවන්කේ වැඩමුළුව
විද්යයා, තාක්ෂණ හ පර්සේෂණ අමාතයාංශය න ස
ේ ටක් ආයතනය මග හසයෝගිතාවසයන් හ අමාතය
මණ්ඩලසේ අනුමැතිය හිතව ඛණිජ ම්පත් පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය සකටුම්පත් කළ අතර, සමම
ප්රතිපත්තිසේ සකටුම්පත 2017 ජාතික පුවත්පත් වල ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
මහජන අද්යහ ේ කැඳවීම පිණි සමම ප්රතිපත්ති සකටුම්පත 2017 ජනවාරි 26 වන දින ජාතික පුවත්පත් වල
ප්රකාශයට පත් කර ඇත. 2017 මාර්ු 20 සවනි දින පාර්ශේවකරුවන්සේ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලද්ය අතර,
කැඳවන ලද්ය මහජන අද්යහ ේ හ පාර්ශේවකරුවන්සේ ප්රතිචාර වි ේතරාත්මකව ාකච්ඡා කරන ලදී. වැඩිදුර
ක්රියාමාර්ග ඳහා සමම ප්රතිපත්තිය විද්යයා, තාක්ෂණ හා පර්සේෂණ අමාතයාංශය සවත ඉදිරිපත් සකරිණි.

‘තද්බල ස්වාභාවික සංසිේධි වල බලපෑම් පිළිබඳ ජාතයන්තර වෙකම්ස
සාකච්ඡාව’ : බලපෑම් අ්ඩු කිරීම කවනුකවන් විද්යාව සහ තාක්ෂණය
(IRENE)”,ශ්රී ලංකාකේ කකාළඹදී 2017 කද්සැම්බර්ෂ 13-15
ඉන්දියාසේ නවදිේිසේ සනාබැඳි හ අසනකුත් ංවර්ධනය සවමින් පවතින රටවල විද්යයා හා තාක්ෂණ
මධය ේථානය මග හවුේකාරිත්වසයන් න ේසටක් ආයතනය හ ශ්රී ලංකා අේනිදිග විශේව විද්යයාලසේ ආපද්යා
වැලැක්වීම ඳහා තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්සේෂණ මධය ේථානය (RC-TDP, SEUSL)2017 සද්ය ැම්බර් 13 සිට
15 ද්යක්වා කටුනායක සහාසටේ රමාඩා හිදී ‛තද්බල ස්වාභාවික සංසිේධි වල බලපෑම් පිළිබඳ
ජාතයන්තර වෙකම්ස සාකච්ඡාව’ ංවිධානය කසළේය.
සමම වටසම්
ාකච්ඡාසේ මූික අරමුණ ූසේ අත්ද්යැකීම් සබද්යා හද්යා ගැනීමට හ තද්යබල ේවාභාවික
ංසිද්ධධි සහේුසවන් ඇතිවන උවදුරුවල බලපෑම අවම කිරීම ඳහා උපාය මාර්ගික විද්යයා හා තාක්ෂණ
මැදිහත්වීම් තීරණය කිරීම ඳහා ජාතික හ ජාතයන්තර මේටම් වල පාර්ශේවකරුවන් හ විසශේෂඥයන්
එකට එක් කිරීමයි.
විද්යයාඥයන්, කාලගුණ විද්යයාඥයන්, ඉංජිසන්රුවරුන්, ප්රතිපත්ති
ම්පාද්යකයන්, මහජන ස ෞඛය
විසශේෂඥයන්, තාක්ෂණසේදින්, න්නද්ධධ හමුද්යා හ සලාව වටා විවිධ රටවින් හ කර්මාන්ත වින් ආපද්යා
බලපෑම් අවම කිරීසම් ක්සෂේත්රසයහි කටයුු කරන සිවිේ පරිපාලන විසශේෂඥයන් සමම වටසම්
ාකච්ඡාවට
හභාගි ූහ. රටවේ 20කින් විසද්ධශීය හභාගිවන්නන් 27 සද්යසනකු හ සද්ධශීය හභාගිවන්නන් 34ක මුළු
ගණනක් සමයට හභාගි ූහ.
ජාතික සගාඩනැගිි පර්සේෂණ ආයතනසේ වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක සවමින් පවතින නාය යෑම් සිදුවීමට ඉඩ
ඇති ප්රසද්ධශයක් වන හපුතසේ කහසගාේලට ක්සෂේත්ර චාරිකාවක් ංවිධානය කර තිබිණි. සියලුම විසද්ධශීය
හභාගිවන්සනෝ හ සද්ධශීය හභාගිවන්සනෝ කිහිප සද්යසනක් සමම ක්සෂේත්ර චාරිකාවට හභාගි ූහ.
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උපකේශාත්මක සංසද් ක්රියාකාරකම්

තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යය (YSF)
1999 හංසේරියාසේදි පවත්වන ලද්ය ‘21 වන සියව සවනුසවන් විද්යයාව’ පිළිබඳ සලෝක ම්සම්ලනසේදී
කරන ලද්ය සයෝජනාවක ප්රතිඵලයක් සල විද්යයා තාක්ෂණ හ පර්සේෂණ අමාතයාංශය යටසත් න ේසටක්
ආයතනය විසින් අනුග්රාහකත්වය ද්යක්වනු ලබන ශ්රී ලංකා තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යය ේථාපනය කරන ලදී. විද්යයා
හා තාක්ෂණ අමාතයවරයාසේ හ න ස
ේ ටක් ආයතනසේ භාපතිවරයාසේ සමසහයවීසමන් කණ්ඩායමක්
සමම මුළුවට හභාගි විය. තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යසේ ප්රධාන අරමුණ වන්සන් ශ්රී ලංකාසේ තරුණ
විද්යයාඥයන්ට විද්යයාව හා තාක්ෂණය ම්බන්ධසයන් ඔවුන්සේ මතය ප්රකාශ කිරීමට අව ේථාවක් ලබා දීමයි.
තරුණ විද්යයාඥයන් වඩාත්ම ක්රියාශීලී හ නසවෝත්පාද්යක අද්යහ ේවින් සපාසහා ත් වන බැවින් ඔවුන් රසේ
ංවර්ධනයට නායකත්වය දිය යුු බව විද්යයා ප්රජාව ද්යැඩි සල විශේවා කරයි. ඔවුන්සේ අද්යාල ආයතන ුල
සමන්ම ඒවාට බාහිරවද්ය විද්යයා හා තාක්ෂණ කරුණු පිළිබඳව සිය මතය ප්රකාශ කිරීමට තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යය
ශ්රි ලංකාසේ තරුණ විද්යයාඥයන්ට සේදිකාවක් පයන අතර, එමගින් තීරණ ගැනීසම් ක්රියාවියට ක්රියව
හභාගි වීමට අව ේථාව ලබා සද්යයි. විවිධ විෂය ක්සෂේත්රයන්හි තරුණ විද්යයාඥයන් 700 ක් ඉක්මූ
ාමාජිකත්වයකින් තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යය ද්යැනට මන්විත සේ.

තරුණ විද්යාඥ සංසද්කේ වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම
තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යසේ 2017 වාර්ික මහ භා රැ ේවීම 2017 ජනවාරි 20 වැනි දින සප්රාසද්යනිය විශේව
විද්යයාලසේ කෘිකාර්මික ජජවතාක්ෂණ මධය ේථානසේදි පවත්වන ලදී.
වාර්ික මහ භා රැ ේවීසම්දී 2017 වර්ෂය සවනුසවන් තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යසේ සමසහයුම් කමිටුවට පහත
ඳහන් ාමාජිකයන් සතෝරා පත් සකරිණි.
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ආචාර්ය සමත්තික විතානසේ ( භාපති)
ආචාර්ය ඌෂා සහේටිආරච්ි ( ම සේකම්)
ආචාර්ය චූලන්ත ජයවර්ධන
සරාෂාන් රාසගේ මහතා
ආචාර්ය ල න්ත වීරසිංහ
අකිල සහේරත් මහතා
ආචාර්ය ද්යර්ශිනී බන්දුප්රිය
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ආචාර්ය කසුනි අකලංක ( ම සේකම්)
ආචාර්ය උපනිත් ියනාරච්ි
ආචාර්ය පද්ධමකුමාර ජයසිංහ
ප්රදීප් ජයතිලක මහතා
ආචාර්ය කසුන් මීග ේකුඹුර
ආචාර්ය අසිත බණ්ඩාරනායක

\
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තරුණ විද්යාඥ සංසද්කේ 06 වැනි සම්මන්ත්රණය -2017
තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යසේ ම්මන්ත්රණය න ේසටක් ආයතනසේ තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යය විසින් 2012 ව සර්දී
ආරම්භ කරන ලද්ය විද්යයා ක්සෂේත්රයට අද්යාල ඉ ේවකි.සමම ම්මන්ත්රණසයහි අරමුණ වන්සන් තරුණ විද්යයාඥ
ං ද්යසේ ාමාජිකයන්ට තම විද්යයාත්මක පර්සේෂණ විද්යයා ප්රජාව සවත ඉදිරිපත් කිරීමටත් එකාසනකාසේ
අත්ද්යැකීම් ුළින් ඉසගනුමටත් අව ේථාවක් ලබා දීමයි.
තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යසේ 06 වැනි ම්මන්ත්රණය 2017 ජනවාරි 20 වැනි දින සප්රාසද්යණිය විශේව විද්යයාලසේ
කෘිකාර්මික ජජවතාක්ෂණ මධය ේථානසේදී 100 ට අධික තරුණ හා සජයෂේඨ විද්යයාඥයන්සේ
හභාගිත්වසයන් පවත්වන ලදී. නිබන්ධන කැඳවීමට ප්රතිචාර වශසයන් තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යසේ ාමාජිකයන්
සවතින් න ේසටක් ආයතනය සවත නිබන්ධන 45 ක් ලැබිණි. එක් එක් නිබන්ධනය සජයේෂේඨ විද්යයාඥයන් සද්යසනකු
විසින් ඇගැයුමට ලක් කරන ලද්ධසද්ධ තරුණ විද්යයාඥ ං ද්යය සවනුසවන් ඉටු කරනු ලබන ගරු ස ේවයක් වශසයනි.
ඔවුන්සේ නිර්සද්ධශ මත පද්යනම්ව, වාික ඉදිරිපත් කිරීම් සවනුසවන් නිබන්ධන 35 ක් සතෝරා ගන්නා ලදී. ඉදිරිපත්
කිරීම ඳහා සතෝරා ගන්නා ලද්ය නිබන්ධන කාර්ය ටහන් වල ප්රකාශයට පත් සකරිණි.
පහත සඳහන් කත්මා හය යෙකත් වාචික ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කකරිණි.;
➢
➢
➢
➢
➢
➢

කෘිකර්මය හ ආහාර විද්යයාව
පාරි රික විද්යයාව
ඉංජිසන්රු විද්යයාව හ සතාරුරු තාක්ෂණය
ජජවර ායන විද්යයාව, ස සවද්යය හ ස ෞඛය විද්යයා
ආර්ික විද්යයාව හ මාජ විද්යයා
ජජවතාක්ෂණය හ අණුක ජීවවිද්යයාව

2017 තරුණ විද්යාඥ සම්මානය
වාර්ිකව තරුණ විද්යයාඥ ම්මානය ප්රද්යානය යළි ඇරඹීමට තරුණ විද්යයාඥ ං ද්ය සමසහයුම් කමිටුව විසින්
තීරණය කරන ලදී. තරුණ විද්යයාඥ ම්මාන ප්රද්යාන වැඩ ටහන 2005 ව සර්දී ආරම්භ කරන ලද්ය අතර සුදුසු
අයැදුම් කරුවන් සනාමැති වීම සහේුසවන් ව ර කිහිපයකට පසුව එය නවත්වනු ලැබිණි.සමම ම්මානය
සවනුසවන් නිර්ණායක හ ලකුණු දීසම් ක්රමය ප්රතිවුහගත කර තරුණ විද්යයාඥ ං ද්ය ාමාජිකයන් සවතින්
අයැදුම්පත් කැඳවන ලදී. සමසහයුම් කමිටුව විසින් පත් කරන ලද්ය මණ්ඩලයක් විසින් ලද්ය අයැදුම්පත් මූික
පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීසමන් අනුරුව මහාචාර්ය එ ේ.සජ්.බී.ඒ.ජයස ේකර ( භාපති) මහාචාර්ය
එම්.සජ්.එ ේ.විසජ්රත්න, මහාචාර්ය ාගරිකා ඒකනායක හ ආචාර්ය චාින්ද්ය සබනරගම යන විද්ධවුන්සගන්
මන්විත විසශේෂ විනිශේචය මණ්ඩලයක් විසින් ඒවා ඇගයීමට ලක් සකරිණි. සප්රාසද්යණිය විශේව විද්යයාලසේ
කෘිවිද්යයා පීඨසේ සජයෂේඨ කිකාචාර්ය ආචාර්ය එේ.ී.බී. සූරියසගාඩ 2017 වර්ෂය සවනුසවන් සහාඳම තරුණ
විද්යයාඥයා සල සතෝරා ගන්නා ලදී.

රැකියා-ජීවිත සමුිතතාව පිළිබඳ වැඩමුළුව
රැකියා-ජීවිත

මුිතතාව - ාර්ථකත්වයට මග’ යන සත්මාව යටසත් එක් දින වැඩ මුළුවක් තරුණ
විද්යයාඥ ං ද්යය ංවිධානය කසළේය. සමය 2017 අසේේ 27 වැනි දින සකාළඹ 7, කාර්මික තාක්ෂණ
ආයතන ශ්රවණාගාරසේදී පැවැත්විණි. ‟රැකියා-ජීවිත මුිතතාව සවනුසවන් කාල කළමනාකරණය”
පිළිබඳව ආචාර්ය ජයලත් එදිරිසිංහ,‟ආතති කළමනාකරණය හා යහපැවැත්ම සවනුසවන් තිමත්බව”
පිළිබඳව ආචාර්ය නත් මහවිතානසේ හ ‟රැකියා-ජීවිත මුිතතාව සවනුසවන් කණ්ඩායම් වැඩ
ු භූමිකාව” පිළිබඳව පවිත්රා වික්රමසූරිය මිය විසින් සමසහයවන ලද්ය විසශේෂ සද්ධශන හ ක්රියාකාරකම්
වින් සමම වැඩ මුළුව මන්විත විය.60 සද්යසනක් පමණ සමම වැඩමුළුවට හභාගි ූහ..
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අපසේ කාර්ය මණ්ඩලය
සභාපති
මහාචාර්ය එම්.සජ්.එ ේ.විජයරත්න
ත්ව විද්යයාව පිළිබඳ සජයෂේඨ මහාචාර්ය හ භාපති, කැළණිය විශේව විද්යයාලය

අ්යක්ෂ/ප්රාන විායක නිලාරි
ආචාර්ය මුදිත ියනසගද්යර B.Sc., M.Phil (සප්රාසද්යණිය)-Ph.D. (ස ෝේ)
විායක කාර්ෂය මණ්ඩලය
කජයෂ්ඨ විද්යාඥ
ආචාර්ය කේප මරසකෝන් (B.Sc., M.Sc.) (සකාළඹ), Ph.D. (JNUසකාරියාව), M.I.Biol
නිකයෝජය අ්යක්ෂ /මුද්ේ හා පරිපාලන
කුමාරි පීරි ේ මහත්මිය (B.Com.)
(ශ්රී ජයවර්ධනපුර)
විද්යාඥයන්
එම්.ඩී.තිළිණි කමකනවිය
B.Sc. (කැළණිය), M.Phil. (කැළණිය)
රසිතා කපකර්ෂරා මිය
B.Sc. (ජ’පුර), M.Sc. (කප්රාකද්ණිය)
සහායක කාර්ෂය මණ්ඩලය
පරිපාලන නිලාරි
ලක්මිණි උඩුගම සමසනවිය (ශා ේත්රසේදී, බරගමුව)
කතා.ස.තා./ද්ත්ත ගබඩා සහායක (2013 ඔක්කතෝබර්ෂ සිෙ)
අනුරාධ ඉලංගතිලක මයා (සතා.කා.සේදී, සකාළඹ)
ඩසෙහන් සහකාර- මුද්ේ
ුසිත රත්නායක මයා
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කළමනාකරණ සහකාරවරු
නිශාන්ති මහරසේ සමසනවිය
ඉෂාරා කුේෂානි සවද්යමුේල සමසනවිය
ස ේවන්දි ප්රනාන්දු මිය
රියැදුරු
අනිේ සහේටිආරච්ි මයා
ජයශාන්ත ප්රභාත් මයා
එරන්ද්ය ප්රදීප් මයා

කාර්ෂයාල සහායක
ඒ.ී.ධනපාල මයා
කණිෂේක ගිම්හාන් මයා
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කාර්ය මණ්ඩල පුවත්
1. 2017 ජනවාරි ම දී ඉෂාරා කුේෂානි සමසනවිය පිළිගැනීසම් නිලධාරිනිය සල ස ේවයට බැඳුණාය.
2. 2017 මාර්ු ම දී ස ේවන්දි ප්රනාන්දු මිය කළමනාකරණ හකාරවරියක සල ස ේවයට බැඳුණාය.
3. 2017 අසේේ ම දී කළමනාකරණ හකාරවරියක ූ නිේමිණි සපසර්රා මිය අධයක්ෂ ජනරාේ වරයාසේ
සේකම්වරිය සල ජාතික සගාඩනැගිි පර්සේෂණ ආයතනසේ ස ේවයට එක් වීමට න ස
ේ ටක්
ආයතනසයන් ඉවත් ූවාය.
4. 2017 මැයි ම දී සජයෂේඨ විද්යයාඥ කමලපානි සද්යගම්බඩ මිය සමරට විශේව විද්යයාලයක
කථේකාචාරයවරියක සල ස ේවයට එක් වීම ඳහා න ේසටක් ආයතනසයන් ඉවත් ූවාය.
5.

2007 ජූි ම දී, ආචාර්ය කේපනා මරසකෝන් සජයෂේඨ විද්යයාඥවරියක සල ද්ය එම්.ී. තිිණි
සමසනවිය විද්යයාඥවරියක සල ද්ය ස ේවයට එක් ූහ.

6. 2017 අසගෝ ේු ම දී රසිතා සපසර්රා මිය විද්යයාඥවරියක සල න ේසටක් ආයතනයට එක් ූවාය.
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කාර්ය මණ්ඩලය හභාගි ූ වැඩ ටහන්
1. පරිපාලන නිලධාරි ලක්මිණි උඩුගම සමසනවිය 2017 මැයි 25
උපකරණ පාලනය” පිළිබඳ වැඩමුළුවකට හභාගි ූවාය.

හ 26 දින වල පැවති ‟කාර්යාල

2. කළමනාකරණ හකාර ඉෂාරා කුේෂානි සමසනවිය 2017 ජූි 17 හ 18 දින වල පැවති ‟ඉදිරි සපළ
කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩල හ පාරිසභෝගික ස ේවා නිලධාරින් සවනුසවන් දුරකථන කු ලතා හ චාරිත්ර
විධි පුහුණුව” පිළිබඳ වැඩමුළුවකට හභාගි ූවාය.
3. රියැදුරු අයි.ජී.සජ්. ප්රභාත් මයා 2017 ැප්තැම්බර් 26 වැනි දින ‟ආරක්ෂාකාරී රිය ධාවනය හ මාර්ග
නීති” පිළිබඳ වැඩමුළුවකට හභාගි ූසේය.
4. වැඩ ටහන් හකාර-මුද්යේ, ුසිත රත්නායක මහතා ‟මූලය ප්රකාශ” පිළිබඳ වැඩමුළුවකට හභාගි
ූසේය.
5. රියැදුරු එරන්ද්ය ප්රදීප් මහතා 2017 සනාවැම්බර් 21 වැනි දින ‟රියැදුරන් සවනුසවන් විද්යයාත්මක,
කසුරුවමින් යුත් හ ආරක්ෂාකාරී රිය ධාවනය” පිළිබඳ වැඩමුළුවකට හභාගි ූසේය.
6. රියැදුරු අනිේ සහේටිආරච්ි මහතා 2017 සනාවැම්බර් 23 හා 24 දින වලදී පවත්වන ලද්ය ‟රියැදුරන්සේ
රාජකාරි හ වගකීම්” පිළිබඳ වැඩමුළුවකට හභාගි ූසේය.
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මුලය ප්රකාශනය
වත්කම්

2017

2016

1
2

249,813
192,935

314,338
2,400

3
4
5

90,835
929,252
161,710

57,881
930,381
188.652

1,624,545

1,493,652

11,887,053
1,275,500
447,027

16,025,029
1,275,500
508,737

13,609,580
15,234,125

17.809.266
19,302,918

9

5,836,906

1,574,380

10
11

858,800
2,173,546

1,216,243
2,295,143

මුළු වගකීම්

3,032,346
8,869,252

3,511,386
5,085,766

මුළු ශුේ වත්කම්

6,364,873

14,217,152

1,904,910
13,544,410
(9,084,447)
6,364,873

2,540,639
16,658,610
(4,982,097)
14,217,152

ජංගම වත්කම්
මුද්යේ, මුද්යේ හා මාන ද්යෑ
සවළඳ හා සවනත් අයවිය යුු
සද්ධ
භාණ්ඩ පරිසේඛන/සතාග
පූර්ව සගවීම්
කාර්ය මණ්ඩල ණය සකටිකාලීන
ජංගම කනාවන වත්කම්
සද්ධපළ, පිරියත හා උපකරණ
ආපසු සගවිය යුු තැන්පු
කාර්ය මණ්ඩල ණය - දිගු
කාලීන

6
7
8

මුළු වත්කම්
වගකීම්
ජංගම වගකීම්
උපිත වගකීම්
ජංගම කනාවන වගකීම්
විලම්බිත ආද්යායම
පාරිසතෝිකය ඳහා
ප්රතිපාද්යනය

ශුේ වත්කම් / ස්කන්ය
මුච්ිත අරමුද්යල
ප්රතයාගණන අතිරික්තය
ංිත
මුළු ශුේ වත්කම් / ස්කන්ය

01 සහ 02 පිටු වල ද්ැක්කවන ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සහ 07 සිෙ 11 ද්ක්වා පිටු වල ද්ැක්කවන
සෙහන් කමම මූලය ප්රකාශ වල අ්නනය කකාෙසක් සාද්යි. කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකයන් කමම මූලය
ප්රකාශ පිළිකයල කර ඉදිරිපත් කිරීකම් වගකීම උසුලයි.කමම මූලය ප්රකාශ කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකයන්
විසින් අ්නුමත කරන ලද් අ්තර ඔවුන් කවනුකවන් අ්ත්සන් තබනු ලැබ ඇත.
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ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන් අ්වසන් වර්ෂෂය සඳහා මූලය කාර්ෂයසානය පිළිබඳ
ප්රකාශය
(සියලුම මුද්යේ අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියේ වින් ද්යක්වා ඇත.)

ආද්ායම
පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ානය
ප්රාේධන ප්රද්යානය - විද්යයා හා තාක්ෂණ ස ේවා
ප්රාේධන ප්රද්යානය - ධාරිතා වර්ධනය
රජසේ ප්රද්යානයන් ක්රමක්ෂය කිරීම - ක්ෂය
ආද්යායම
වියද්ම්
පුද්ධගල පඩිනඩි
ගමන් වියද්යම්
ැපයුම් හා භාවිතා කරන ලද්ය පරිසභෝජය භාණ්ඩ
නඩත්ු කිරීම්
ගිවිසුම්ගත කස්වාවන්
පැවරීම්
ාරිතා වර්ෂනය
විද්යයා හ තාක්ෂණ ස ේවා
ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය වියද්යම්

12

13
14
15
16
17
18
19
20
6

මුළු වියද්යම්
සමසහයුම් කටයුුවින් අතිරික්තය (/ඌනතාවය)

2017

2016

24,868,643

23,556,808

4,676,825
177,000
4,482,372
186,833

8,300,000
2,272,837
558,441

34,391,673

34,688,086

10,847,081
319,395
426,140
859,962
8,816,049
3,536,903
232,797
8,937,617
4,482,372

10,291,548
410,472
399,440
816,496
8,428,860
3,160,145

38,458.316
(4,066,643)

35,508,847
(820,761)

(73,110)
(2,200)

(5,430)

(4,141,953)

(826,191)

9,729,049
2,272,837

මුලය පිරිවැය
10
සද්ධපළ, පිරියත හා උපකරණ අසලවිසයන් ල ද්ය ලැබීම්
වාහන රක්ෂණ හිමිකම් පෑම්
අ්ද්ාළ කාලපරිච්කේද්ය සඳහා ශුේ අ්තිරික්තය (හිඟය)

11
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විගණකාධිපති වාර්තාව
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