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නස්කෙක් පිළිබඳව
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව (NASTEC) 1994 අංක 11 ද්රන විද්යා හා
තාක්ෂණ සංවර්ෂධන පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ද් අතර 1998 අකගෝස්ු මාසකේදී එය
ක්රියාත්තමක වීම ඇරඹිණි 19998.කද්සැම්බර්ෂ 06 දින නි වශකයන් ආරම්භ කරන ද්
කකාමිෂන් සභාව 1999 ජනවාරි මස පූර්ෂණ ක්රියාකාරී ආයතනයක් බවෙ පත්තවූකේ ය.
ශ්රී ංකා රජයෙ විද්යා හා තාක්ෂණ කරුණු සම්බන්ධකයන් උපකද්ස් බාදීම හා
ප්රතිපත්තති සම්පාද්නය සඳහා වූ ඉහළම ආයතනය වශකයන් නස්කෙක් ආයතනය නම්
කරනු ැබ ඇත .කකාමිෂන් සභාව සාමාජිකයන් සත්ත කද්කනකුකගන් සමන්විත වන
අතර ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජකේ අතිගරු ජනාධිපතිුමන් විසින් ඔවුන්
පත්ත කරනු ැකේ.

ද්ැක්ම
“තිරසාර සංවර්ෂධනය සඳහා කයාද්ාගැනීම උකද්සා විද්යා හා තාක්ෂණ ජාතික හැකියාවන් කගාඩ
නැංවීම සඳහා රජයට ප්රතිපත්සති, උපායමාර්ෂග හා සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම”

කමකහවර
“ශ්රී ලාංකීය ජනතාවකේ සමෘද්ධිය හා කසෞභාගයය ඉහළ නැංවීම උකද්සා විද්යාකේ හා තාක්ෂණකේ
විභවය හා භාවිතය පිළිබඳ රජයට උපකද්ස් සපයන විශිෂ්ට ආයතනයක් වීම”
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සභාපතිනියකේ සමාක ෝචනය

ශ්රී

ංකාකේ ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ (NASTEC) සභාපතිනිය වශකයන්, 2018

වර්ෂෂය ුළ සිදු කරන ද් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ කමම සමාක ෝචනය නිකුත්ත කිරීමෙ ැබීම පිළිබඳව මම
මහත්ත සුෙෙ පත්තකවමි. 1994 අංක 11 ද්රන විද්යා හා තාක්ෂණ සංවර්ෂධන පනතෙ අනුව, ආර්ෂික
වර්ෂධනය වඩාත්ත සක්රීය කිරීම සඳහා විද්යාව හා තාක්ෂණය කයාද්ා ගැනීම; කසෞඛ්යය පිළිබඳව හා
කර්ෂමාන්ත, කෘිකර්ෂමය, කස්වා සහ ආර්ෂිකය සම්බන්ධකයන් තරඟකාරීත්තවය පිළිබඳ විද්යාව හා
තාක්ෂණකේ බ පෑම; ජනතාවකේ ජීවන තත්තත්තවය වැඩි දියුණු කිරීකම් අරමුණින් කසෞඛ්ය, කපෝෂණය
හා දිළිඳුකම පිටු ද්ැකීම පිළිබඳ විද්යා හා තාක්ෂණකේ බ පෑම, අධයාපනය, පුහුණු හා පර්ෂකේෂණ සඳහා
වගකිව යුු බ ධාරීන්කගන් උපකද්ස් බාගැනීකමන් විද්යාව හා තාක්ෂණය සඳහා අවශය වන මානව
හා කවනත්ත සම්පත්ත සංවර්ෂධනය; ශ්රී

ංකාකේ ස්වභාවික සම්පත්ත සංවර්ෂධනය හා කළමනාකරණය;

ජාතික වැද්ගත්තකමක් විය යුු විද්යා හා තාක්ෂණ ක්කෂ්ත්රයන් හඳුනා ගැනීම හා ප්රමුඛ්ත්තවයක්

බාදීම,

විද්යා හා තාක්ෂණ විකශ්ෂඥතාවය පිළිබඳ වර්ෂධනය, රඳවා ගැනීම හා ආකර්ෂෂණය සඳහා කයෝගය වන
කා ගුණික තත්තත්තවයක් ඇති කිරීම; විද්යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ඵ ද්ායී කයාද්ා ගැනීම කකකරහි
උපකාරී වන කළමනාකරණ උපාය මාර්ෂග ස්ථාපිත කිරීම සහ විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්හි
පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධනයෙ මූ යයනය සඳහා ප්රමුඛ්ත්තවය

බා දීම ඇුළත්තව විද්යාව හා තාක්ෂණය

සඳහා අරමුද්ේ කවන්කිරීමෙ අද්ාළව ප්රතිපත්තති හා සැ සුම් ඇුළත්ත විද්යා හා තාක්ෂණ සංවර්ෂධනය
සඳහා ප්රතිපත්තති හා සැ සුම් පිළිබඳ රජයෙ උපකද්ස් දීම සඳහා නස්කෙක් ආයතනයෙ බ ය ඇත. තවද්,
නස්කෙක් විසින් ශ්රී ංකාකේ ඉකුත්ත වර්ෂෂකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම් සමාක ෝචනය කර මානව
සම්පත්ත සංවර්ෂධනය සඳහා ගත්ත ක්රියාමාර්ෂග පිළිබඳ ඵ ද්ායීතාවය, විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්හි
කාර්ෂයසාධනය, විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳව රාජය මුද්ේ භාවිතය පිළිබඳ ඵ ද්ායීතාවය රාජය අංශ හා
පුේගලික අංශ ආයතන විසින් විද්යාව හා තාක්ෂණය කයාද්ා ගැනීම පිළිබඳව වාර්ෂතාවක් වාර්ෂිකව රජයෙ
ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. එකස්ම, විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනව

ප්රගතිය සමාක ෝචනය කිරීමෙත්ත එම

ආයතනව ෙ අද්ාළ ප්රතිපත්තති හා සැ සුම් පිළිබඳ රජයෙ උපකද්ස් දීමෙ කපර අද්ාළ විද්යා හා තාක්ෂණ
ආයතන විමසා බැලීමෙත්ත සහ අමාතයුමාකේ පූර්ෂව අනුමැතිය සහිතව විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳව ශ්රී
ංකා ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය කැඳවීමෙත්ත ශ්රී ංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා කපාදු කේදිකාවක් බාදීමෙත්ත එම සාකච්ඡා පිළිබඳ වාර්ෂතාවක් අමාතයුමාෙ ඉදිරිපත්ත කිරීමෙත්ත
අවශය කේ.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018
2018 වර්ෂෂය ුළදී සමකාලීන වැද්ගත්තකමක් ඇති ප්රතිපත්තති ුනක් එනම් ද්ැනුම, කස්වා ප්රවර්ෂධනය
කිරීකම් ප්රතිපත්තතිය, මූලික විද්යා පර්ෂකේෂණ ප්රතිපත්තතිය හා ජාතික කජකනාමි මධයස්ථානයෙ සහ ජාතික
කජකනාමි ද්ත්තත ගබඩාවෙ ප්රකේශ වීකම් ප්රතිපත්තතිය සංවර්ෂධනය කිරීම සඳහා 2018 වර්ෂෂකේ දී කකාමිෂන්
සභාව ප්රතිපත්තති අධයයන කණ්ඩායම් ුනක් පත්තකරන

ද් අතර උනන්දුවක් ද්ක්වන පාර්ෂශවයන්කේ

සාර්ෂථක උපකේශකත්තවය සමඟ අවසාන කකටුම්පත්ත සකස් කිරීම අඛ්ණ්ඩව සිදු කකරුණි. කකාමිෂන්
සභාව විසින් එම ප්රතිපත්තති කේඛ්න අනුමත කරන දී.
වර්ෂතමාන ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය 2008 වර්ෂෂකේදී නස්කෙක් විසින් සංවර්ෂධනය කරන
දී. ප්රතිපත්තති කේඛ්නය පරිපූර්ෂණව හා නි

වශකයන් පිළිගනු

ැබුවද් අද්ාළ ක්රියාත්තමක කිරීකම්

නිකයෝජිතායතන විසින් එහි අන්තර්ෂගතය විධිමත්තව ක්රියාත්තමක කර කනාමැත. තවද් ප්රවර්ෂතන තත්තත්තවය
මත පද්නම්ව ඇුළත්ත කළ යුු ක්කෂ්ත්රයන් හා කරුණු තිකබන බව නිරීක්ෂණය විය. එබැවින්, රකේ
ප්රවීණයන්කේ ද්ායකත්තවයන් සමඟ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය යාවත්තකාලීන කිරීමෙ තීරණය කරන
දී. කමම කර්ෂතවය සඳහා විකශ්ෂ විේවත්ත කමිටු 05 ක් පත්ත කිරීමෙ නස්කෙක් කකාමිෂන් සභාව විසින්
තීරණය කරන දී. කමම විේවත්ත කමිටු විසින් 2017 වර්ෂෂකේදී සාකච්ඡා ආරම්භ කරන ද් අතර 2018
වර්ෂෂකේ දී කමම ක්රියාකාරකම් අඛ්ණ්ඩව සිදු කකරිණි.
ශ්රී ංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ (S&T) ක්රියාකාරකම් සමාක ෝචනය කිරීකම්දී 1994 අංක 11 ද්රන විද්යා
හා තාක්ෂණ සංවර්ෂධන පනතෙ අනුව වාර්ෂිකව නස්කෙක් විසින් වාර්ෂතාවක් ඉදිරිපත්ත කළ යුුය. කමම
වාර්ෂතාව සකස් කිරීම සඳහා 2018 වර්ෂෂකේදී විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන 40 ක සමීක්ෂණයක් පවත්තවන
ද් අතර මානව හා කභෞතික සම්පත්ත පිළිබඳ කතාරුරු රාජය අරමුද්ේ වැය කිරීකම් ඵ ද්ායීතාවය සහ
2017 වර්ෂෂය ුළදී කාර්ෂයසාධනය පිළිබඳ කතාරුරු බා ගන්නා දී. කපර වර්ෂෂයන්හි සකස් කරන ද්
ආකෘතියෙ අනුව 2016 හා 2017 කද්වර්ෂෂයන් සඳහා විද්යා හා තාක්ෂණ තත්තත්තව වාර්ෂතා 2018 වර්ෂෂකේ
වාර්ෂතාව සම්පාද්නය සඳහා කයාද්ා ගන්නා දී.
පැවරුම් නිකයෝගයෙ අනුව, 2018 වර්ෂෂය ුළදී විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන පහක ප්රගතිය සමාක ෝචනය
කිරීම සඳහා කකාමිෂන් සභාව තීරණය කරන

දී. ආයතන පහක් හඳුනාකගන සමාක ෝචන සිදු කිරීම

සඳහා ප්රකේශ වී තිබුණද්, ආයතනවලින් ස්වයං තක්කස්රු වාර්ෂතා

බාගැනීකම් ප්රමාද්ය කහ්ුකවන්

ක්රියාවලිය ප්රමාද් වූ අතර, සමාක ෝචන ුනක් 2019 ද්ක්වා කේ තැබීමෙ සිදු විය. උද්යාන කභෝග
පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතනකේ (HORDI) සමාක ෝචනය සම්පූර්ෂණ කර ආයතනයෙ ඉදිරිපත්ත
කර තිබූ අතර කඩුකව මැණික් හා ස්වර්ෂණාභරණ පර්ෂකේෂණ හා පුහුණු ආයතනය, (GJRTI) පිළිබඳ
සමාක ෝචනය 2018 අවසාන කාර්ෂුකේදි ආරම්භ කරන දී.
කනාබැඳි හා අකනකුත්ත සංවර්ෂධනය කවමින් පවතින රෙව (නාම් එස් ඇන්් ටී මධයස්ථානය) විද්යා හා
තාක්ෂණ මධයස්ථානය සඳහා ශ්රී

ංකාකේ කක්න්රස්ථානය ක ස නස්කෙක් 2018 වර්ෂෂකේදී ශ්රී

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව

ංකා
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වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018
විද්යාඥයින්ෙ පුහුණු අවස්ථා 11 ක්

බා දී ඇත. කමම වර්ෂෂකේදී විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ

අමාතයාංශය සමඟ හවුේ වී නස්කෙක් විසින් 14 වන පා ක සභාකේ පළමු කාර්ෂයාංශ රැස්වීම කබාකහෝ
එන්ඒඑම් (NAM) සාමාජික රෙවලින් පැමිණි නිකයෝජිතයන්කේ සහභාගීත්තවකයන් 2018 සැප්තැම්බර්ෂ
6 සිෙ 7 ද්ක්වා කා ය ුළ ශ්රී ංකාකේ කකාළඹ දී සංවිධානය කරන දී.
2017 වර්ෂෂය මු දී නස්කෙක් විසින් ඉදිරිපත්ත කරන ද් වයාපෘති සංකේප පිකා පද්නම් කරකගන විද්යා,
තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතයාංශය හා කකාරියාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආයතනය (STEPI)
විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන ප්රතිපත්තති සකස් කිරීම හා පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධනය වාණිජකරණය (STI
Policy Formulation and R&D Commercialisation) සඳහා ධාරිතා වර්ෂධනය පිළිබඳ වැඩමුළුවක්
නස්කෙක් විසින් සංවිධානය කරන දී. විද්යා හා තාක්ෂණ (S&T) ප්රතිපත්තති පර්ෂකේෂණ පිළිබඳ ධාරිතා
වර්ෂධනකේ ශ්රී ංකාවෙ ආධාර කිරීම සඳහා අකප්ක්ිත STEP1 සමඟ ඒකාබේධ වැඩසෙහන වර්ෂෂ 03
ක සහකයෝගීත්තවයකි.
නස්කෙක් කයෞවන විද්යාඥ සංසද්කේ (Young Scientist Forum) ක්රියාකාරකම් කිහිපයක් කබාකහෝ
තරුණ විද්යාඥයන්කේ සහභාගීත්තවකයන් 2018 වර්ෂෂකේදී පැවැත්තවුණි. ජාතික පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන
රාමුව (NRDF) සඳහා කයෝජනා කරන

ද් පර්ෂකේෂණ ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා විශ්වවිද්යා

විේවුන් හා පර්ෂකේෂණ ශිෂයයින් දිරිමත්ත කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව උපාධි අකප්ක්ෂක පර්ෂකේෂණ
සම්මන්ත්රණයක් සංවිධානය කිරීමෙ නස්කෙක් තීරණය කරන දී. 2018 වර්ෂෂකේ 02 වන ජාතික උපාධි
අකප්ක්ෂක පර්ෂකේෂණ සම්මන්ත්රණය සංවිධානය කිරීම සඳහා නස්කෙක් කකාමිෂන් සභාව විසින් 2019
ඔක්කතෝබර්ෂ මාසකේදී අනුමැතිය

බා කද්න

දී. ජාතික පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන රාමුව (NRDF)

පිළිබඳ කක්න්රගත ක්කෂ්ත්රයන් 10 ක් යෙකත්ත ශ්රී
අකප්ක්ෂකයින්කගන් විස්තරාත්තමක නිබන්ධන 29 ක්

ංකාකේ විවිධ විශ්වවිද්යා ව

උපාධි

ැබී තිබුණි. කකකස් වුවද්, රකේ පැවුණු

වාතාවරණය කහ්ුකවන් සම්මන්ත්රණය 2019 වර්ෂෂය ද්ක්වා කේ තැබීමෙ සිදුවිය.
විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය (BICOST) 2018 කනාවැම්බර්ෂ 24, 25 දිනයන්හි
පැවැත්තවීමෙ සැ සුම් කරන දී. කත්තමාගත වැඩමුළු පැවැත්තවීම ඇුළත්ත පූර්ෂව විද්යා හා තාක්ෂණ පිළිබඳ
ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණකේ (BICOST) ක්රියාකාරකම් සිදු කරන

දී. කකකස් වුවද්, රකේ පැවති

අවිනිශ්ිත කේශපා න තත්තත්තවය කහ්ුකවන් 2018 වර්ෂෂකේදී BICOST සම්මන්ත්රණය පැවැත්තවීමෙ
නස්කෙක් හෙ කනාහැකි විය.
2018 වර්ෂෂකේ නස්කෙක් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා සහකයෝගය

බා කද්න

ද් ගරු සුසිේ කේම

ජයන්ත මැතිුමාෙ හා විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතය ගරු ආචාර්ෂය සරත්ත අමුණුගම මැතිුමාෙ
ස්ුති කිරීමෙ කැමැත්තකතමි. විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතයාංශකේ කේකම් ුමා හා අකනකුත්ත
නි ධාරීන්කගන්

ැබුණු මහත්ත සහකයෝගය කෘතඥතා පූර්ෂවකව පිළිගනිමි. 2018 වර්ෂෂය පුරා

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව

ැබුණු
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වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018
සහකයෝගය හා සහාය කවනුකවන් කකාමිෂන් සභාකේ සභාපති හා අකනකුත්ත සාමාජිකයන්, වැඩබ න
අධයක්ෂ හා අකනකුත්ත නස්කෙක් කාර්ෂය මණ්ඩ යෙ ද් මාකේ ස්ුතිය පිරිනමමි.
ඉංජිකන්රු මහාචාර්ෂය නිරන්ජනී රත්තනායක මිය
සභාපති

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකයන්
මහාචාර්ෂය එම්.කේ.එස්. විජයරත්සන - සභාපති
කජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය සහ කැළණිය විශ්ව විද්යා කේ සත්තව විද්යාව පිළිබඳ සභාපති
ද්රන ලද් කවනත්ස තනතුරු
ශ්රී

ංකාකේ කැළණිය විශ්ව විද්යා කේ උප කු පති; කැළණිය විශ්ව විද්යා කේ

විද්යා පීඨකේ පීඨාධිපති
ශ්රී ංකා උපකු පති වරුන්කේ සහ අධයක්ෂ වරුන්කේ කමිටුකේ (CVCD)සභාපති; පුරාවිද්යා පශ්චාත්ත
උපාධි ආයතනකේ කළමනාකරණ මණ්ඩ කේ සභාපති; ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය,නවීන තාක්ෂණය
පිළිබඳ ආතර්ෂ සී. ක් ාක් ආයතනය, ජාතික ධීවර හා නාවුක ඉංජිකන්රු විද්යා ආයතනය,ජාතික ජ ජ
සම්පත්ත පර්ෂකේෂණ සහ සංවර්ෂධන ආයතනය, ජාතික විද්යා පද්නම,මූලික අධයයන පිළිබඳ ජාතික
ආයතනය,කාර්ෂමික තාක්ෂණ ආයතනය සහ වයඹ පළාකත්ත පළාත්ත පරිසර අධිකාරිය යන ආයතන
ව

පා ක සභාකේ සාමාජික. ශ්රී

ඇකඩමිකේ මහ කේකම්, ශ්රී

ංකා විද්යාභිවර්ෂධන සංගමකේ මහා සභාපති, ජාතික විද්යා

ංකා ධීවර සහ ජ ජ සම්පත්ත සංගමකේ හිෙපු සභාපති, ශ්රී

ංකා ජීව

විද්යා අධයයන ආයතනකේ සභාපති.
මහාචාර්ෂය ආර්ෂ.ටී. කුමාරණතුංග
රුහුණු විශ්වවිද්යා කේ ධීවර ජජවකේද්ය පිළිබඳ කජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය සහ
සභාපතිනි.
ද්රන ලද් කවනත්ස තනතුරු
රුහුණු විශ්වවිද්යා කේ ධීවර, සාගර විද්යා හා තාක්ෂණ පීඨකේ පුකරෝගාමී
පීඨාධිපති; රුහුණු විශ්වවිද්යා කේ ධීවර ජජවකේද් අධයයනාංශකේ ප්රධානී; ශ්රී

ංකා විද්යාභිවර්ෂධන

සංගමකේ මහා සභාපතිනි; ජාතික ධීවර සහ නාවුක ඉංජිකන්රු ආයතනකේ සහ ජාතික විද්යා පද්නකම්
කළමනාකරණ මණ්ඩ සාමාජිකා.
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වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018
මහාචාර්ෂය ඩී.එන්.කරුණාරත්සන
මහාචාර්ෂය, රසායන විද්යා අධයයන අංශය, කප්රාකද්ණිය විශ්ව විද්යා ය
ද්රන ලද් කවනත්ස තනතුරු
කැනඩාකේ ේවේෆ් විශ්ව විද්යා කේ බාහිර මහාචාර්ෂය; ශ්රී

ංකා විවෘත විශ්ව

විද්යා කේ බාහිර මහාචාර්ෂය; කැනඩාකේ කවෝෙර්ෂූ විශ්ව විද්යා කේ බාහිර
විද්යාඥ; ඇ.එ.ජ. කැන්සස් විශ්ව විද්යා කේ පර්ෂකේෂණ අධිසාමාජික; තායි න්තකේ මහිකද්ෝේ විශ්ව
විද්යා කේ පර්ෂකේෂණ හවුේකරු හා බාහිර විද්යාර්ෂි
මහාචාර්ෂය ඩබ්ලලිේ.එල්.සුමතිපාල
කජයෂ්ඨ තාක්ෂණික උපකේශක, පරිසර අමාතයාංශය සහ කේලි ආරක්ෂා වයාපෘති
උපකේශක, මහවැලි සංවර්ෂධන සහ පරිසර අමාතයාංශය, තිරසාර සංවර්ෂධන කමිටු
සාමාජික.
ද්රන ලද් කවනත්ස තනතුරු
ශ්රී

ංකා ජාතික විද්යා පද්නකම් සභාපති; කභෞතික විද්යාව පිළිබඳ මහාචාර්ෂය, ශ්රී

ංකා විවෘත විශ්ව විද්යා ය; පරිසර සහ ස්වාභාවික සම්පත්ත අමාතයාංශකේ කේශගුණික විපර්ෂයාස
අංශකේ ආරම්භක අධයක්ෂ සහ කේශගුණික විපර්ෂයාස පිළිබඳ ප්රධාන සාකච්ඡාකරු; කේශගුණික
විපර්ෂයාස පිළිබඳ එ.ජා. රාමු සම්මුතිකේ අනුවර්ෂතන අරමුද්ේ මණ්ඩ සාමාජික; පරිසර අමාතයාංශකේ
කේශගුණික විපර්ෂයාස බ පෑම් ලිහිේ කිරීම පිළීබඳ විේවත්ත කමිටු සභාපති ; පරිසර සහ පුනර්ෂජනනීය
බ ශක්ති අමාතයාංශකේ කේශගුණික විපර්ෂයාස ව ෙ අනුවර්ෂතනය වීම පිළිබඳ විේවත්ත කමිටු සාමාජික;
කේශගුණික විපර්ෂයාස පිළිබඳ එ.ජා. රාමු සම්මුතිකේ පාර්ෂශ්ව කරුවන්කේ සම්කම් නයෙ ශ්රී

ංකා

නිකයෝජිත කණ්ඩායකම් ප්රධාන සාකච්ඡාකරු සහ කජයෂ්ඨ සාමාජික; පරිසර අමාතයාංශකේ ජාතික
ඕකසෝන් ඒකකකේ සහ කමාන්ියේ සන්ධානකේ අධයක්ෂ; කමාන්ියේ සන්ධානකේ පාර්ෂශ්වයන්කේ
සහ ක ාපීය ODS නි ධාරින්කේ විවෘත අවසානයක් සහිත ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම් ව ෙ ශ්රී
ංකා නිකයෝජිත කණ්ඩායකම් ප්රධානි; කමාන්ියේ සන්ධානකේ ක්රියාත්තමක කිරීකම් කමිටුකේ සභාපති
සහ විධායක කමිටු සාමාජික.
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වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018
මහාචාර්ෂය ගුණපාල නානායක්කාර
අධයාපන අමාතයාංශකේ කජයෂ්ඨ උපකේශක සහ ජාතික වැටුප් සහ කස්වක
සංඛ්යා කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජික
ද්රන ලද් කවනත්ස තනතුරු
ජාතික අධයාපන ආයතනකේ අධයක්ෂ ජනරාේ, ශ්රී ජයවර්ෂධනපුර විශ්ව විද්යා කේ කජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය;
සභාපති, ජාතික සමූපකාර සංවර්ෂධන කළමනාකරණ ආයතනය; ශ්රී ංකා මර්ෂචන්ේ බැංකුව යෙකත්ත වන
සකසක්ස් කකාක ජ් ජා කේ ප්රධාන විධායක නි ධාරි; ශ්රී

ංකා පරිපා න ප්රතිසංස්කරණ සභා

සාමාජික; ද්කුණු ආසියානු සංවර්ෂධන කළමනාකරණ ආයතන සංගමකේ(AMDISA) උප සභාපති;
ජාතික අධයාපන ආයතනය,ශ්රී

ංකා පද්නම් ආයතනය, ජාතික තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය සහ ශ්රී

ංකා ජාතික වයාපාර කළමනාකාරිත්තව ආයතනය යන ආයතනව පා ක සභා සාමාජික.
මහාචාර්ෂය ඩබ්ලලිේ.ඒ.කේ.එම්. ද් කකාස්තා

කප්රාකද්ණිය විශ්ව විද්යා කේ කබෝග විද්යා කජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය සහ සභාපති; ශ්රී ංකා
ජාතික පර්ෂකේෂණ සභාකේ සාමාජික

මහාචාර්ෂය අර්ෂුන පී. ද් ිල්වා
ශ්රී

ංකා උත්තකත්තජක මර්ෂද්න නිකයෝජයයාතන (SLADA) සභාපති; ජවද්ය විද්යා

අධයයන අංශ ප්රධානි, කැළණිය විශ්ව විද්යා ය; උුරු කකාළඹ ශික්ෂණ කරෝහකේ
විකශ්ෂඥ ජවද්ය; ජඨරක ආන්ිකකේද්ය පිළිබඳ අධයයන මණ්ඩ

සභාපති; ක්රීඩා

ජවද්ය විද්යාව පිළිබඳ අධයයන මණ්ඩ සාමාජික; ජවද්ය සභාකේ අධයයන මණ්ඩ
සාමාජික; ජාතික අධයාපන ආයතනකේ සාමාජික; ජඨරක ආන්ිකකේද්ය පිළිබඳ පුහුණුකරු; ජඨරක
ආන්ිකකේද්ය පිළිබඳ ක ෝක ජර්ෂන කේ ආශ්රිත සංස්කාරක; ශ්රී

ංකා ජාතික ක්රීඩා සභාකේ සභා

සාමාජික.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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සංවිධාන පැතිකඩ

➢ සභාපතිවරයා කකාමිෂන් සභාකේ ප්රධානියා කේ.
➢ අධයක්ෂවරයා ප්රධාන විධායක නි ධාරී කේ.

➢ ප්රතිපත්තති සැ සුම් සහ අකනකුත්ත විද්යා හා තාක්ෂණ සම්බන්ධ කේඛ්න සකස් කරන අධයයන
කණ්ඩායම් හා උපකේශක සංසද් සඳහා පහසුකම් සැ සීම සහ කළමනාකරණය කිරීම
කජයෂ්ඨ විද්යාඥයින් හා විද්යාඥයින් විසින් සිදු කකකර්ෂ.

➢ මූ ය හා පරිපා නය පිළිබඳ නිකයෝජය අධයක්ෂ සියලුම මූ ය හා පරිපා න කෙයුු
කළමනාකරණය කරයි.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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සංවිධාන වුහය

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව (NASTEC)
සභාපතිුමා හා කකාමිෂන් සභා සාමාජිකකයෝ

අධයක්ෂ/ ප්රධාන
විධායක නි ධාරී

උපකේශකවරු
විකශ්ෂඥ අධයයන කණ්ඩායම්

කජයෂ්ඨ විද්යාඥයන්
නිකයෝජය අධයක්ෂ - මුද්ේ හා පා න
විද්යාඥයන්

පර්ෂකේෂණ සහකාරවරු

පරිපා න නි ධාරි

කතාරුරු සන්නිකේද්න තාක්ෂණ
ද්ත්තත ගබඩා සහකාර

වැඩසෙහන් සහකාර මූ ය

කළමනාකාර
සහකාරවරු
රියැදුරන්

කාර්ෂයා සහායකයන්

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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විද්යා හා තාක්ෂණ සමාක ෝචනය
රකටහි විද්යා හා තාක්ෂණ තත්සත්සවය පිළිබඳ වාර්ෂික ජාතික සමාකලෝචනය
ඉකුත්ත වර්ෂෂකේ රකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම්ව

තත්තත්තවය සමාක ෝචනය කර වාර්ෂිකව

තත්තත්තව සමාක ෝචන වාර්ෂතාවක් රජයෙ සැපයීකම් වගකීම 1994 අංක 11 ද්රන විද්යා හා තාක්ෂණ
සංවර්ෂධන පනත (S&T ACT) මඟින් නස්කෙක් ආයතනය කවත පැවරී ඇත. විද්යා සහ තාක්ෂණ
අංශකේ තීරණ ගැනීම සහ ප්රතිපත්තති සම්පාද්නය සඳහා රෙක විද්යා හා තාක්ෂණ තත්තත්තවය
වාර්ෂිකව සමාක ෝචනය කිරීම අවශය කේ.

විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන සමාක ෝචනය
රකේ විද්යා හා තාක්ෂණ තත්තත්තවය පිළිබඳ ජාතික සමාක ෝචනය පිළිකය

කිරීම සඳහා නස්කෙක්

ආයතනය විසින් 2018 වර්ෂෂකේදී රෙ ුළ ඇති විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන 40 ක ප්රශ්නාවලී
සමීක්ෂණයක් සිදු කර 2017 වර්ෂෂයෙ අද්ාළව කතාරුරු
ද්ත්තත 2018 කනාවැම්බර්ෂ සිෙ විශ්කේෂණය කරන

බා ගන්නා

දී.

ැබුණු විද්යා හා තාක්ෂණ

දී. පහත සඳහන් ප්රධාන සංරචක කමම වාර්ෂතාව

මඟින් ආවරණය විය.

ශ්රී

i)

මානව සහ කභෞතික සම්පත්ත.

ii)

විද්යාව හා තාක්ෂණය කවනුකවන් රාජය මුද්ේ වැයකිරීකම් ඵ ද්ායීත්තවය

iii)

විද්යාව හා තාක්ෂණ ආයතන පිළිබඳ කාර්ෂයසාධනය

ංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනව

ප්රගතිය සමාක ෝචනය කිරීම සඳහා විද්යා හා තාක්ෂණ

පනත නස්කෙක් කවත බ ය පවරයි.
2018 වර්ෂෂකේදී නස්කෙක් විසින් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන සමාක ෝචනය කිරීම සිදු කරන දී.
1. ගන්කනෝරුව, උද්යාන කභෝග පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතනය (HORDI)
2. කඩුකව , මැණික් හා ස්වර්ෂණාභරණ පර්ෂකේෂණ හා පුහුණු ආයතනය (GJRTI)
3. ගන්කනෝරුව, බීජ සහතික කිරීකම් කස්වය
4. ශ්රී ංකා නව නිපැයුම්කරුවන්කේ කකාමිෂන් සභාව (SLIC)
5. මහ ඉලුප්ප ම, කගාවි කෙයුු පර්ෂකේෂණ මධයස්ථානය (FMRC)
ජාතිකේ අවශයතාවයන් හා අකප්ක්ෂාවන් ඉටු කරන බවෙ තහවුරු කිරීම සඳහා කමම ආයතන විසින්
සිදුකරන විද්යා හා තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම්ව ගුණාත්තමක තත්තත්තවය, පිරිවැය-ඵ ද්ායීතාවය, අද්ාළත්තවය
සහ බ පෑම පිළිබඳ ඇගයීකම් අරමුණ සහිතව නස්කෙක් විසින් පත්තකරන

ද් අද්ාළ ක්කෂ්ත්රයන්හි

ප්රවීණයන්කගන් සමන්විත බාහිර පාර්ෂශවයන් විසින් සමාක ෝචනයන් සිදු කරනු ැකේ.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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උද්යාන කභෝග පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතනය (HORDI)
කමම සමාක ෝචනය පහත සඳහන් විකශ්ෂඥ මණ්ඩ ය විසින් සිදු කරන දී.
1. මහාචාර්ෂය කජ්.පී.ඊශ්වර (සභාපතිනිය)
2. මහාචාර්ෂය ඩී.සී.කක්.ඉකේකපරුම
3. මහාචාර්ෂය පාලිත වීරක්කකාඩි
4. ආචාර්ෂය කක්.එස්.කහ්මචන්ර
5. ආචාර්ෂය ශාන්ති විේසන්
සමාක ෝචන මණ්ඩ කේ පළමු රැස්වීම 2018 ජුනි 13 දින කප්රාකද්ණිය විශ්වවිද්යා කේ කෘිකර්ෂම
පීඨකේදී පවත්තවන

ද් අතර කමම රැස්වීකම්දී සමාක ෝචන සැ ැස්ම සංවර්ෂධනය කරන

සමාක ෝචන අධීක්ෂණය 2018 අකගෝස්ු 16 හා 17 දිනව

සිදු කරන

දී. පළමු

ද් අතර උද්යාන කභෝග

පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතනකේ (HORDI) සියලු කද්පාර්ෂතකම්න්ු සහ ගන්කනාරුව ආහාර
පර්ෂකේෂණ ඒකකය සමාක ෝචන මණ්ඩ ය විසින් අධීක්ෂණය කරන

දී. 2 වන සමාක ෝචන

අධීක්ෂණය 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ 16 දින මාකඳුර ප්රාකේශීය කෘිකර්ෂම හා සංවර්ෂධන මධයස්ථානකේදී සිදු
කරන

දී. 3 වන සමාක ෝචන අධීක්ෂණය 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ 17 දින බණ්ඩාරකව

කහකගාේ

ප්රාකේශීය කෘිකර්ෂම පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන මධයස්ථානකේදී සිදු කරන ද් අතර 4 වන සමාක ෝචන
අධීක්ෂණය 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ 18 දින නුවරඑළිය, සීතාඑළිය කෘිකර්ෂම පර්ෂකේෂණ ස්ථානකේදී සිදු
කරන දී.

පාර්ෂශවකරුවන්කේ රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්ෂ 27 දින ගන්කනාරුව සත්තව නිෂ්පාද්න
කද්පාර්ෂතකම්න්ුකේ අඛ්ණ්ඩ අධයාපන ආයතනකේ පැවැත්තවුණි. වගාකරුවන්, කෘි රසායන
සැපයුම්කරුවන්, පුේගලික අංශ, සමාගම්, විේවුන්, ශිෂයයින්, රජකේ ආයතන, කසෞඛ්ය හා කෘිකර්ෂම
කද්පාර්ෂතකම්න්ු කමම ඉසේව සඳහා සහභාගී විය. (සාකච්ඡාකවන් පසු 2018 වර්ෂෂකේදී SLCARP විසින්
සමාක ෝචන ක්රියාවලිය භාරකගන ඔවුන්කේ සමාක ෝචන ආයතනයක් ක ස උද්යාන කභෝග පර්ෂකේෂණ
හා සංවර්ෂධන ආයතනය (HORDI) ඇුළත්ත කරගන්නා දී) සමාක ෝචන වාර්ෂතාකේ පළමු කකටුම්පත
2019 ජනවාරි 03 දින උද්යාන කභෝග පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතනය (HORDI) කවත ඉදිරිපත්ත
කරන දී.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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මැණික් හා ස්ව ර්ෂණාභරණ පර්ෂකේෂණ හා පුහුණු ආයතනය ( GJRTI ), කඩුකවල
2018 මැයි 25 දින මැණික් හා ස්වර්ෂණාභරණ පර්ෂකේෂණ හා පුහුණු ආයතනකේ (GJRTI) එකඟතාවය
නස්කෙක් කවත

ැබී තිබුණු අතර ස්වයං තක්කස්රු වාර්ෂතාව 2018 අකගෝස්ු 03 දින

ැබී තිබුණි.

කයෝජිත සමාක ෝචන මණ්ඩ ය නස්කෙක් කකාමිෂන් සභාව විසින් 2018 අකගෝස්ු 27 දින අනුමත
කරන

දී.

1.

මහාචාර්ෂය පී.ජී.ආර්ෂ.ධර්ෂමරත්තන

2.

ආචාර්ෂය එන්.පී.විජයානන්ද්

3.

මහාචාර්ෂය ආර්ෂ.එේ.ආර්ෂ.චන්රජිත්ත

4.

මහාචාර්ෂය සිරිකමවන් කකාළඹකේ

5.

හර්ෂෂ පත්තකේරිය මහතා

නස්කෙක් විසින්,
*

ගන්කනෝරුව බීජ සහතික කිරීකම් කස්වාව

*

ශ්රී ංකා නව නිපැයුම්කරුවන්කේ කකාමිෂන් සභාව (SLIC)

*

මහඉලුප්ප ම කගාවි කෙයුු පර්ෂකේෂණ මධයස්ථානය (FMRC) හි සමාක ෝචනයන් ආරම්භ
කර 2019 වර්ෂෂකේදී සිදු කරන දී.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති අධයයන
විද්යා හා තාක්ෂණ පනතෙ අනුව නස්කෙක් හි කාර්ෂයයන්කගන් එකක් වන්කන් විද්යා හා තාක්ෂණ
සංවර්ෂධනය කවනුකවන් ප්රතිපත්තති හා සැ සුම් පිළිබඳ රජයෙ උපකද්ස් දීමයි. එබැවින් 2017 වර්ෂෂකේදී
විද්යා හා තාක්ෂණ අංශකේ වර්ෂතමාන තත්තත්තවයන් සහ අවශයතා සැ කිේ ෙ ගනිමින් ප්රතිපත්තති ුනක්
සකස් කිරීමෙ නස්කෙක් ආයතනය විසින් තීරණය කරන දී.
ඒවා පහත පරිදි කේ.
*

ද්ැනුම කස්වා ප්රවර්ෂධනය කිරීකම් ප්රතිපත්තතිය

*

මූලික විද්යා පර්ෂකේෂණ ප්රතිපත්තතිය

*

ජාතික ප්රකේණි රවය මධයස්ථාන (National Genome Centres) හා ජාතික ප්රකේණි රවය ද්ත්තත
ගබඩාව (National Genome Data Repository) කරා ප්රකේශ වීම කවනුකවන් ප්රතිපත්තතිය

කමම ප්රතිපත්තති සකස් කිරීම සඳහා කමම ක්කෂ්ත්රව විකශ්ෂඥයන්කගන් සමන්විත අධයයන කණ්ඩායම්
පත්තකරන දී. එම එක් එක් අධයයන කණ්ඩායකම් සංයුතිය පහත පරිදි කේ.

ද්ැනුම කස් වා ප්රවර්ෂධනය කිරීකම් ප්රතිපත්සතිය සකස් කිරීම සඳහා වික ්ෂ ඥ අධයයන
කණ්ඩායම
වික ්ෂඥ මණ්ඩලකේ සාමාජිකයන් වන්කන්,
➢ මහාචාර්ෂය ඩී.ඒ.තන්ිකගාඩ
➢ මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.එේ.සුමතිපා
➢ ආචාර්ෂය රුවන් වීරසිංහ
එම විකශ්ිත ප්රතිපත්තතිය සකස් කිරීකම්දී උපකද්ස් බාගැනීමෙ කහෝ ශ්රී ංකා සන්ද්ර්ෂභය සඳහා අනුකූ
විය හැකි කවනත්ත රෙව සකස් කරන ද් ප්රතිපත්තති කේ නම් කයාද්ා ගැනීමෙ තීරණය කරන දී. එකස්
කෙයුු කකකරන ුරු තාක්ෂණ කමිටු සාකච්ඡා නතර කර ඇත.
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මූලික විද්යා පර්ෂකේෂණ ප්රතිපත්සතිය සකස් කිරීම සඳහා වික ් ෂ ඥ අධයයන
කණ්ඩායම
වික ්ෂඥ මණ්ඩල සාමාජිකයන් වන්කන්,
➢ ආචාර්ෂය ජී.බණ්ඩාරකේ
➢ මහාචාර්ෂය පී.ආර්ෂ.ටී.කුමාරුංග
➢ මහාචාර්ෂය එම්.ඒ.කක්.එේ.දිසානායක
➢ මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.ඩී.ජී.ධර්ෂමරත්තන
➢ මහාචාර්ෂය එස්.එච්.පී.පී.කරුණාරත්තන
➢ මහාචාර්ෂය සිරිේ විකජ්සුන්ද්ර
විශ්වවිද්යා හා කවනත්ත විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන නිකයෝජනය කරමින් විකශ්ෂඥයින් 40 කද්කනකුකේ
සහභාගීත්තවකයන් පාර්ෂශවකරුවන්කේ රැස්වීම 2018 මැයි 16 දින ජාතික මූලික අධයයන ආයතනකේ
(NIFS) පවත්තවන
කරන

දී. පාර්ෂශවකරුවන් විසින් කද්න

ද් පසු විපරම ප්රතිපත්තති කකටුම්පතෙ ඇුළත්ත

දී. විකශ්ෂඥ මණ්ඩ ය කකටුම්පත නිම කර අනුමැතිය සඳහා නස්කෙක් කකාමිෂන් සභාවෙ

ඉදිරිපත්ත කරන ද් අතර කකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය බාකද්න දී.
ජාතික ප්රකේණි ද්රවය මධයස්ථානය (National Genome Centre) සහ ජාතික ප්රකේණි ද්රවය ද්ත්සත
ගබඩාව (National Genome Data Repository) කරා ප්රකේ වීම සඳහා ප්රතිපත්සති සකස් කිරීකම්
වික ්ෂඥ අධයයන කණ්ඩායම
කමම අධයයන කණ්ඩායම 2017 මැයි මාසකේදී පත්ත කරන දී. 2017 වර්ෂෂකේදී රැස්වීම් 04 ක් හා 2018
වර්ෂෂකේදී රැස්වීම් 03 ක් පවත්තවන දී.
වික ්ෂඥ අධයයන මණ්ඩලකේ සාමාජිකයන් වන්කන්,
➢ මහාචාර්ෂය වජිර දිසානායක
➢ මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.ඒ.කජ්.එම්.කකාස්තා
➢ මහාචාර්ෂය අු කපකර්ෂරා
➢ මහාචාර්ෂය කමනී කතන්නකකෝන්
➢ ආචාර්ෂය ගාමිණි සමරසිංහ
➢ ආචාර්ෂය ද්ර්ෂශන ද් සිේවා
විශ්වවිද්යා

හා අකනකුත්ත අද්ාළ රජකේ හා පුේගලික ආයතන නිකයෝජනය කරමින් විකශ්ෂඥයින් 55

කද්කනකුකේ සහභාගීත්තවකයන් පාර්ෂශවකරුවන්කේ රැස්වීම 2018 මැයි 11 දින ශ්රී

ංකා සංවර්ෂධන

පරිපා න ආයතනකේ පවත්තවන දී. පාර්ෂශවකරුවන්ෙ ඔවුන්කේ අද්හස් ඉදිරිපත්ත කිරීම සඳහා මාසයක
කා යක්

බා කද්න

දී. එම අද්හස් පද්නම් කරකගන විකශ්ෂඥ මණ්ඩ ය කකටුම්පත නිම කර

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව

19

අනුමැතිය සඳහා නස්කෙක් කකාමිෂන් සභාව කවත ඉදිරිපත්ත කරන

ද් අතර කකාමිෂන් සභාව විසින්

අනුමැතිය බා කද්න දී.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්සතිය යාවත්සකාලීන කිරීම
2008 වර්ෂෂකේදී සකස් කරන

ද් ජාතික විද්යා, තාක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය යාවත්තකාලීන කිරීමෙ කකාමිෂන්

සභාව, 2017 වර්ෂෂකේදී තීරණය කරන දී. කමම කාර්ෂයය සඳහා විකශ්ෂඥ කමිටු 05 ක් පත්ත කරන දී.
උප කමිටු 05 ක් විසින් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති සංකශෝධනය කකකරමින් පවතී.
පාර්ෂශවකරුවන්කේ රැස්වීම පවත්තවන

ද් අතර පහත සඳහන් එක් එක් කමිටුව මඟින් අවසාන

සංස්කරණය සිදු කකකර්ෂ.

➢ 01 වැනි වික ්ෂඥ කමිටුව
1. මහාචාර්ෂය අර්ෂජුන පී ද් සිේවා - කමිටු සභාපති
2. මහාචාර්ෂය කක්.එම්. නලින් ද් සිේවා
3. ඉංජිකන්රු ඩී.ඩී.ආනන්ද් නාමේ
4. ආචාර්ෂය ශාන්ති විේසන්
5. ආචාර්ෂය ජී.බී.ගුණවර්ෂධන
6. ආචාර්ෂය ටී.ඒ.ආර්ෂ.කජ්.ගුණකස්කර

➢ 02 වැනි වික ්ෂඥ කමිටුව
1. මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.ඒ.කජ්.එම් ද් කකාස්තා - කමිටු සභාපති
2. මහාචාර්ෂය ඩී.ඒ.තන්ිකගාඩ
3. මහාචාර්ෂය ජයසිංහම්
4. එේ.එේ.ඩී.බන්දුකසෝම මහතා
5. ඩේලිේ.එන්.එන්.සතරසිංහ මිය

➢ 03 වැනි වික ්ෂඥ කමිටුව
1. මහාචාර්ෂය ගූණපා නානායක්කාර - කමිටු සභාපති
2. මහාචාර්ෂය එම්.කජ්.එස්.විජයරත්තන
3. මහාචාර්ෂය රුිරා කුමාරුංග
4. ආචාර්ෂය එන්.පී.විජයානන්ද්
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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5. ආචාර්ෂය කක්.අරු ානන්ද්

➢ 04 වැනි වික ්ෂඥ කමිටුව
1. මහාචාර්ෂය නීඩ්රා කරුණාරත්තන - කමිටු සභාපතිනිය
2. මහාචාර්ෂය ආනන්ද් ජයවර්ෂධන
3. මහාචාර්ෂය නලිනි රත්තනසිරි
4. මහාචාර්ෂය එම්.එම්.එම්.නජීම්
5. ආචාර්ෂය කජරී ජයවර්ෂධන

➢ 05 වැනි වික ්ෂඥ කමිටුව
1. මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.එේ.සුමතිපා - කමිටු සභාපති
2. මහාචාර්ෂය කජ්.සී.එන්.රාකජ්න්ර
3. ආචාර්ෂය සිරිමේ කේමකුමාර
4. ආචාර්ෂය තමාරා ඩයස්
5. ජී.ආර්ෂ.රණවක මිය
6. මුගම කසකනවිරුවන් මහතා
7. නිේමිණි වික්රමාරච්ි මිය.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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ජාතයන්තර සබඳතා
කනාබැඳි සහ අකනකුත්ස සංවර්ෂධනය කවමින් පවතින රටවල්වල විද්යා සහ
තාක්ෂණය සඳහා මධයස්ථානය (NAM S&T CENTRE)
කනාබැඳි සහ අකනකුත්ත සංවර්ෂධනය කවමින් පවතින රෙවේව

විද්යා හා තාක්ෂණ මධයස්ථානය

(NAM S&T Centre, www.namstct.org), 1989 අකගෝස්ු මාසකේ සිෙ ඉන්දියානු රජය විසින්
සත්තකාරකත්තවය ද්රන

ද් අන්තර්ෂ-රාජය සංවිධානයක් වන අතර විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ද්කුණු-

ද්කුණු සහකයෝගීතාවය ප්රවර්ෂධනකේදී ඉතා ක්රියාශීලි සංවිධානයකි.

තින් අකමරිකානු, අප්රිකානු

ආසියානු හා යුකරෝපීය මහා ේවීපයන් පුරා පැතිරුණු මධයස්ථානකේ සම්මානනීය සාමාජික රෙවේ 47
අුරින් එක් රෙකි ශ්රී

ංකාව. එම සංවිධානය කනාබැඳුණු සිෙ කවනත්ත සංවර්ෂධනය කවමින් පවතින

රෙවේ ද්ක්වා විද්යාඥයින්, තාක්ෂණ විද්යාඥයින් සහ විද්යාත්තමක සංවිධාන අතර අකනයානය ප්රති ාභ
සමඟ වරප්රසාද් සහකයෝගීව සපයනු ැකේ. කම් වන විෙ එම NAM S&T මධයස්ථානය විසින් කකාළඹ
සහ මහනුවර එවැනි ජාතයන්තර අවස්ථා 7 ක් ඇුළත්තව විවිධ සංවර්ෂධනය කවමින් පවතින රෙව
විද්යාත්තමක හා තාක්ෂණික මාතෘකා පරාසයක් මත ජාතයන්තර වැඩමුළු හා පුහුණු පාඨමා ා 110 ක්
සංවිධානය කරන
වෘත්තතිකයන් විශා

දී. ශ්රී

ංකාකේ විශා

සංඛ්යාවක් ඇුළත්තව කගෝලීයව පර්ෂකේෂකයින් හා

සංඛ්යාවකෙ එයින් ප්රති ාභ සැ සුණි. පසුගිය 2004 සිෙ 2010 ද්ක්වා

කා පරිච්කේද්ය ුළ අවස්ථා කද්කකදී පා ක සභා කාර්ෂයාංශ රැස්වීම් සඳහා ශ්රී

ංකාව විසින්

සත්තකාරකත්තවය ස සන දී.
කමම වර්ෂෂකේදී විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතයාංශකේ සහකයෝගීත්තවකයන් නස්කෙක් විසින් 14
වන පා ක සභාකේ පළමු කාර්ෂයාංශ රැස්වීම ශ්රී

ංකාකේ කකාළඹ දී 2018 සැප්තැම්බර්ෂ 06 සහ 07

දිනයන් ුළ පැවැත්තවීම සඳහා සංවිධානය කරන දී.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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කකාරියාකේ විද්යා, තාක්ෂණ හා ප්රතිපත්සති ආයතනය (STEPI)
2017 වර්ෂෂකේ මුේ කා කේදී නස්කෙක් විසින් ඉදිරිපත්ත කරන

ද් වයාපෘති සංකේප පිකා මත

පද්නම්ව විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතයාංශය සහ කකාරියාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති
ආයතනය (STEPI) සමඟ සහකයෝගීත්තවකයන් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන ප්රතිපත්තති විධිමත්තව සකස්
කිරීම හා පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන වාණිජකරණය (STI Policy Formulation and R&D
Commercialisation) පිළිබඳ ධාරිතා වර්ෂධනය සම්බන්ධකයන් වැඩමුළුවක් නස්කෙක් විසින් සංවිධානය
කරන දී. කමම වැඩසෙහන කකාළඹ ශ්රී

ංකා සංවර්ෂධන පරිපා න ආයතනකේදී, විද්යා හා තාක්ෂණ

පිළිබඳ රජකේ නිකයෝජිතායතන, විේවත්ත ප්රජාව හා පර්ෂකේෂණ ආයතනව ෙ අද්ාළ කජයෂ්ඨ මේෙකම්
නි ධාරීන් හා කළමනාකරුවන්කේ සහභාගීත්තවකයන් 2018 මැයි 30 සිෙ ජුනි 4 ද්ක්වා කා ය ුළ, විද්යා
හා තාක්ෂණ ආයතන (STI) ප්රතිපත්තති විධිමත්තව සකස් කිරීම හා ක්රියාත්තමක කිරීකම් කමව ම් හා
පර්ෂකේෂණය හා සංවර්ෂධනය (R&D) වාණිජකරණය ක්කෂ්ත්රයන් පිළිබඳව පවත්තවන දී.
සමස්ත වැඩසෙහකන් විෂය පථය වූකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන (STI) ප්රතිපත්තති හා පර්ෂකේෂණ හා
සංවර්ෂධනය වාණිජකරණය පිළිබඳ ක්කෂ්ත්රයන්හි මානව සම්පත්ත සංවර්ෂධනය මඟින් ජාතික ආර්ෂික
වර්ෂධනය සඳහා විද්යා හා තාක්ෂණ කමකහයවන කර්ෂමාන්ත අංශකේ ද්ායකත්තවය වැඩි දියුණු කිරීකම්
අරමුණින් ශ්රී ංකාකේ විද්යාව, තාක්ෂණය හා නකවෝත්තපාද්නය ශක්තිමත්ත කිරීමයි.
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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වැඩසටහන් සම සම්බන්ීකාරකවරුන් හා කකාරියන් වික ්ෂඥයින්
1. ආචාර්ෂය හියුම් යිම් - Senior Research Fellow, KISTEP, කකාරියා
2. මහාචාර්ෂය යන්ේ-රක් කෂායි - Senior Research Fellow, STEPI, කකාරියා
3. ආචාර්ෂය හියුන් වූ පාක් - Senior Research Fellow, KISTI
4. ආචාර්ෂය ඩීකඹාක් ෂුන් යිම් - Senior Research Fellow, STEPI, කකාරියා
ශ්රී ලංකා වික ්ෂඥයින්
1. ආචාර්ෂය පී ආර්ෂ එම් පී දිේරුක්ි රණුංග - ප්රධානි, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති අංශය
ජාතික විද්යා පද්නම
2. මහාචාර්ෂය සිරිකමවන් කකාළඹකේ - ශ්රී ංකා විවෘත විශ්වවිද්යා ය

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව

24

කමම වර්ෂෂකේදී ප්රසිේධ කරන ද් වැඩමුළු, පුහුණු වැඩසෙහන් හා සම්මන්ත්රණ අනුව, නස්කෙක් විසින්
එක් එක් අද්ාළ වැඩසෙහන සඳහා පහත සඳහන් නි ධාරී නම් කිරීම් NAM S&T මධයස්ථානයෙ
ඉදිරිපත්ත කරන දී.
අංකය

වැඩමුළුකේ නම

රට හා කාලය

01

තිරසාර
සංවර්ෂධනය
සඳහා ඉන්දියාව
තාක්ෂණික නකවෝත්තපාද්නය හා 2018 මාර්ෂු 27-29
කළමනාකරණය
පිළිබඳ
ජාතයන්තර වැඩමුළුව

නම් කරන ලද් නිලධාරීන්
දිේරුක්ි පතිරණ මිය
(සහකාර අධයක්ෂ අක වි NERDC
මධයස්ථානය)

02

එන්නත්ත සංවර්ෂධනකේදී නවීන හා අබූජා,
නයිජීරියාව මකහ්ි අතපත්තු මිය (පර්ෂකේෂණ
මු වී එන ප්රවණතාවය පිළිබඳ 2018 මැයි 22-24
විද්යාඥ
කාර්ෂමික
තාක්ෂණ
ජාතයන්තර වැඩමුළුව
ආයතනය)

03

සංවර්ෂධනය කවමින් පවතින ක්වා ා ම්පූර්ෂ
රෙවේ සඳහා විද්යා හා තාක්ෂණ මැකේසියාව
ආයතන (STI) ප්රතිපත්තති හා 2018 අකගෝස්ු 6-10
කළමනාකරණය
පිළිබඳ
ජාතයන්තර වැඩමුළුව

ආචාර්ෂය කේප සමරකකෝන්

04

නිවර්ෂතන කවරළාශ්රිත සාගර ජර්ෂමනිය
පර්ෂකේෂණ - ZMT Bremen
(Germany) Fellowship – 2018
වර්ෂෂය සඳහා ඉේලුම්පත්ත කැඳවීම.

කක්.පී.ජී.කනිෂ්කා පියුමි ගුරුකේ
(කිකාචාර්ෂය ඌව කවේ ස්ස
විශ්වවිද්යා ය)

05

ක්ෂුර ජීවීන්ෙ එකරහිව ක්රියාකරන ලුඩිහියානා, පන්ජාේ ආචාර්ෂය ද්ර්ෂශන වික්රමසිංහ විකශ්ෂඥ
ප්රතිකරෝධය සහ එය අවම කිරීම ඉන්දියා
ජවද්ය ක්ෂුර ජීව විද්යාඥ මහ
සඳහා
ක්රමකේද්
පිළිබඳ 2018 ජුලි 10-13
කරෝහ , අම්පාර
ජාතයන්තර වැඩමුළුව

06

විමර්ෂශන පද්නම් විද්යා අධයාපන
මගින් සිතීකම් නිපුණතා වර්ෂධනය
කිරීම
පිළිබඳ
ජාතයන්තර
වැඩමුළුව

07

ශාක
හා
සාගර
ඖෂධීය හායි
කපාන්ේ ආචාර්ෂය නිමේ කරුණාසිරි
රවයයන්කගන් ඖෂධ සංවර්ෂධනය වියේනාමය
2018 ජවද්ය නි ධාරී (BMARI)
පිළිබඳ
ජාතයන්තර
පුහුණු කද්සැම්බර්ෂ 10-12
වැඩමුළුව

08

ද්කුණු අප්රිකා විද්යා සංසද්ය

09

සංවර්ෂධනය වන රෙව සම් අංශ කචන්නායි,
ඉන්දියා ආර්ෂ.ඩී.එන්.විකජ්සිංහ මිය (පරිවාසික
පිළිබඳ තිරසාරත්තවය තහවුරු 2019 ජනවාරි 28-31
කිකාචාර්ෂය රුහුණු විශ්වවිද්යා ය)
කිරිම සඳහා ප්රධාන පරාමිතීන්
සංවර්ෂධනය
කිරීම
පිළිබඳ
ජාතයන්තර පුහුණු වැඩමුළුව

(කජයෂ්ඨ විද්යාඥ - NASTEC)

ක්වා ා ම්පූර්ෂ
මැකේසියාව

ආචාර්ෂය ප්රශාන් ෆ්රැන්සිස් (අධයක්ෂ
ජනරාේ - මැණික් හා ස්වර්ෂණාභරණ
2018 ඔක්කතෝබර්ෂ 22- පර්ෂකේෂණ හා පුහුණු ආයතනය)
26

ද්කුණු අප්රිකාව 2018 ආචාර්ෂය ඒ.ඩී.ඒ. ද් සිේවා (අධයක්ෂ,
කද්සැම්බර්ෂ 12-14
විද්යා කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, ජාතික
අධයාපන ආයතනය)

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
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කවනත්ත නස්කෙක් ක්රියාකාරකම්
02 වන ජාතික උපාි අකේක්ෂක පර්ෂකේෂණ සම්මන්රණය (NURS) - 2018

ප්රධාන කක්න්රගත ක්කෂ්ත්රයන් 10 ක් යෙකත්ත හඳුනාගන්නා

ද් ගැෙලු/ ප්රශ්න කරා විසඳුම් කසායා

ගැනීමෙ රකේ පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ක්රියාකාරකම් කයාමු කිරීම සඳහා නස්කෙක් විසින් ජාතික
පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන රාමුව (NRDF) සකස් කරන
විශ්වවිද්යා

දී. පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතන සහ

ඔවුන්කේ පර්ෂකේෂණ වයාපෘති සහ ප්රමුඛ්තා ක ස ජාතික පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන රාමුව

(NRDF) හි කයෝජනා කර ඇති පර්ෂකේෂණ ක්රියාකාරකම් භාවිතා කරනු ඇතැයි අකප්ක්ෂා කකකර්ෂ.
ජාතික පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන රාමුකවහි කයෝජනා කර ඇති පර්ෂකේෂණ ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම පිණිස
විශ්වවිද්යා

ආචාර්ෂයවරුන් සහ පර්ෂකේෂණ සිසුන් දිරි ගැන්වීම සඳහා උපාධි අකප්ක්ෂක පර්ෂකේෂණ

සම්මන්ත්රණයක් වාර්ෂිකව සංවිධානය කිරීමෙ නස්කෙක් විසින් තීරණය කරන

දී. 2018 ජුලි 09 දින

පැවති රැස්වීකම්දී 2018 වර්ෂෂකේ 2 වන ජාතික උපාධි අකප්ක්ෂක පර්ෂකේෂණ සම්මන්ත්රණය සංවිධානය
කිරීම සඳහා නස්කෙක් කකාමිෂන් සභාකේ අනුමැතිය

බා දී තිබුණි. සම්මන්ත්රණය සඳහා නිබන්ධන

ඉදිරිපත්ත කිරීම පිණිස උපාධි අකප්ක්ෂකයින් දිරිමත්ත කිරීම සඳහා ලිපියක් සමඟ සම්මන්ත්රණ කතාරුරු
විශ්වවිද්යා පීඨ හා කද්පාර්ෂතකම්න්ු 188 කෙ 2018 අකගෝස්ු 27 දින යවන දී.
ජාතික පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන රාමුකේ කක්න්රගත ක්කෂ්ත්රයන් 10 ක් යෙකත්ත ශ්රී
විශ්වවිද්යා ව

උපාධි අකප්ක්ෂකයන්කගන් විස්තරාත්තමක නිබන්ධන 29 ක්

ංකාකේ විවිධ

ැබී තිබුණි. නිබන්ධන

ඉදිරිපත්ත කිරීකම් අවසන් දිනය 2018 සැප්තැම්බර්ෂ 25 වූ අතර පසුව අවසන් දිනය 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ 03
ද්ක්වා දීර්ෂඝ කර තිබුණි.
නිබන්ධන සමාක ෝචනය සඳහා සමාක ෝචන මණ්ඩ යක් කතෝරාකගන එම නිබන්ධන සමාක ෝචනය
සඳහා යවන

දී. 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ 31 දින පැවැත්තවීමෙ නියමිතව තිබූ උපාධි අකප්ක්ෂක පර්ෂකේෂණ

සම්මන්ත්රණය (NURS) IX විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණකේ (BICOST IX)
ක්රියාකාරකම් කහ්ුකවන් කේ තබන ද් අතර 2019 මාර්ෂු මාසකේදී පැවැත්තවීම සඳහා සැ සුම් කරන
දී.
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උපකේශාත්තමක සංසද් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ කාර්ෂය සාධන අවධානයන්
තරුණ විද්යාඥ සංසද්ය (YSF)
1999 වර්ෂෂකේදී හංකේරියාකේ පවත්තවන

ද් 21 වන සියවස කවනුකවන් විද්යාව පිළිබඳ ක ෝක

සම්කම් නකේදී කරන ද් කයෝජනාවක ප්රතිඵ යක් ක ස විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතයාංශය
යෙකත්ත ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව (නස්කෙක්) විසින් ශ්රී ංකා තරුණ විද්යාඥ සංසද්ය
(YSF) සඳහා අනුග්රාහකත්තවය

බා කද්න

දී. විද්යා හා තාක්ෂණ අමාතයවරයාකේ සහ නස්කෙක්

සභාපතිවරයාකේ කමකහයවීකමන් කණ්ඩායමක් කමම සම්මන්ත්රණයෙ සහභාගී විය. තරුණ විද්යාඥ
සංසද්කේ ප්රධාන අරමුණ වන්කන්, ශ්රී

ංකාකේ තරුණ විද්යාඥයින්ෙ විද්යාව හා තාක්ෂණය

සම්බන්ධකයන් ඔවුන්කේ මතය ප්රකාශ කිරීමෙ අවස්ථාවක් බා දීමයි. ද්ැනෙ විවිධ ක්කෂ්ත්රයන්හි තරුණ
විද්යාඥයන් 400 ඉක්ම වූ සාමාජිකත්තවයකින් තරුණ විද්යාඥ සංසද්ය සමන්විත කේ.

තරුණ විද්යාඥ සංසද්කේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම – 2018
තරුණ විද්යාඥ සංසද්කේ 2018 වර්ෂෂකේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම (AGM) 2018 ජනවාරි 19 දින
ශ්රී ංකා වයඹ විශ්ව විද්යා කේ වයවහාරික විද්යා පීඨකේදී පවත්තවන දී.

2018 වර්ෂෂය සඳහා තරුණ විද්යාඥ සංසද් කමකහයුම් කමිටුවෙ පහත සඳහන් සාමාජිකයන් වාර්ෂික මහා
සභා රැස්වීකම් දී පත්ත කරගන්නා දී.

ආචාර්ෂය කල්ප ඩබ්ලලිේ සමරකකෝන් (සම්බන්ීකාරක)
කජයෂ්ඨ විද්යාඥ, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
ආචාර්ෂය ඌෂා කහට්ටිආරච්චි (සභාපතිනිය)
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, ජජව රසායන කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, ජවද්ය විද්යා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ෂධනපුර විශ්ව
විද්යා ය
ආචාර්ෂය ලසන්ත වීරිංහ (සම-කල්කම්)
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, කභෝග විද්යා කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, කෘිකර්ෂම පීඨය, කප්රාකද්ණිය විශ්ව විද්යා ය
අකිල ජයසංක කහ්රත්ස (සම-කල්කම්)
කිකාචාර්ෂය, ICT මධයස්ථානය, ශ්රී ංකා වයඹ විශ්ව විද්යා ය
ආචාර්ෂය කමත්සතික විතානකේ (හිටපු සභාපති)
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, පීඨාධිපති කාර්ෂයා ය, වයවහාරික විද්යා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ෂධනපුර විශ්ව විද්යා ය

ආචාර්ෂය සමීර සමරකකෝන්
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කිකාචාර්ෂය, ජීව රසායන විද්යාව අණුක ජීව විද්යාව හා ජීව තාක්ෂණ ආයතනය, කකාළඹ විශ්ව
විද්යා ය
ආචාර්ෂය උපනීත්ස එස් ලියනාරච්චි
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, නැකනෝ තාක්ෂණ විද්යා කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, තාක්ෂණ පීඨය, ශ්රී ංකා වයඹ
විශ්ව විද්යා ය
ආචාර්ෂය දිකන්ෂ් ආිගල
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, රවය විද්යා හා ඉංජිකන්රු කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, ඉංජිකන්රු පීඨය, කමාරටුව විශ්ව
විද්යා ය
ආචාර්ෂය ජානක විකේිංහ
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, අපනයන කෘිකර්ෂම කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, සත්තව විද්යා හා අපනයන කෘිකර්ෂම
පීඨය, ශ්රී ංකා ඌව කවේ ස්ස විශ්ව විද්යා ය
ආචාර්ෂය ධර්ෂමරාජා තිරුවරන්
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය සහ ප්රධානී, විදුලි හා ඉක ක්කරානික ඉංජිකන්රු කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, ඉංජිකන්රු
පීඨය, යාපනය විශ්ව විද්යා ය
ආචාර්ෂය ප්රසාද්ධ ජයසූරිය
කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, ජජව ක්රියාවලි කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, තාක්ෂණ පීඨය, ශ්රී ංකා රජරෙ විශ්ව
විද්යා ය
ආචාර්ෂය කසුන් මීගහකුඹුර
කජයෂ්ඨ පර්ෂකේෂණ නි ධාරී, කපාේ පර්ෂකේෂණ ආයතනය
ප්රදීේ පියතිලක
සන්නිකේද්න හා මාධය නි ධාරී, විද්යා අධයාපන හා වයාප්ති ඒකකය, මූලික අධයයන පිළිබඳ ජාතික
ආයතනය
ආචාර්ෂය නිකරෝිමා විතානකේ
සම කසෞඛ්ය විද්යා කද්පාර්ෂතකම්න්ුව, ජවද්ය විද්යා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ෂධනපුර විශ්ව විද්යා ය
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තරුණ විද්යාඥ සංසද්කේ 7 වන සම්මන්රණය - 2018
තරුණ විද්යාඥ සංසද්කේ ප්රධාන වාර්ෂික ඉසේව වනුකේ තරුණ විද්යාඥ සංසද් පර්ෂකේෂණ
සම්මන්ත්රණයයි. එහි 7 වන තරුණ විද්යාඥ සංසද් පර්ෂකේෂණ සම්මන්ත්රණ ශ්රී
විශ්වවිද්යා කේ වයවහාරික විද්යා පීඨකේදී 2018 ජනවාරි 19 දින පවත්තවන

ංකා වයඹ

දී. කමම වර්ෂෂකේ

සම්මන්ත්රණය සඳහා විස්තරාත්තමක නිබන්ධන 69 ක් ැබී තිබුණි. සංස්කරණ මණ්ඩ ය විසින් පරීක්ෂා
කිරීකමන් පසුව කේඛ්න සමාක ෝචකයින් කවත යවන

දී. කද්යාකාර සමාක ෝචන ක්රියාවලිය මඟින්

(Double blind review process) විස්තරාත්තමක නිබන්ධන 46 ක් කතෝරාකගන සම්කම් නකේදී ප්රසිේධ
කරන දී.
ඉදිරිපත්ත කරන්නන් 40 ක් විසින් සමාන්තර සැසි 4 ක ජීව රසායන හා රසායන විද්යාව I සහ II, ආර්ෂික
විද්යාව හා සංඛ්යා කේඛ්න, මානව විද්යාව හා සමාජ විද්යාව, කභෞතික විද්යාව, ඉංජිකන්රු හා තාක්ෂණ,
ජවද්ය හා කසෞඛ්ය විද්යාව, ජීව විද්යා හා කෘිකර්ෂමය, ක්ෂුර ජීව විද්යාව, අණුක ජීව විද්යාව හා ජජව
තාක්ෂණය හා ආහාර විද්යාව හා කපෝෂණය ඇුළත්ත ඔවුන්කේ විශිෂ්ෙ පර්ෂකේෂණ කසායාගැනීම් සැසි
08 කදී සිදු කරන

දී. සම්මන්ත්රණකේදී එක් එක් සැසිකේ කහාඳම ඉදිරිපත්ත කරන්නන් තිකද්කනකුෙ

කුස තා සහතික ප්රද්ානය කරන දී.
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තරුණ විද්යාඥ සම්මානය - 2017
වාර්ෂිකව තරුණ විද්යාඥ සම්මාන ප්රද්ානය යළි ඇරඹීමෙ 2017 තරුණ විද්යාඥ සංසද්ය කමකහයුම්
කමිටුව විසින් තීරණය කරන දී. කමකහයුම් කමිටුව විසින් පත්තකරන ද් කමිටුවක් විසින් ඉේලුම්පත්ර
23 ක් සඳහා ආරම්භක පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීකමන් පසුව විකශ්ෂඥ මණ්ඩ යක් විසින් පත්තකරන
තරුණ විද්යාඥ සංසද් කමකහයුම් කමිටුව විසින් ඉේලුම් පත්ර 15 ක් ඇගයීම් කරන

ද්

දී. කප්රාකද්ණිය

විශ්ව විද්යා කේ, කෘිකර්ෂම පීඨකේ කජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය, ආචාර්ෂය එේ ඩී.බී.සූරියකගාඩ 2017 වර්ෂෂය
සඳහා කහාඳම තරුණ විද්යාඥයා ක ස කත්තරුණු අතර 2018 ජනවාරි 19 දින ශ්රී

ංකා වයඹ විශ්ව

විද්යා කේ පැවති 07 වන තරුණ විද්යාඥ සංසද් සම්මන්ත්රණකේදී සම්මානයෙ පාත්ර විය.

කුසලතා සංවර්ෂධන වැඩමුළු
1.

පාසල් ිසුන් සඳහා නැකනෝ තාක්ෂණ විද්යාව පිළිබඳ ද්ැනුවත්ස කිරීකම් වැඩසටහන
--------------------------------------------------------------------------------------නැකනෝ තාක්ෂණ විද්යාව පිළිබඳ ද්ැනුවත්ත කිරීකම් වැඩසෙහන ශ්රී ංකා වයඹ විශ්ව විද්යා ය
සමඟ සහකයෝගීව 2018 මැයි 23 දින කකාළඹ කේවි බාලිකා විද්යා කේදී පැවැත්තවුණි. ද්ැනුවත්ත
කිරීකම් වැඩසෙහකන් මූලික අරමුණ වූකේ පාසේ සිසුන් අතර නැකනෝ තාක්ෂණ විද්යාව පිළිබඳ
ස්වාධීන, තර්ෂකානුකූ , නිර්ෂමාණශීලි සහ විමසුම් සහගතව ප්රවර්ෂධනය කිරීම මඟින් නිර්ෂමාණශීලි
බව හා නකවෝත්තපාද්න සංස්කෘතිය ප්රගුණ කරවීමයි. ශ්රී

ංකා වයඹ විශ්ව විද්යා කේ නැකනෝ

තාක්ෂණ විද්යා කද්පාර්ෂතකම්න්ුකේ ප්රධානී මහාචාර්ෂය සී.ඒ.එන්.ප්රනාන්දු සම්පත්ත ද්ායක ක ස
ආරාධනය ැබූ අතර ආරාධිත පාසේ වලින් පාසේ සිසුන් 383 ක් කම් සඳහා සහභාගී විය.

2.

වි ්ව විද්යාල ිසුන් හා ආචාර්ෂයවරුන් සඳහා අණුක ජීව විද්යාව, සසල ජීව විද්යාව හා සජව
තාක්ෂණකේ වර්ෂතමාන හා අනාගත ප්රවණතාවයන් පිළිබඳ එක් දින වැඩමුළුව
--------------------------------------------------------------------------------------------------අණුක ජීව විද්යාව, ජස ජීව විද්යාව හා ජජව තාක්ෂණකේ වර්ෂතමාන හා අනාගත
ප්රවණතාවයන් පිළිබඳ එක් දින වැඩමුළුවක් කකාළඹ විශ්ව විද්යා කේ IBMBB ශ්රවණාගාරකේ
2018 අකගෝස්ු 07 දින 68 කද්කනකුකේ සහභාගීත්තවකයන් සාර්ෂථකව පැවැත්තවුණි.
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3.

පරිසරකේ මතු වී එන විෂ ද්රවය: පිළියම් කයදීම සඳහා ප්රභවයන් පිළිබඳ එක් දින වැඩමුළුව,
ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයතනකේදී
-------------------------------------------------------------------------------------------------“පරිසරකේ මු වී එන විෂරවය: පිළියම් කයදීම සඳහා ප්රභවයන්” පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුවක්
තරුණ විද්යාඥ සංසද්ය විසින් සංවිධානය කර ශ්රී ංකා ඉංජිකන්රු ආයතනකේ (IESL) ජ
සංසද්ය හා ශ්රී ජයවර්ෂධනපුර විශ්ව විද්යා කේ ජජව කගෝ ය ප්රකෘති තත්තත්තවයෙ පත්තකිරීකම්
පර්ෂකේෂණ මධයස්ථානය (Ecosphere Resilience Research Center) සමඟ ඒකාබේධව 2018
ඔක්කතෝබර්ෂ 03 දින කකාළඹ 07, ශ්රී
ංකා ඉංජිකන්රු ආයතනකේ විම සුකර්ෂන්ර
ශ්රවණාගාරකේදී පැවැත්තවුණි.
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4.

යාපනය වි ්වවිද්යාලකේදී පර්ෂකේෂණ සඳහා සංඛ්යා කල්ඛ්න පිළිබඳ දින 02 ක වැඩමුළුව
---------------------------------------------------------------------------------------------තරුණ විද්යාඥ සංසද්ය විසින් යාපනය විශ්ව විද්යා කේ විද්යා පීඨ සමඟ ඒකාබේධව පර්ෂකේෂණ
සඳහා සංඛ්යා කේඛ්න පිළිබඳ දින 02 ක වැඩමුළුවක් පවත්තවන දී. එය 35 කද්කනකු ඉක්මවන
ද් සහභාගීත්තවයකින් 2018 කනාවැම්බර්ෂ 24 හා 25 යන කද්දින තූළ යාපනය විශ්ව විද්යා කේ
විද්යා පීඨකේ පරිගණක රසායනාගාරකේ සාර්ෂථකව පැවැත්තවුණි.

9 වන විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ද්ධවි වාර්ෂික සම්මන්රණය (BICOST IX)
නස්කෙක් විසින් විවිධ කත්තමා යෙකත්ත ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණ 08 ක් පවත්තවන

දි. “තිරසාර

සංවර්ෂධනය සඳහා විද්යාව, තාක්ෂණය, නකවෝත්තපාද්නය හා වාණිජකරණය යන කත්තමාව” යෙකත්ත
විද්යාව හා තාක්ෂණය පිලිබඳ 09 වන ශ්රී

ංකා ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය (BICOST IX) කමම

වර්ෂෂකේදී සංවිධානය කරයි. කයෝජනා කරන

ද් කත්තමාව යෙකත්ත ශ්රී

ංකාකේ ජාතික සංවර්ෂධනය

උකද්සා විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන (STI) ප්රතිපත්තති හා ඒවා ක්රියාත්තමක කිරීකම් උපාය මාර්ෂග සාකච්ඡා
කිරීම සඳහා විද්යාඥයින්, තාක්ෂණිකයින්, කර්ෂමාන්තකරුවන්, පරිපා කයන් හා කවනත්ත
පාර්ෂශවකරුවන් සමඟ නස්කෙක් විසින් උපකේශන සාකච්ඡා පවත්තවන
කරන

දී. 2018 වර්ෂෂකේදී පිළිකය

ද් ජාතික විද්යා, තාක්ෂණ හා නකවෝත්තපාද්න ප්රතිපත්තති කකටුම්පත නස්කෙක් විසින් 2008

වර්ෂෂකේදී සකස් කරන ද් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය පද්නම් වී ඇත. සියලු පාර්ෂශවයන්කේ
උපකද්ස්

බාගැනීකමන් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන පේධතිකේ හඳුනාගත්ත අඩුපාඩු හා සීමා කිරීම්

නිවැරදි කිරීම සඳහා කාර්ෂය කේඛ්න පිළිකය කිරීමෙ නස්කෙක් තීරණය කරන දී.
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කාර්ෂය කේඛ්න පිළිකය කිරීකම් අරමුණින් පහත සඳහන් කත්තමා යෙකත්ත නස්කෙක් ක්රියාකාරී කමිටු 03
ක් පත්තකරන දී.
1.

මහාචාර්ෂය ආනන්ද් ජයවර්ෂධන සභාපතිත්තවය ද්රන

ද් විද්යාව, තාක්ෂණය හා නකවෝත්තපාද්න

ජජව පේධතිය සඳහා මාර්ෂග සිතියම
2.

ආචාර්ෂය චන්රා ඇඹුේකද්ණිය සභාපතිත්තවය ද්රන ද් පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධනය වාණිජකරණය

3.

මහාචාර්ෂය කක්.එම්.නලීන් ද් සිේවා සභාපතිත්තවය ද්රන

ද් ආයතනික සම්බන්ධීකරණය හා

මානව සම්පත්ත සංවර්ෂධනය
එක් එක් කමිටුකේ නිමැවුම් කරුණු සම්පාද්නය කර වාර්ෂතාවක් 09 වන විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ
(BICOST IX) ශ්රී ංකා ේවි වාර්ෂික සම්කම් නකේදී අතිගරු ජනාධිපතිුමා කවත ඉදිරිපත්ත කරනු ඇත.
රකෙහි පැවුණු කැ ඹීම් ස්වභාවය කහ්ුකවන් BICOST IX කේ ද්මා ඇති අතර එය 2019 පළමු
කාර්ෂුකේදී පැවැත්තවීමෙ සැ සුම් කර ඇත.
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අපකේ කාර්ෂය මණ්ඩ ය
සභාපති,
මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.එේ. සුමතිපා
කජයෂ්ඨ තාක්ෂණික උපකේශක, පරිසර අමාතයාංශය හා කේළි ආරක්ෂණ වයාපෘති උපකේශක,
මහවැලි සංවර්ෂධන සහ පරිසර අමාතයාංශය, තිරසාර සංවර්ෂධන කමිටු සාමාජික
වැඩබලන අධයක්ෂ
ඉංජිකන්රු ඩී.ඩී.ආනන්ද් නාමේ, B.Sc (Eng), C.Eng.M.I.E.(S.L) M.Sc (බ ශක්ති තාක්ෂණය)
කජයෂ්ඨ විද්යාඥයින්
ආචාර්ෂය කේප සමරකකෝන්, B.Sc., M.Sc. (කකාළඹ), Ph.D. (JNU, කකාරියාව), M.I.Biol
කසයි් ෂාම්, (B.Phram )(Pak),MSc (Biostat-Pera),MCPM (ශ්රී ංකාව),ACAM (එක්සත්ත
රාජධානිය)
නිකයෝජය අධයක්ෂ - මූලය හා පරිපාලන
කුමාරි පීරිස් මහත්තමිය, B.Com (විකශ්ෂ-ගණකාධිකරණය)(ජයවර්ෂධනපුර), CBA (ICASL),
APFA(ICASL)

විද්යාඥයින්
තිළිණි මහගමකේ මහත්තමිය, B.Sc. (කැළණිය), M.Phil. (කැළණිය)
රසිකා කපකර්ෂරා මහත්තමිය, B.Sc. (ජයවර්ෂධනපුර), M.Sc. (කප්රාකද්ණිය)
පරිපාලන නිලධාරී
ක්මිණි උඩුගම කමකනවිය, B.A(විකශ්ෂ) සබරගමුව
කතා.ස.තා/ ද්ත්සත ගබඩා සහායක
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සසින්ත කස්නානායක මයා, B.Sc.(කගෞරව) Computing (ටිසයි් විශ්ව විද්යා ය) (එක්සත්ත
රාජධානිය)
වැඩසටහන් සහකාර/ මුද්ල්
ුසිත රත්තනායක මයා, MAAT, HNDA
කළමනාකරණ සහකාරවරු
නිශාන්ති මහරකේ මහත්තමිය
ඉෂාරා කුේශානි කවද්මුේ මහත්තමිය
කසේවන්දි ප්රනාන්දු මහත්තමිය
චුරිකා සංජීවනි මහත්තමිය
කෂරීන් ප්රනාන්දු කමකනවිය
රියදුරු
අනිේ කුමාර කහේටිආරච්ි මයා
ජයශාන්ත ප්රභාත්ත මයා
එරන්ද් ප්රදීප් මයා
කාර්ෂයාල සහායක
ඒ.ඩී.ධනපා මයා
කණිෂ්ක ගිම්හාන් මයා
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කාර්ෂය මණ්ඩ

පුවත්ත

☺ 2018 මාර්ෂු 09 දින නස්කෙක් හි වැඩබ න අධයක්ෂවරයා ක ස පත්ත වූ ඉංජිකන්රු ඩී.ඩී.ආනන්ද්
නාමේ නස්කෙක් විසින් උණුසුම් ක ස පිළිගනු ැබීය.
☺ සභාපති මහාචාර්ෂය එම්.කජ්.එස්.විජයරත්තන 2018 අකේේ 17 දින ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ
කකාමිෂන් සභාකේ කස්වකයන් ඉවත්ත විය.
☺ 2018

අකේේ

19

සිෙ

නස්කෙක්

වැඩබ න

සභාපතිවරයා

ක ස

මහාචාර්ෂය

ඩේලිේ.එේ.සුමතිපා නස්කෙක් විසින් උණුසුම් ක ස පිළිගනු ැබූ අතර ඔහු 2018 ජුලි 11 දින
සිෙ සභාපති ක ස පත්තවීම් ැබීය.
☺ 2018 සැප්තැම්බර්ෂ මාසකේදී සසින්ත කස්නානායක මහතා කතා.ස.තා/ ද්ත්තත ගබඩා සහායක
ක ස කස්වයෙ බැඳුණි.
☺ 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ මාසකේදී කසයි් ෂාමි මහතා කජයෂ්ඨ විද්යාඥ ක ස කස්වයෙ බැඳුණි.
☺ 2018 ඔක්කතෝබර්ෂ මාසකේදී චුරිකා සංජීවනි මහත්තමිය සහ කෂරීන් ප්රනාන්දු කමකනවිය
කළමනාකරණ සහකාරවරුන් ක ස කස්වයෙ බැඳුණි.
☺ 2018 කද්සැම්බර්ෂ මාසකේදී කසේවන්දි ප්රනාන්දු මහත්තමිය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන්
සභා කස්වකයන් ඉවත්ත වූ අතර නස්කෙක් විසින් ඇයකේ ඉදිරි සියලු කෙයුු සාර්ෂථක වීම සඳහා
ආශීර්ෂවාද් කරන දී.
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කාර්ෂය මණ්ඩ ය සහභාගී වූ වැඩසෙහන්
☺ පරිපා න නි ධාරීණි

ක්මිණි උඩුගම කමකනවිය 2018 කපබරවාරි 19 දින ජාතික කම්කරු අධයයන

ආයතනකේ පවත්තවන ද් “නි ධාරී රාජකාරී හා නිවාඩු පිළිබඳ වගකීම්” පිළිබඳ වැඩමුළුවකෙ සහභාගී
වූවාය.
☺ පරිපා න නි ධාරීණි ක්මිණි උඩුගම කමකනවිය 2018 මැයි 14, 21 හා 28 දිනයන්හි ජාතික කම්කරු
අධයයන ආයතනකේ පවත්තවන ද් “ප්රසම්පාද්න පුහුණු” වැඩමුළුවකෙ සහභාගී වූවාය.
☺ කළමනාකරණ සහකාර ඉෂාරා කුේශානි කමකනවිය 2018 ජුනි 13 සහ 14 දිනයන්හි ජාතික කම්කරු
අධයයන ආයතනකේ පවත්තවන

ද් “ප්රධාන කාර්ෂයා

කාර්ෂය මණ්ඩ ය හා පාරිකභෝගික කස්වා

නි ධාරීන් සඳහා දුරකථන කුස තා සහ චාරිත්ර පුහුණුව ” පිළිබඳ වැඩමුළුවකෙ සහභාගී වූවාය.
☺ පරිපා න නි ධාරී

ක්මිණි උඩුගම කමකනවිය 2018 කනාවැම්බර්ෂ 13 දින ග්රෑන්් ඕරියන්ෙේ

කහෝෙ කේ පවත්තවන ද් “ආයතනික කළමනාකරණය” පිළිබඳ වැඩමුළුවකෙ සහභාගී වූවාය.
☺ වැඩසෙහන් සහකාර මුද්ේ - ුසිත රත්තනායක මහතා 2018 කද්සැම්බර්ෂ 18 දින ග්රෑන්් ඕරියන්ෙේ
කහෝෙ කේ පවත්තවන ද් මූ ය ප්රකාශන පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයකෙ සහභාගී වූකේය.
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මූ ය ප්රකාශන
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව
මූ ය තත්තත්තව ප්රකාශනය
2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිනෙ
(සියලු වටිනාකම් ශ්රී ංකා රුපියේ වලින් ද්ක්වා ඇත)
සෙහන්
වත්සකම්
ජංගම වත්සකම්
මුද්ේ හා මුද්ේ සමාන ද්ෑ
කවළඳ හා කවනත්ත ැබිය යුු
ඉන්කවන්ි/ කතාග
පූර්ෂව කගවීම්
කස්වක ණය - කකටිකාලීන
ජංගම කනාවන වත්සකම්
කේප , පිරියත හා උපකරණ
ආපසු කගවිය යුු තැන්පු
කස්වක ණය - දිගුකාලීන

2018

2017

1
2
3
4
5

7,420,521
100,112
1,039,219
205,796
----------------8,765,648

249,813
192,935
90,835
929,252
161,710
---------------1,624,545

6
7
8

8,107,344
1,275,500
443,303
-----------------9,826,147
18,591,795
==========

11,887,053
1,275,500
447,027
--------------13,609,580
15,234,125
=========

9

7,850,423

5,836,906

10
11

774,243
2,780,798
-----------------3,555,041
-----------------11,411,464
---------------7,180,331
=========

858,800
2,175,546
---------------3,032,346
---------------8,869,252
---------------6,364,873
========

1,904,910
9,849,258
(4,573,837)
---------------7,180,331
=======

1,904,910
13,544,410
(9,084,447)
-------------6,364,843
========

මුළු වත්සකම්
වගකීම්
ජංගම වගකීම්
උපිත වියද්ම්
ජංගම කනාවන වගකීම්
වි ම්බිත ආද්ායම්
පාරිකතෝික සඳහා ප්රතිපාද්න
මුළු වගකීම්

මුළු ශුේධ වත්තකම්
ශුේධ වත්තකම්/ හිමිකම්
සමුච්ිත අරමුද්
ප්රතයාගණන අතිරික්තය
සංිත
මුළු ශුේධ වත්තකම්/ හිමිකම්

කමම මූ ය ප්රකාශනව කකාෙසක් වශකයන් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති පිටු අංක 01 සිෙ 02 ද්ක්වා ද් සෙහන් පිටු අංක 07 සිෙ
11 ද්ක්වා ද් ඇත. මූ ය ප්රකාශන පිළිකය කිරීම හා ඉදිරිපත්ත කිරීම සඳහා කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකයන් වගකිව යුු කේ.
මූ ය ප්රකාශන කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජිකයන් විසින් අනුමත කර පහත අත්තසන් තබා ඇත.
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මූ ය කාර්ෂයසාධන ප්රකාශනය
2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා
(සියලු වටිනාකම් ශ්රී ංකා රුපියේ වලින් ද්ක්වා ඇත)
සෙහන්
ආද්ායම
පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන
මූ ධන ප්රද්ාන - පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන
මූ ධන ප්රද්ාන - ධාරිතා වර්ෂධනය
රජකේ ප්රද්ාන ක්රම ක්ෂය කිරීම - ක්ෂය
ආද්ායම
වියද්ම
පුේගලික පඩිනඩි
ගමන් වියද්ම්
සැපයුම් හා භාවිතා කළ පාරිකභෝජය රවය
නඩත්තු
ගිවිසුම්ගත කස්වා
මාරු කිරිම්
ධාරිතා වර්ෂධනය
පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධනය
රැස්වීම් වියද්ම්
ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය වියද්ම්
මුළු වියද්ම්
කමකහයුම් කෙයුුවලින් අතිරික්තය/
(ඌනතාවය)
මූලය පිරිවැය
කේප , පිරියත හා උපකරණ මත වාසිය
වාහන රක්ෂණය
කා පරිච්කේද්ය සඳහා ශුේධ අතිරික්තය/
(ඌනතාවය)

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
6

2018

2017

29,134,006
13,332,325
157,000
4,359,709
166,078
----------------47,149,118

24,868,643
4,676,825
177,000
4,482,372
186,833
---------------34,391,673

12,339,312
752,381
683,688
912,966
8,527,823
3,971,448
218,380
9,307,956
1,564,845
4,359,709
------------42,638,508
--------------4,510,610

10,847,081
319,395
426,140
859,962
8,8169,049
3,536,903
232,797
8,083,580
854,037
4,482,372
------------38,458,316
--------------(4,066,643)

========

=========

---------------4,510,610

(73,110)
(2,200)
-------------(4,141,953

=========

===========
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විගණකාධිපති වාර්ෂතාව
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ 2018 කද්සැම්බර්ෂ දිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වූ මූලය
ප්රකා න හා කවනත්ස සනතික නියාමන අව යතා පිළිබඳව 2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන
පනකත්ස 12 වගන්තිය ප්රකාර විගණකාිපති වාර්ෂතාව
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

මූලය ප්රකා න

1.1

මතය
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ 2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිනෙ මූ ය තත්තත්තව
ප්රකාශනය සහ එදිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වූ මූ ය කාර්ෂයසාධන ප්රකාශනය, හිමිකම්
කවනස්වීකම් ප්රකාශනය සහ මුද්ේ ප්රවාහ ප්රකාශනය සහ මූ ය ප්රකාශනව ෙ අද්ාළ සෙහන්
සාරාංශගත වැද්ගත්ත ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති වලින් සමන්විත 2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන්
අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වූ මූ ය ප්රකාශන ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජකේ ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාකේ 154(1) වයවස්ථාව සමඟ සංකයෝජිතව කියවිය යුු 2018 අංක 19 ද්රන ජාතික
විගණන පනකත්ත හා 1971 අංක 38 ද්රන මුද්ේ පනකත්ත විධිවිධාන ප්රකාර මාකේ විධානය යෙකත්ත
විගණනය කරන

දී. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 154(6) වයවස්ථාකේ විධිවිධාන ප්රකාර මාකේ

වාර්ෂතාව යථා කා කේදී පාර්ෂලිකම්න්ුකේ සභාගත කරනු ැකේ.
මූ ය ප්රකාශනවලින් 2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිනෙ කකාමිෂන් සභාකේ මූ ය තත්තත්තවය සහ
එදිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා එහි මූ ය ක්රියාකාරීත්තවය හා මුද්ේ ප්රවාහ ශ්රී ංකා රාජය අංශකේ
ගිණුම්කරණ ප්රමිතිව ෙ අනුකූ ව සතය හා සාධාරණ තත්තත්තවයක් පිළිබිඹු කරන බව මා
ද්රන්නා වූ මතය කේ.

1.2

මතය සඳහා පද්නම
ශ්රී ංකා විගණන ප්රමිතිව ෙ (ශ්රී ං වි ප්ර) අනුකූ ව මා විගණනය සිදු කරන දී. කමම විගණන
ප්රමිත යෙකත්ත වූ මාකේ වගකීම, කමම වාර්ෂතාකේ මූ ය ප්රකාශන විගණනය සම්බන්ධකයන්
විගණකකේ වගකීම යන කකාෙකස් තවදුරෙත්ත විස්තර කර ඇත. මාකේ මතය සඳහා පද්නමක්
සැපයීම උකද්සා මා විසින්

බාකගන ඇති විගණන සාක්ි ප්රමාණවත්ත සහ උිත බව මාකේ

විශ්වාසයයි.
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1.3

මූලය ප්රකා න පිළිබඳ කළමනාකරණකේ සහ පාලනය කරන පාර්ෂ වයන්කේ වගකීම්
කමම මූ ය ප්රකාශන ශ්රී ංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිතිව ෙ අනුකූ ව පිළිකය කිරීම හා
සාධාරණ ක ස ඉදිරිපත්ත කිරීම සහ වංචා කහෝ වැරදි කහ්ුකවන් ඇතිවිය හැකි ප්රමාණාත්තමක
සාවද්ය ප්රකාශනයන්කගන් කතාරව මූ ය ප්රකාශන පිළිකය කිරීමෙ හැකිවනු පිණිස අවශය වන
අභයන්තර පා නය තීරණය කිරීම කළමනාකරණකේ වගකීම කේ.
මූ ය ප්රකාශන පිළිකය

කිරීකම්දී කකාමිෂන් සභාව අඛ්ණ්ඩව පවත්තවාකගන යාකම් හැකියාව

තීරණය කිරීම කළමනාකරණකේ වගකීමක් වන අතර කළමනාකාරීත්තවය කකාමිෂන් සභාව
ඈවර කිරීමෙ අද්හස් කරන්කන් නම් කහෝ කවනත්ත විකේපයක් කනාමැති විෙදී කමකහයුම්
නැවැත්තවීමෙ කෙයුු කරන්කන් නම් අඛ්ණ්ඩ පැවැත්තකම් පද්නම මත ගිණුම් තැබීම හා
කකාමිෂන් සභාකේ අඛ්ණ්ඩ පැවැත්තමෙ අද්ාළ කරුණු අනාවරණය කිරීමද් කළමනාකරණකේ
වගකීමකි.
කකාමිෂන් සභාකේ මූ ය වාර්ෂතාකරණ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ වගකීම, පා නය කරන
පාර්ෂශවයන් විසින් ද්රනු බයි.
2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 16(1) උප වගන්තිය ප්රකාරව, කකාමිෂන් සභාකේ
වාර්ෂික සහ කාලීන මූ ය ප්රකාශන පිළිකය

කිරීමෙ හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආද්ායම්, වියද්ම්,

වත්තකම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි කපාත්තපත්ත හා වාර්ෂතා පවත්තවාකගන යා යුුය.
1.4

මූලය ප්රකා න විගණනය සම්බන්ධකයන් විගණකකේ වගකීම
සමස්තයක් ක ස මූ ය ප්රකාශන, වංචා සහ වැරදි නිසා ඇතිවන ප්රමාණාත්තමක සාවද්ය
ප්රකාශයන්කගන් කතාර බවෙ සාධාරණ තහවුරුවක්

බාදීම සහ මාකේ මතය ඇතූළත්ත

විගණකකේ වාර්ෂතාව නිකුත්ත කිරීම මාකේ අරමුණ කේ. සාධාරණ සහතික වීම උසස් මේෙකම්
සහතික වීමක් වන නමුත්ත, ශ්රී

ංකා විගණන ප්රමිති ප්රකාරව විගණනය සිදු කිරිකම්දී එය සෑම

විෙම ප්රමාණාත්තමක අවප්රකාශනයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවෙ වන තහවුරු කිරිමක්
කනාවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි කහෝ සාමූහික ක ස බ පෑම නිසා ප්රමාණාත්තමක
අවප්රකාශනයන් ඇතිවිය හැකි අතර, කමම මූ ය ප්රකාශන පද්නම් කරගනිමින් පරිශී කයන්
විසින් ගනු බන ආර්ෂික තීරණ කකකරහි බ පෑමක් විය හැකි බවෙ අකප්ක්ෂා කකකර්ෂ.
මා විසින් වෘත්තතීය විනිශ්චය සහ වෘත්තතීය සැකමුසුබවින් යුුව ශ්රී ංකා විගණන ප්රමිති ප්රකාරව
විගණනය කරන දී. තවද්,
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*

වංචා කහෝ වැරදි කහ්ුකවන් මූ ය ප්රකාශනව

ඇතිවිය හැකි ප්රමාණාත්තමක සාවද්ය

ප්රකාශයන්කේ අවද්ානම් හඳුනාගැනීකම්දී හා තක්කස්රු කිරීකම්දී අවස්ථාකවෝිතව
උිත විගණන පරිපාටි සැ සුම් කිරීකමන් වංචා කහෝ වැරදි කහ්ුකවන් ඇතිවන්නා වූ
අවද්ානම් මඟ හරවා ගැනීමෙ ප්රමාණවත්ත සහ සුදුසු විගණන සාක්ි බාගැනීම මාකේ
මතයෙ පද්නම් කේ. ප්රමාණාත්තමක සාවද්ය ප්රකාශයන්කගන් වන බ පෑමෙ වඩා
වංචාවකින් සිදු වන්නා වූ බ පෑම ප්රබ

වන අතර, දුස්සන්ධානය, වයාජ කේඛ්න

සැකසීම, කේතනාන්විත මඟහැරීම කහෝ අභයන්තර පා නයන් මඟහැරීම වංචාවක්
ඇතිවීමෙ කහ්ු කේ.
*

අවස්ථාකවෝිතව උිත විගණන පරිපාටි සැ සුම් කිරීම පිණිස කකාමිෂන් සභාකේ
අභයන්තර පා නය සම්බන්ධකයන් අවකබෝධයක්

බා ගන්නා නමුත්ත, අභයන්තර

පා නකේ සඵ ද්ායීත්තවය පිළිබඳ මතයක් ප්රකාශ කිරීමෙ අද්හස් කනාකරයි.
*

භාවිතා කරන

ද් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තතිව

සහ ගිණුම්කරණ ඇස්තකම්න්ුව

සාධාරණත්තවය හා කළමනාකරණය විසින් කරන ද් සම්බන්ධිත කහලිද්රේ කිරීම්ව
කයෝගයතාවය අගයන දී.
*

සිේධීන් කහෝ තත්තත්තවයන් කහ්ුකවන් කකාමිෂන් සභාකේ අඛ්ණ්ඩ පැවැත්තම පිළිබඳ
ප්රමාණාත්තමක අවිනිශ්ිතතාවයක් තිකේද් යන්න සම්බන්ධකයන්

බාගත්ත විගණන

සාක්ි මත පද්නම්ව ගිණුම්කරණය සඳහා කකාමිෂන් සභාකේ අඛ්ණ්ඩ පැවැත්තම පිළිබඳ
පද්නම කයාද්ා ගැනීකම් අද්ාළත්තවය තීරණය කරන දී. ප්රමාණවත්ත අවින්ශ්ිතතාවයක්
ඇති බවෙ මා නිගමනය කරන්කන් නම් මූ ය ප්රකාශනව

ඒ සම්බන්ධකයන් වූ

කහළිද්රේ කිරීම් ව ෙ මාකේ විගණන වාර්ෂතාකේ අවධානය කයාමු කළ යුු අතර, එම
කහළිද්රේ කිරීම ප්රමාණවත්ත කනාවන්කන් නම් මාකේ මතය විකරණය කළ යුුය. මාකේ
නිගමනයන් විගණකකේ වාර්ෂතාකේ දිනය ද්ක්වා බා ගන්නා ද් අතර විගණන සාක්ි
මත පද්නම් කේ. කකකස් වුවද්, අනාගත සිේධීන් කහෝ තත්තත්තවයන් මත අඛ්ණ්ඩ පැවැත්තම
අවසන් විය හැකිය.
*

කහළිද්රේ කිරීම් ඇුළත්ත මූ ය ප්රකාශනව
ඇගයීමෙ

ඉදිරිපත්ත කිරීම, වුහය සහ අන්තර්ෂගතය

ක් කළ අතර ඒ සඳහා පාද්ක වූ ගනුකද්නු හා සිේධීන් උිත හා සාධාරණ

අයුරින් මූ ය ප්රකාශනව ඇුළත්ත බව අගයන දී.
මාකේ විගණනය ුළදී හඳුනාගත්ත වැද්ගත්ත විගණන කසායාගැනීම්, ප්රධාන අභයන්තර පා න
දුර්ෂව තා හා අකනකුත්ත කරුණු පිළිබඳව පා නය කරනු බන පාර්ෂශවයන් ද්ැනුවත්ත කරන දී.
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කවනත්ස සනතික හා නියාමන අව යතාවයන් පිළිබඳ වාර්ෂතාව
2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත සඳහන් අවශයතාවයන් සම්බන්ධකයන් විකශ්ෂ
ප්රතිපාද්න ඇුළත්ත කේ.
-

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 12(අ) වගන්තිකේ සඳහා අවශයතාවය
අනුව විගණනය සඳහා අවශය සියලු කතාරුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් මා විසින්
ගන්නා

බා

ද් අතර මාකේ පරීක්ෂණකයන් කපනී යන ආකාරයෙ කකාමිෂන් සභාව නිසි

ගිණුම් වාර්ෂතා පවත්තවාකගන කගාස් තිබුණි.
-

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 6(1)(ඈ)(iii) වගන්තිකේ සඳහන්
අවශයතාවය අනුව කකාමිෂන් සභාකේ මූ ය ප්රකාශන ඉකුත්ත වර්ෂෂය සමඟ අනුරූප කේ.

-

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 6(1)(ඈ)(iv) වගන්තිකේ සඳහන්
අවශයතාවය අනුව ඉකුත්ත වර්ෂෂකේදී මා විසින් සිදුකරන ද් නිර්ෂකේශයන් ඉදිරිපත්ත කරන
ද් මූ ය ප්රකාශනව ඇුළත්තව ඇත.

අනුගමනය කරන

ද් ක්රියාමාර්ෂග සහ

බා ගන්නා

ද් සාක්ි මත හා ප්රමාණාත්තමක

කරුණුව ෙ සීමා කිරීම ුළ, පහත සඳහන් ප්රකාශ කිරීමෙ තරම් කිසිවක් මාකේ අවධානයෙ
ක් කනාවීය.
*

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 12(ඈ) වගන්තිකේ සඳහන් අවශයතාවය
අනුව කකාමිෂන් සභාකේ පා ක මණ්ඩ කේ යම් සාමාජිකකයකුෙ කකාමිෂන් සභාව
සම්බන්ධ වී යම් ගිවිසුමක් සම්බන්ධකයන් සෘජුව කහෝ අනයාකාරයකින් සාමානය
වයාපාරික තත්තත්තවකයන් බැහැරව සම්බන්ධයක් ඇති බව.

*

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 12(ඊ) වගන්තිකේ සඳහන් අවශයතාවය
අනුව පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ හැර යම් අද්ාළ ලිඛිත නීතියකෙ කහෝ කකාමිෂන් සභාකේ
පා ක මණ්ඩ ය විසින් නිකුත්ත කරන

ද් කවනත්ත කපාදු කහෝ විකශ්ෂ විධානව ෙ

අනුකූ කනාවන ක ස ක්රියා කර ඇති බව.
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(අ)

නීති, රීති/ විධානයට කයාමුව

විස්තරය

---------------------------------

------------

1994 අංක 11 ද්රන විද්යා හා

කපර වර්ෂෂකේ රාජය හා පුේගලික අංශ වයාපාර

තාක්ෂණ සංවර්ෂධන පනකත්ත

ආයතනවලින්

5(ආ) වගන්තිය

තාක්ෂණය

කයාද්ා

ක්රියාකාරකම්

සම්බන්ධකයන්

ශ්රී

ංකාකේ

විද්යා

ගැනීමෙ

හා
අද්ාළ

විද්යා

හා

තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ සමාක ෝචන
වාර්ෂතාව සම්පූර්ෂණ කර කනාතිබුණි. 2018
වර්ෂෂය සඳහා වාර්ෂතාව ද් ආරම්භක අදියකර්ෂ
පැවුණි.
(ආ) භාණ්ඩාගාර
නිකුත්ත

කේකම්

කරන

ද්

විසින්

කජයෂ්ඨ මේෙකම් වර්ෂෂ 12 ක අඛ්ණ්ඩ

2010

කස්වයක් සම්පූර්ෂණ කරන

කද්සැම්බර්ෂ 10 දිනැති අංක

ආයතනව

1/2010

කාර්ෂය මණ්ඩ ව

ද්රන

චක්රකේඛ්කේ

(1)(ඊ) වගන්තිය

ද් රාජය වයාපාර

සහ විශ්ව විද්යා ව

අනධයයන

නි ධාරීන්

කමෝෙර්ෂ වාහන බ පත්රයක්

සහනද්ායී

බා ගැනීමෙ

හිමිකම් ද්රත්ත. කකකස් වුවද්, කකාමිෂන් සභාකේ
අධයක්ෂවරයා 2003 ජුලි 31 දින එම තනුකර්ෂ
ස්ිර කරනු

ැබ තිබුණද් අද්ාළ චක්රකේඛ්කේ

විධිවිධානව ෙ
සහනද්ායී

පෙහැනිව

කමෝෙර්ෂ

අධයක්ෂවරයා,

වාහන

බ පත්රයක්

බාකගන 2011 ජුනි 08 දින කමෝෙර්ෂ
වාහනයක් ආනයනය කර තිබුණි. කම් පිළිබඳ
පරීක්ෂණයක් පැවැත්තවීකමන් පසුවද් අවශය
ක්රියාමාර්ෂග ගැනීම සඳහා කකාමිෂන් සභාව
කෙයුු කර කනාතිබුණි.

(ඇ) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක

විගණන කමිටුව අවම වශකයන් මාස 03 කෙ

පීඊඩී/12 ද්රන රාජය වයාපාර

එක් වරක් කහෝ රැස්විය යුු වුවද් 2018 වර්ෂෂය

චක්රකේඛ්කේ 7.4.1 කේද්ය

ුළදී කකාමිෂන් සභාව විසින් එක් විගණන
කමිටු රැස්වීමක් පමණක් පවත්තවා තිබුණි.

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව

44
*

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 12(උ) වගන්තිකේ සඳහන් අවශයතාවය
අනුව කකාමිෂන් සභාකේ බ ත , කර්ෂතවය සහ කාර්ෂයයන්ෙ අනුකූ

කනාවන ක ස

කෙයුු කර ඇති බව.
*

2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 12(ඌ) වගන්තිකේ සඳහන් අවශයතාවය
අනුව, කකාමිෂන් සභාකේ සම්පත්ත සකසුරුවම් ක ස, කාර්ෂයක්ෂම ක ස සහ ඵ ද්ායී
ක ස කා සීමාවන් ුළ අද්ාළ නීති රීති ව ෙ අනුකූ ව ප්රසම්පාද්නය කර භාවිතා කර
කනාමැති බව.

3.

කවනත්ස විගණන නිරීක්ෂණ
--------------------------------(අ)

කකාමිෂන් සභාකේ අධයක්ෂවරයා 2018 කපබරවාරි 20 දින සිෙ බ පැවැත්තකවන පරිදි
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෂකේෂණ අමාතයාංශයෙ මාරු කර යවා තිබූ අතර පා ක
මණ්ඩ කේ 2018 ජුනි 19 දිනැති වාර්ෂතාවෙ අනුව ඔහු අනිවාර්ෂය නිවාඩු යවා තිබුණි.
එබැවින් 2018 මාර්ෂු 01 සිෙ 2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 ද්ක්වා කා පරිච්කේද්ය ුළ කමම
නි ධාරියාෙ කගවන

ද් රු.1,460,595 ක් වූ වැටුප් හා දීමනා අනාර්ෂික වියද්මක් වී

තිබුණි.
(ආ)

IX වන විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය පැවැත්තවීම සඳහා
රු.5,628,000 ක මුද් ක් වර්ෂෂය සඳහා කවන්කර තිබූ අතර ඉන් රු.4,803,561 ක
මුද් ක් වර්ෂෂය ුළ මහා භාණ්ඩාගාරකයන් ැබී තිබුණි. කකකස් වුවද්, කකාමිෂන් සභාව
විසින් එම සම්මන්ත්රණය පැවැත්තවීම සඳහා කමම වාර්ෂතාකේ දිනය ද්ක්වා පියවර කගන
කනාතිබුණි.

(ඇ)

ආයතනික සමාක ෝචනයන් යෙකත්ත 2018 වර්ෂෂකේදී ආයතන 06 ක් සමාක ෝචනය කර
තිබූ නමුත්ත ඒ අුරින් වී පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන ආයතනය, ජාතික සම්පත්ත
කළමනාකරණ මධයස්ථානය, උද්යාන කභෝග සංවර්ෂධන ආයතනය යන ආයතන ුනෙ
අද්ාළ සමාක ෝචනයන් පමණක් සම්පූර්ෂණකයන් නිම කර තිබුණි.

(ඈ)

වර්ෂතමානකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ගැෙලු පිළිබඳ වැද්ගත්තකම සමාක ෝචනය කිරීම
පිළිබඳ අධයයන කණ්ඩායම විසින් 2018 වර්ෂෂය ුළ සිදු කිරීමෙ සැ සුම් කළ වාර්ෂතා
සම්පූර්ෂණ කිරීමෙ හා ප්රතිපත්තති නිර්ෂකේශ කිරීමෙ කනාහැකි වී තිබුණි.

(ඉ)

විද්යා හා තාක්ෂණ අධයයනය සහ නිවාරණ වයාපෘතිය මඟින් සම්පූර්ෂණ කළ යුු ජාතික
විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්රතිපත්තති ුන සමාක ෝිත වර්ෂෂය ුළ සම්පූර්ෂණ කර
කනාතිබුණි.
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ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ 2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වූ
මූලය ප්රකා න පිළිබඳ 2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ස 12 වගන්තිය ප්රකාර විගණකාිපති
වාර්ෂතාව සඳහා පිළිතුරු
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------විගණකාධිපති විසින් නිකුත්ත කරන ද් අංක ටීඊසී/ඒ/එන්ඒඑස්ටීඊසී/04/03/2018 ද්රන ජාතික විද්යා හා
තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ 2018 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වූ මූ ය ප්රකාශන
පිළිබඳ 2018 අංක 19 ද්රන ජාතික විගණන පනකත්ත 12 වගන්තිය ප්රකාර විගණකාධිපති වාර්ෂතාව සඳහා
පිළිුරු හා පැහැදිලි කිරීම් පහත ද්ැක්කේ.

2.

(අ)

අද්ාළ විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන විසින් 2017 වර්ෂෂය සඳහා විද්යා හා තාක්ෂණ
සමාක ෝචන වාර්ෂතාව සඳහා කතාරුරු ඉදිරිපත්ත කිරීකම් ප්රමාද්ය කහ්ුකවන්, අද්ාළ
ද්ත්තත ඇුළත්ත කර හා විශ්කේෂණය කර 2018 වර්ෂෂය සඳහා වාර්ෂතාව පිළිකය කර
සම්පූර්ෂණ කිරීමෙ කනාහැකි විය. 2018 වර්ෂෂය සඳහා සමාක ෝචන වාර්ෂතාව 2019
වර්ෂෂකේ අවසාන කාර්ෂුව අවසානකේදී සම්පූර්ෂණ කිරීම සඳහා සැ සුම් කර ඇත.
කකාමිෂන් සභාකේ 2019 මාර්ෂු මාසකේදී පවත්තවන ද් සමාරම්භක රැස්වීකම්දී නව
කකාමිෂන් සභාව ද්ත්තත එක්රැස් කිරීම හා වාර්ෂතා පිළිකය

කිරීකම් අවශයතාවය

වඩාත්ත කාර්ෂයක්ෂමව සිදු කළ යුු බව පිළිගත්ත අතර අවශය කවනස්කම් සිදුකිරීම
සඳහා කයෝජනා සම්මත කරගන්නා දී.
(ආ)

කකාමිෂන් සභාකේ අධයක්ෂ ආචාර්ෂය මුදිත ලියනකගද්ර 1999 ජනවාරි 01 දින
විද්යාත්තමක වැඩසෙහන් කළමනාකරු (II කශ්ර්ණිය)ක ස වර්ෂෂ කද්කක කා යක්
සඳහා කකාන්ත්රාත්ත පද්නම මත බඳවා ගන්නා

දී. ඉහත තනුර සඳහා කමම

කකාන්ත්රාත්තුව 2003 ජුලි 30 ද්ක්වා වරින් වර දීර්ෂඝ කරන දී. 2003 ජුලි 31 ඉහත
තනුර සඳහා ස්ිර පත්තවීමක් ඔහු කවත ප්රද්ානය කරන දී.
කම් අතරුර, කළමනාකරණ කස්වා චක්රකේඛ් (DMS) 30 හි විධිවිධාන ප්රකාරව
2007.02.13 දිනෙ 1 කශ්ර්ණිකේ MM 1 – 3 වැටුප් වර්ෂගය සඳහා තබන දී.
2013 ජුලි 01 දින AR-02 වැටුප් පරිමාණයෙ ඔහු ඇුළත්ත කරන

දී. කමම

කතාරුරු පහත සඳහන් වගුකේ ද්ැක්කේ. ඔහු 2010 අකගෝස්ු 01 දින වැඩ බැලීකම්
පද්නම මත අධයක්ෂ තනුර සඳහා පත්ත කරන දී.
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තනතුර
---------විද්යා වැඩසෙහන් කළමනාකරු - II

ිට

ද්ක්වා

තනතුකර්ෂ තත්සත්සවය

------

----------

---------------------

1999.01.01

2003.07.03 කකාන්ත්රාත්ත

2003.07.31

2007.02.12 ස්ිර

2007.02.13

2013.05.30 ස්ිර

2013.06.01

- ස්ිර

කශ්ර්ණිය
විද්යා වැඩසෙහන් කළමනාකරු - II
කශ්ර්ණිය
විද්යා වැඩසෙහන් කළමනාකරු (MM 13-1 කශ්ර්ණිය
කජයෂ්ඨ විද්යාඥ AR-2

ඒ අනුව, ඔහු විසින් 2011
කකාන්ත්රාත්ත කා

බාගන්නා

ද් වාහන බ පත්රය සැ කිේ ෙ ගැනීකම්දී,

පරිච්කේද්ය සමඟ අවම වශකයන් වර්ෂෂ 12 ක ක්රියාකාරී කස්වාවක්

සම්පූර්ෂණ කර ඇත. එකහත්ත කකාන්ත්රාත්ත කා ය සැ කිේ ෙ කනාගතකහාත්ත අවම වර්ෂෂ
12 ක කා ය සම්පූර්ෂණ කනාකේ.
2011 වර්ෂෂයෙ අද්ාළ අංක TTIP/01/2010(1) ද්රන චක්රකේඛ්කයන් ක්රියාකාරී
කකාන්ත්රාත්ත කා පරිච්කේද්ය සහිතව/ කකාන්ත්රාත්ත කා පරිච්කේද්ය රහිතව යන්න
පැහැදිලිව ද්ක්වා නැත.
(ඇ)

වර්ෂෂය ුළ විගණන කමිටු රැස්වීම් 04 ක් පැවැත්තවීමෙ සැ සුම් කර තිබුණද්,
ආයතනකේ කස්වක අර්ෂබුද්ය හා සභාපති කකකනක් කනාමැති වීම කහ්ුකවන් හා වර්ෂෂය
අවසානකේ රකේ පැවති තත්තත්තවය හා අකනකුත්ත කනාවැළැක්විය හැකි කරුණු
කහ්ුකවන් විගණන කමිටු රැස්වීම් පැවැත්තවීමෙ කනාහැකි විය.
කකාමිෂන්

සභාකේ

විගණන

කමිටුකේ

සාමාජිකයන්

ක ස

එම්.එම්.සී.පී.

කමාකහාේටිකගද්ර මහතා (සභාපති) මහාචාර්ෂය කජනිෆර්ෂ කපකර්ෂරා හා ප්රසාේ එදිරිසිංහ
මහතා පත්තකර තිබූ අතර 2019 මාර්ෂු මාසකේදී රැස්වීය. 2019 ජුනි මාසකේදී කමිටුව
රැස්වීමෙ සැ සුම් කරන ද් අතර කමම වර්ෂෂකේදී තවත්ත විගණන කමිටු රැස්වීම් 03 ක්
පවත්තවනු ඇත.
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3.

කවනත්ස විගණන නිරීක්ෂණ
------------------------------(අ)

විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ අභයන්තර ගැෙලු කසායා බැලීම සඳහා පත්තකරන
ද් සාමාජිකයන් තිකද්කනකුකේ කමිටුව විසින් විමර්ෂශනයන් අඛ්ණ්ඩව සිදු කරන අතර
අධයක්ෂවරයා දීර්ෂඝ කා යක් අනිවාර්ෂය නිවාඩු යවා තිබුණි. අනිවාර්ෂය නිවාඩු යවා ඇති
කා පරිච්කේද්ය සඳහා වැටුප් කගවිය යුු බැවින් කමම වියද්ම ද්රා ඇත.

(ආ)

IX

වන විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය අතිගරු

ජනාධිපතිුමාකේ සහභාගීත්තවකයන් 2018 කනාවැම්බර්ෂ මාසකේදී පැවැත්තවීමෙ සැ සුම්
කර තිබූ නමුත්ත, රකේ පැවති වාතාවරණය කහ්ුකවන් සැ සුම් කළ පරිදි සම්මන්ත්රණය
කනාපැවැත්ත වූ අතර 2019 වර්ෂෂකේදී කමම සම්මන්ත්රණය පැවැත්තවීමෙ කකාමිෂන් සභාව
තීරණය කරන දී.
(ඇ)

2018 වර්ෂෂකේදී සමාක ෝචනය සඳහා වාර්ෂතා ඉදිරිපත්ත කළ යුු අනුමත ආයතන 06 ක්
අුරින් ආයතන 03 ක් ස්වයං තක්කස්රු වාර්ෂතා ඉදිරිපත්ත කනාකිරීම කහ්ුකවන් 2018
වර්ෂෂකේදී සමාක ෝචන ක්රියාවලිය සම්පූර්ෂණ කිරීමෙ අපෙ කනාහැකි විය.
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ සංවර්ෂධන පනත මඟින් බා දී ඇති බ ත ව ෙ අනුකූ ව,
ආයතන මඟින් ද්ත්තත එක්රැස් කිරීකම් කාර්ෂයක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීකම් අරමුණ
සහිතව නව කකාමිෂන් සභාව විසින් ගැසේ නිකේද්නයක් නිකුත්ත කිරීම් සඳහා කෙයුු
කරමින් ඇත.
(ඈ) සහ (ඉ) සඳහා පිළිතුරු
-------------------------------2018 වර්ෂෂකේදී පිළිකය

කිරීම සඳහා සැ සුම් කරන

ද් ප්රතිපත්තති වාර්ෂතා ුන

කකටුම්පත්ත මේෙම ද්ක්වා සම්පූර්ෂණ කර ඇත.
විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ IX වන ේවි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය සඳහා ජාතික විද්යා හා
තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති 03 පිළිකය

කිරීම සඳහා සැ සුම් කර තිබූ අතර ඒ අනුව අද්ාළ

විකශ්ෂඥ මණ්ඩ ය පවත්තවන

දී. කකකස් වුවද්, 2018 වර්ෂෂකේදී සම්මන්ත්රණය

පැවැත්තවීමෙ කනාහැකි වීම කහ්ුකවන් එම වර්ෂෂකේදී එම ප්රතිපත්තති සම්පූර්ෂණ කිරීමෙ
කනාහැකි විය.
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ ක්රියාකාරකම් අප රකේ ආර්ෂික හා සමාජ
සංවර්ෂධනයෙ ද්ායක වීම සඳහා ඉතා කඩිනම් විය යුු බව ද්ැඩිව පිළිගන්නා අතර
කකාමිෂන් සභාව ඒ සඳහා ක්රියාත්තමක කේ.
මහාචාර්ෂය සිරිමලී ප්රනාන්දු
සභාපති
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව

