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ජාතික විද්යා  ා කාෂණ ක මකිෂන  ස ාවා  1994 අංක 11 ද්රන 

විද්යා  ා කාෂණ ක ාං ධන න තනක ින් ස ා්ථාපික කළ 

ආයකනයෂණ  න අකර 1998 අම ෝා්තු ිාාමේදී ක්රියාමකික වීි 

ඇරඹික. එය 1998 මද්ාැම්බධන 06  ැනි දින නිල  ශමය ස 

ආරම්ව කළ අකර පූධනක ක්රියාකාී ආයකනයෂණ බ ට තමකවූමේ 

1999 ජන ාරි ිා සිටය. 

ශ්රී ලංකා රජයට විද්යා  ා කාක්ෂක කරුණු ාම්බ ස   උතමද්ා්  

ලබාදීි  ා ප්රතිතමකති ාම්තාද්නය ාඳ ා වූ ඉ ළි ආයකනය 

 ශමය ස නා්මටෂණ ආයකනය නම් කරන ලදි. මකිෂනාි 

ාාිාජිකය ස ාමක මද්මනකුම  ස ාි සවික  න අකර ඔවු ස තමක 

කරනු ලබ සම ස ශ්රී ලංකා ප්රජාකා ස්රික ාිාජ ාදී ජනරජමේ 

අති රු ජනාධිතතිතුි ස විසිනි. 
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1.1  

මහාචාර්ය ඩී.ඒ. තන්ත්රීබගිඩ  

සභාපති 

ශ්රී වයවධනපනර ව විව්වවිද්යයාලසේ  සභෞතික විද්යයාව පිබඳ ස සභාපති  ා සවයෂ්ඨ්ම ම ාරාධනය, (2004 සිට 

සේ ද්යක්වා); සභෞතික විද්යයාව පිබඳ ස ම ාරාධනය, ශ්රී වයවධනපනර ව විව්වවිද්යයාලය (966 -2004); 

ඛනිවසතල් සේපත් සංවධනපන සල්කේ කාධනයාලසේ තාක්ෂ්ඨණික උපසේවක, (2092); උසස් අපයාපන 

අමාතයාංවසේ ප්රතිපත්ති  ා උපායමාධනග ඒකකසේ ප්රමුඛ උපසේවක, (2007-2008); ශ්රී ලංකා 

විද්යයාභිවරවධනපන සංගමසේ ම  සභාපති (2099), එඩින් ධනග් විව්වවිද්යයාලසේ ආවාධිත පධනසේෂ්ඨණ 

සේමාන සාමාජික (9663-9664). 

 

මහාචාර්ය පී.ආර්.ටී. කුමාරණතුංග 

  
රුහුණු විව්වවිද්යයාලසේ ධීවව ස  සාගව විද්යයා  ා තාක්ෂණ පීමසේ ධීවව  ා වලජීවී සවෝපණ 

අපයයනාංවසේ, ධීවව ජවවසේද්යය පිබඳ ස සවයෂ්ඨ්ම ම ාරාධනය, (2007 සිට සේ ද්යක්වා); ධීවව, සාගව 

විද්යයා  ා තාක්ෂ්ඨණ පීමසේ ර සවෝගාමී පීමාධිපති, (2005-2008); රුහුණු විව්වවිද්යයාලසේ විද්යයා පීමසේ 

ධීවව ජවවසේද්ය අපයයනාංවසේ ප්රපාී, (9660-2005) 

ශ්රී ලංකා විදයාභිවරවර්ධය සංගමය තුළ දරණ ලද තයතරු 
 ම  සභාපතිනි (2093) 

 පාලක සභා සාමාජික (2003, 2004, 200 , 2007, 2090, 2099) 

 ඩී. අංවය (ස්වභාවික විද්යයා) - සභාපතිනි (2003), උප සභාපතිනි (2002), සල්කේ (2000), 
කාවක සභිවරක (9668-2004) 

 විද්යයාව වනරිය කවලීසේ  කමිටුව - සභාපතිනි (2005), කාවක සභිවරක (2003-2008, 2099) 

 විද්යයා අපයාපන කමිටුව - සභාපතිනි (2099) 

 

පී.ඩී. ප්රයාන්ු  මහතා 

කධනමාන්ත  ා වාණිව අමාතයාංවසේ, වාණිවය අපයක්ෂ්ඨ සවනවාල්, (2092-2093); ශ්රී ලංකාසේ 

සකොන්සල් සවනවාල්, ඕස්සේලියාව (2006); අපනයන සංවධනපන  ා අන්තධනවාතික සවළස 

අමාතයාංවසේ සවළස ප්රවධනපන අපයක්ෂ්ඨ-ප්රපාී (2007-2006); ශ්රී ලංකාසේ සකොන්සල් සවනවාල්, 

ඩු ායි (2004-2007); ශ්රී ලංකාසේ සකොන්සල් සවනවාල්, කවච්චිය (2002-2004); සවළස  ා 

වාණිව අමාතයාංවසේ නිසයෝවය වාණිව අපයක්ෂ්ඨ (2009);  යුසවෝපා සංගමසේ නිතය  නිසයෝජිත, 

බ්රසල්ස් (9668-2009); වධනමනිසේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාධනයාලසේ වාණිව අංවසේ සකොනසල්, 

(9662-9665); වපානසේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාධනයාලසේ ප්රථමම සල්කේ (වාණිව   ා ආධනථික) 

(9687-9686); පාකිස්ථමානසේ  ශ්රී ලංකා සවළස සකොමසාරිස්, (9682-9685); සවළස  ා නාවුක 

අමාතයාංවසේ ස කාව වාණිව අපයක්ෂ්ඨ, (9676-9682); ඒකා ේප සධනගු නිලපාරී වෘත්තීය 

සමිතිසේ ස කාව සල්කේ, (9678). 
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මහාචාර්ය ඒ.ඒ.පී.එස්. මයම්බේරි 

කැළනිය වින්වවිදයාලසේ වවදය විදයා පී සේ අණුක වවදය විදයා ඒකකසේ බජය ්  කකාකාචාර්ය, 

(2009 සිට බම් දෂණවා); ඩර්ඩන්ස් බරෝහබේ  අනුක ජීවවිදයාඥ, උපබද්නක, (2007 සිට බම් දෂණවා); ශ්රී 

ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලසේ උපබද්නක තාෂණ ණික තෂණබසේරුකරු, (2008 සිට බම් දෂණවා). 

 

 

ආචාර්ය බී.එම්.එස්. ෙටබගිඩ 

මුද්යල්  ා ක්රමසේපාද්යන අමාතයාංවසේ ම ා භාණ්ඩාගාවසේ වාවය වයවසාය සද්යපාධනතසේන්ුසේ 

අපයක්ෂ්ඨ සවනවාල් (2008 සිට සේ ද්යක්වා); ම ා භාණ්ඩාගාවසේ වයාපෘති කළමනාකවන කාධනයාංවසේ 

ප්රපාන විපායක නිලපාරී, ප්රපාන විපායක නිලපාරී- ශ්රී ලංකා කා න් අවමුද්යල (2008 සිට සේ ද්යක්වා); 

සමස යුේ  ා සමාසලෝරන අපයක්ෂ්ඨ සවනවාල් ම ා භාණ්ඩාගාවය (2007-2008); සලෝක  ැංකුසේ ශ්රී 

ලංකා කා න් මූලයාපාව වැඩසට සන් කණ්ඩායේ නායක,(2004-2007); පරිසව  ා ස්වභාවික සේපත් 

අමාතයාංවසේ කාලගුණ විපධනයාස  ා සගෝලීය කටයුු පිබඳ ස අපයක්ෂ්ඨ, (9668-2004); ශ්රී ලංකා 

වනාධිපතිුමාසග් ස කාව සල්කේ, (9662-9664); වැවිලි කධනමාන්ත අමාතයාංවය (9687-9686); 

වාවය පරිපාලන අමාතයාංවසේ වාවය පරිපාලන ස කාව  අපයක්ෂ්ඨ, (968 -9687) 

ආචාර්ය එස්.එස්. යමසිවායම් 

සමොවටුව විව්වවිද්යයාලසේ ඉංජිසන්රු විද්යයා පීමසේ සවයෂ්ඨ්ම කථිකාරාධනය, (2090 සිට සේ ද්යක්වා); 

පීමාධිපති- ඉන්දීය වවලත් මූලය විව්සල්ෂ්ඨකයින් සග්  ආයතනසේ එඩුයුසක්ෂ්ඨ්න් ලංකා හි නව ආවාධිත 

යින් සග්  පීමාධිපති, (2008-2006); අපයක්ෂ්ඨපප්රපාන විපායක නිලපාරී, නවීන තාක්ෂ්ඨණ පිබඳ ස ආතධන 

සී. ක්ලාක් ආයතනය (2002-2007); කාධනමික තාක්ෂ්ඨණ ආයතනසේ විද්යුත් තාක්ෂ්ඨණ ඒකකසේ ප්රපාී,  

(9665-2000) 

 

ආචාර්ය බේ. වත්තවිදායබේ 

ශ්රී ලංකා විවෘත විව්වවිද්යයාලසේ සත්ව විද්යයාව පිබඳ ස සවයෂ්ඨ්ම කථිකාරාධනය, (9668 සිට සේ ද්යක්වා); 

වාතික විද්යයා පද්යනසේ විද්යයාව වනරිය කවලීසේ වාතික කමිටුසේ සභාපති, (2090); වාතික විද්යයා පද්යනසේ 

විද්යයා මපයස්ථමානසේ තාක්ෂ්ඨණික කමිටු සාමාජික, (2090); ශ්රී ලංකා විද්යයාභිවරවධනපන සංගමසේ පාරිසරික 

කමිටුසේ සභාපති, (2006); ශ්රී ලංකා විද්යයාභිවරවධනපන සංගමසේ ඩී. අංවසේ (ජීවන විද්යයා  ා භූ විද්යයා) 

සභාපති  (200 ); කේකරු ස සතා  ා විසේව රැකියා අමාතයාංවසේ සවදිපිබඳ නිෂ්ඨ්පාද්යන සවළස අංවසේ 

වැටුප් පාලක මණ්ඩලසේ සාමාජික, (2005); ශ්රී ලංකා විද්යයාභිවරවධනපන සංගමසේ ප්රපාන සල්කේ, (2005); 

වාතික ධීවව  ා නාවුක ඉංජිසන්රු විද්යයා ආයතනසේ (සාගව විව්වවිද්යයාලය) පාලක සභාසේ සාමාජික, 

(2004); වාතික විද්යයා පද්යනසේ විද්යයාව වනරිය කවලීසේ කමිටුසේ සාමාජික, (2003); ශ්රී ලංකා 

විද්යයාභිවරවධනපන සංගමසේ විද්යයාව වනරිය කවලීසේ කමිටුසේ සභාපති, (2002). 
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 ස ාපතිතුමා බකිෂන න් ස ාබේ ප්රධායත්වය දරි..  

 අධයෂණ තුමා ප්රධාය විධායක නිලධාීවවරයාය.  

  ප්රතිපත්ති, සැලසුම් වාර්තා සහ අබයකුත් විදයා හා තාක්ෂණ සම්ෙන්ධ බේඛණ 

සකසය අධයයය කණ්ඩායම් හා උපබද්නක සංසද සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ 

කළමයාකරණය ි.ීවම බජය ්  විදයාඥයන් විසින් සිු  බකබර්.             

 විධායක බේකම්තුමා බකිෂන න් ස ාබේ බේකම් වය අතර කාර්යාල කළමයාකරු 
වනබයන්ද කටයුතු කරි.. 

 මූලයය හා පරිපාලයය පිළිෙඳ නිබයෝජය අධයෂණ තුෂනය සියලුම මූලය කාරණාවන් 

කළමයාකරණය කරන්නීය.   

 බකිෂන න් ස ාබේ අවනයතාව මත විබනේෂීත කාර්යයන් හා පැවරුම් සඳහා 
උපබද්නකවරු සහ පර්බේ ණ සහකාරවරු ෙඳවා ගනු ලැබේ.  
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වාතික විද්යයා  ා තාක්ෂ්ඨණසේද්ය සකොමිෂ්ඨන් සභාව (NASTEC) 

සභාපතිුමා  ා සකොමිෂ්ඨන් සභා සාමාජිකසයෝ 

 

අපයක්ෂ්ඨප ප්රපාන 
විපායක නිලපාරී 

 

විසවේෂ්ඨඥ අපයයන කණ්ඩායේ 
උපසේවකවරු 

සවයෂ්ඨ්ම විද්යයාඥසයෝ (02)  

විපායක සල්කේ (01) 

නිසයෝවය අපයක්ෂ්ඨ - මුද්යල්  ා 

පරිපාලන (01) 

වැඩසට න් ස කාව - 
මූලය (01) 

කාධනයාල කාධනයය ස ායකසයෝ (02) 

පධනසේෂ්ඨණ 
ස කාවවරු  සතොවුරු සන්නිසේද්යන 

තාක්ෂ්ඨණ /ද්යත්ත ග ඩා ස කාව 

(01) 

කළමනාකාව 

ස කාවවරු (04) 

රියැදුසවෝ (03) 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

   
විදයා හා තාෂණ ණ  ආයතය සමාබලෝචයය       

විදයා හා තාෂණ ණ ආයතයයන් සමාබලෝචයය ි.ීවම 1994 අංක 11 දරය විදයා හා තාෂණ ණ 

සංවර්ධය පයතට අනුව ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව බවත පවරය ලද 

අනිවාර්යය කාර්යයි.. සමාබලෝචයය ි.ීවබමහි අරමුණ වන්බන් විදයා හා තාෂණ ණ ෂණබ ේත්රයට 

විදයා හා තාක්ෂණ ආයතය වල දායකත්වය නෂණතිමත් කරනු පිණිස හා එමගින් ජාතික 

සංවර්ධයය සඳහා දායක වීම සඳහා, විදයා හා තාෂණ ණ ආයතයයන්බේ කාර්යසාධයය සාධනීය 

බලස සමාබලෝචයය ි.ීවමි..  

කාර්ෂනක තාෂණ ණ ආයතයය (ITI) සහ ජාතික විදයා පදයම (NSF)  

කාර්ෂනක තාෂණ ණ ආයතයය (ITI) හා ජාතික විදයා පදයම (NSF) සමාබලෝචයය ි.ීවම 2013 

වර් ය තුළ අරඹනු ලැබූ අතර ඒවාබේ අවසන් වාර්තා 2014 වර් බේදී පිළිබවලින් අබප්රේේ හා 

මැි. මාසවලදී තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනය බවත  ාර බදය ලදී.   

 
ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව 2014 වර් බේදී පහත ආයතය පිළිෙද 
සමාබලෝචය ආරම්  කර ඇත. 
 

ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයය (SLSI) 
 
2013 ඔෂණබතෝෙර් මාසබේදී ස්වයං ඇගයීම් වාර්තාව ලැබුණු පසු ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ 

බකිෂන න් ස ාව විසින් ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයබේ (SLSI) එකඟත්වය ඇතිව පහත 

සමාබලෝචය කණ්ඩායම පත් කරය ලදී: 

 මහාචාර්ය ආර්.ඒ. අත්තලබේ, නිබයෝජය උපකුලපති, බමිරටුව වින්වවිදයාලය, 

(සමාබලෝචය මඬුේබේ ස ාපති) 

 ඩී. බකෝදාබගිඩ මහතා, හිටපු ස ාපති, ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය 

 එච්.එේ.ආර්.ඩේලියු. මදයායක මහතා, හිටපු අධයෂණ , ෂනනුම් ඒකකය, ප්රෂනති හා බසේවා 

බදපාර්තබම්න්තුව 

 මහාචාර්ය රමණී විබේබසේකර, මහාචාර්ය, රසායය විදයා අධයයයාංනය, බකිළඹ 

වින්වවිදයාලය 

 
සමාබලෝචය මණ්ඩලබේ සැලැස්ම සකස ් කරනු පිණිස වූ පළමු රැස්වීම අබප්රේේ 17 දිය 

යස්බටෂණ හිදී පවත්වනු ලැබූ අතර, අබප්රේේ 30 දිය ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතය (SLSI) 

කළමයාකාරිත්වය සමග පවත්වය ලද පළමු රැස්වීබම්දී එම සැලැස්ම තවු රටත් වැඩි දියුණු 

කරය ලදී. ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයය (SLSI) බවත සමාබලෝචය ගමන් වාර කීපයකට පසුව 

සමාබලෝචය මඬුේල ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලෙය නි ප්ාදය හා 

බසේවාවන් පිළිෙඳව අදහස් ලො ගනු පිණිස ජූනි හා ජූලි මාසවල ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතය 

පාර්න්වකරුවන් සමග රැස්වීම් පැවැත්වීය.  සමාබලෝචය වාර්තාබේ පළමු බකටුම්පත 2014 

බදසැම්ෙර් මාසබේදී ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයය බවත ඔවුන්බේ ප්රතිචාර සඳහා  ාර බදය ලදී. 

 

සමාබලෝචය කෂනටුවට අනුව, ප්රෂනති ආයතයය එහි කාර්ය මණ්ඩලය රඳවා තොගැනීබමහි ලා 

බෙිබහෝ ු රට සාර්ථක වී ඇත.  එහි කාර්ය මණ්ඩලබේ දැනුම් පදයම සහ ඔවුන්බේ අත්දැකීම් 

ප්රථමබයන් ජාතික විදයා හා 

තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව 

එහි සමාබලෝචයය කළ යුතු 

ආයතය හඳුයා ගනී. 

සමාබලෝචයය ි.ීවමට 

නියෂනත ආයතය පිළිෙඳ 

බතිරතුරු රැස ් ි.ීවම සඳහා 

සකසා ඇති ස්වයං ඇගයීම් 

වාර්තාව කැඳවීම 

සමාබලෝචය ි.ීවබමහි පළමු 

පියවරි.. ඉන්පසු, 
සමාබලෝචයයට ලෂණ කරණු 

ලෙය ආයතයබේ කැමැත්ත 

ඇතිව ජාතික විදයා හා 

තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව 
සමාබලෝචය මඬුේලෂණ පත් 

කරි.. ආයතයබේ ස්වයං 

ඇගයීම් වාර්තාව ජාතික 

විදයා හා තාෂණ ණ 

බකිෂන න් ස ාව බවත ලද 

පසු සමාබලෝචය 

මණ්ඩලබේ පළමු රැස්වීම 

පවත්වනු ලැබේ. 

සමාබලෝචය මණ්ඩලය 

පළමු රැස්වීබම්දී 

සමාබලෝචය කාලසටහය 

සැලසුම් කරි.. ඉන්පසු එම 

මණ්ඩලය සමාබලෝචයය සිු  

කරනු පිණිස ආයතයය 

බවත යි.. එහිදී බතිරතුරු 

රැස ් කර ගනු පිණිස 

ආයතයබේ නිලධාීවන් හා 

බවයත් පාර්න්වකරුවන් 

සමග රැස්වීම් පවත්වනු 

ලැබේ. එකී ක්රියාවලිබේදී 

රැස ් කර ගන්යා බතිරතුරු 

පදයම් කර බගය පළමු 

වාර්තා බකටුම්පත සකස ්

කරනු ලැබේ.  එම 

බකටුම්පත සමාබලෝචිත 

ආයතයබේ ප්රධානී බවත එම 

ආයතයබේ ප්රතිචාර සඳහා 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.  එම 

ආයතයබේ අදහස්ද අන්තර් 
ගත කරෂනන් සකස් කරනු 

ලෙය අවසන් වාර්තාව 

සමාබලෝචිත ආයතයයට 

බමන්ම බර්ඛීය 

අමාතයාංනයටද  ාර බදනු 

ලැබේ. 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

ප්රෂනති ආයතයය සතු වටියා සම්පතෂණ වී ඇත. බකබසේබවතත්, එම ආයතයබේ ෙඳවා ගැනීම් 

ප්රමාද වීම නිසා, බසේවක සංඛයාබේ පුරේපා ප පවතී. බම් තත්ත්වය විබනේ බයන්, දිගින් 

දිගටම පවතිය කාර්ය පරිමාව ඉහළ යාම තුල, එම ආයතයබේ ඵලදායීතාව සහ නිමැවුම මත 

සැලි.ය යුතු ෙලපෑමෂණ ඇති බකිට ඇත. ප්රෂනති ආයතයය අරමුදේ සම්පාදයය කරගැනීම 

අතින්  ගත් කළ ආයතයබේ ස්වයං බපෝෂිත ාවය සටහන් ි.ීවමට වටී. අංන ප්රධානීන් බේ 

ප්රධායත්වබයන් විධිමත් මාසික රැස්වීම් බහෝ අවිධිමත් රැස්වීම් පැවැත්වීම් මගින් බෙිබහෝ අංන 

අතර කටයුතු සම්ෙන්ධීකරණය සතුටුදායක බලස සිු බේ. ආයතයබේ බ ෞතික වත්කම් හා 

බගිඩයැගිලි වල යඩත්තු කටයුතු බහිඳින් පවත්වාබගය යනු ලෙය අතර උපකරණ 

ක්රමාංකණය ද විධිමත් බලස සිු බේ. 
 

ප්රෂනති ආයතයය එහි වැඩ සටහන් සැලසුම්ි.ීවබම්දී ආයතයබේ පරු  දරන්යන් බගන් 

ප්රමාණවත් උපබදස ් ලොගැනීම හා ජාතික සංවර්ධය අරමුණු පිළිෙඳව ද අවධායය බයිමු 

ි.ීවබම් අවනයතාවෂණ ඇති ෙව සමාබලෝචය කෂනටුව බපන්වා බදි.. 

 
 
පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය (AEA) 
 
පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය (AEA) අබගෝස්තු මාසබේදී ස්වයං ඇගයීම් වාර්තාව ජාතික විදයා හා 

තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව බවත ඉදිරිපත් කබළේය. ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව 

විසින් පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය සමාබලෝචයය කරනු පිණිස පහත සමාබලෝචය මඬුේල පත් 

කරය ලදී.  

 මහාචාර්ය උපුේ බසින්යාදර, බජය ්  මහාචාර්ය, බ ෞතික විදයා අධයයයාංනය, 

බකිළඹ වින්වවිදයාලය -(සමාබලෝචය මඬුේබේ ස ාපති) 

 නිහාේ ගුණබසේකර මහතා, හිටපු අතිබර්ක අධයෂණ ,  කාර්ෂනක තාෂණ ණ ආයතයය,  

විබනේ ඥ උපබද්නක, එෂණසත් ජාතීන්බේ කර්මාන්ත සංවර්ධය ඒකකය (UNIDO)  

 දිබන්න් සතෘකේසිංහ මහතා, අධයෂණ /ප්රධාය විධායක නිලධාීව, ශ්රී ලංකා යව 

නිපැයුම්කරුවන්බේ බකිෂන න් ස ාව  

 මහාචාර්ය එම්.එම්.එම්. යජිම්, සත්ව විදයා අධයයයාංන මහාචාර්ය, කැළණිය 

වින්වවිදයාලය 

 එම්. මුත්ති.යා මහතා, අධයෂණ /විබනේ ඥ උපබද්නක, Business Insights & Solutions 

ආයතයය 

 

අබගෝස්තු 20 දිය රැස්වූ සමාබලෝචය ම පේල සමාබලෝචය ක්රියාවලිය සැලසුම් කබළේය. 2014 

සැේතැම්ෙර් 03 දිය ඔවුහු කළමයාකාරිත්වය සමග සාකච්ඡා බකිට සමාබලෝචයය අරඹනු 

පිණිස පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය (AEA) බවත ගියහ. අයතුරුව සමාබලෝචය මඬුේල 2014 

ඔෂණබතෝෙර් හා බයිවැම්ෙර් මාසවලදී පාර්න්වකරුවන් මුණ ගැසුයහ. සමාබලෝචය වාර්තාබේ 

පළමු බකටුම්පත පිළිෙඳව පරමාණුක නෂණති අධිකාරිබේ (AEA) අදහස් ලො ගනු පිණිස 2013 

බයිවැම්ෙර් 26 දිය එම වාර්තාව එම ආයතයය බවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබී ය. සමාබලෝචය 

වාර්තාබේ සඳහන් වූ සමාබලෝචය කෂනටුබේ අදහස් කීපයෂණ පහත දැෂණබේ. සම්පූර්ණ වාර්තාව 

සඳහා, අබේ බවේ අඩවියට ( www.nastec.lk )පිවිබසන්ය. 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

ජාතයන්තර පරමාණුක නෂණති ඒජන්සිය සහ බවයත් විදයාත්මක ආයතය අතර තාක්ෂණික 

සහබයෝගීතාව සඳහා පහසුකම් සැලසීම සම්ෙන්ධබයන්, පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය බමම 

සමාබලෝචය කෂනටුබේ පැසසුමට ලෂණ විය.  බකබසේ බවතත් ජාතයන්තර පර්මාණුක නෂණති 

ඒජන්සිය හා අදාළ විදයාත්මක ආයතය අතර සෘ ස සන්නිබේදයය ආරම්  වීබමන් පසු පරමාණුක 

නෂණති අධිකාරිය ඉන් ඉවත් කර ඇති ෙව කෂනටුවට හැබේ. බම් නිසා, වයාපෘතියෂණ අවසන් වය 

බතෂණ පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය එම වයාපෘතිබේ බකිටස්කරුබවකු විය යුතු ෙවටත් ,බතිරතුරු 

බෙදාහැීවබමහිලා මැදිහත් විය යුතු ෙවටත් කෂනටුව විසින් නිර්බද්න කරය ලදි. 

 

බසේවා සැපයීබමන් ලද ආදායම වසර ගණයාවෂණ පුරා අයවරතව වැඩි වී ඇති ෙව සමාබලෝචය 

කෂනටුව විසින් සඳහන් කර ඇත. බකබසේ බවතත් සමාබලෝචය මණ්ඩලබේ අදහස වූබේ 

පර්බේ ණ සංස්කෘතියෂණ බයිමැතිවීම ආයතයබයන් සිු බකබරය කාර්යයන් බකබරහි 

සෘණාත්මක ෙලපෑමෂණ ඇති කල හැි. ෙවි..  ආයතයබේ නි ප්ාදයන් වාණිජකරණය සඳහා හා 

තාක්ෂණය හුවමාරු ි.ීවම සඳහා බවයම අංනයෂණ පවත්වා ගැනීබම්  අවනයතාව පිළිෙඳ ව 

අවධාරණය කරය ලදි. 

 

 
 
ජාතික පර්බේ ණ ස ාව (NRC) 
 

ජාතික පර්බේ ණ ස ා (NRC) ස්වයං ඇගයීම් වාර්තාව ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් 

ස ාව බවත 2014 අබගෝස්තු මාසබේදී ලැබුණි. සමාබලෝචය මඬුේබේ පළමු රැස්වීම 

සැේතැම්ෙර් 18 දිය ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ා කාර්යාලබේදී පැවැත්වුණි. එම 

මඬුේල ඔෂණබතෝෙර් 17 දිය ජාතික පර්බේ ණ ස ාව බවත බගිස ් සමාබලෝචයය ඇරඹීය. 

ඔවුහු බයිවැම්ෙර් 3 දිය ජාතික ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ා පරිශ්රබේදී 

පාර්න්වකරුවන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වූහ. ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව බවත 

 ාර බදය ලද බකටුම්පත් වාර්තාව ජාතික පර්බේ ණ ස ාව බවත එහි ප්රතිචාර සඳහා ඉදිරිපත් 

කරය ලදී. 

 

සමාබලෝචය මඬුේල පහත සාමාජිකි.න් බගන් සමන්විත විය: 

 

 මහාචාර්ය එම්.බේ.එස්. විබේරත්ය, බජය ්  මහාචාර්ය, විදයා පී ය, කැළණිය 
වින්වවිදයාලය - (සමාබලෝචය මඬුේබේ ස ාපති) 

 මහාචාර්ය බෂණමාේ අි.. ඩීන්, වවදය විදයා පී  මහාචාර්ය,  කැළණිය වින්වවිදයාලය 
 මහාචාර්ය කමේ බී. ගුණබහේරත්, රසායය විදයා අධයයයාංන ප්රධානී, ස්ව ාවික විදයා 

පී ය, ශ්රී ලංකා විවෘත වින්වවිදයාලය 
 මහාචාර්ය ඩේලියු. ජී. ඩී. ධර්මරත්ය, විදයා පී ාධිපති, රුහුණු වින්වවිදයාලය 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

සමාබලෝචයබේදී බසියාගත් පරිදි,  තාක්ෂණ සංවර්ධයය, පර්බේ ණ ප්රකානයය, විදයා හා 

තාක්ෂණ ප්රජාව බවත බසේවා සැපයීම හා විදයාඥි.න්ට අවනය පුහුණුව ආදිය සැපයීබම්දී ජාතික 

පර්බේ ණ ස ාව ප්රෙල බලස දායක වී ඇත. කර්මාන්තවලට තාෂණ ණය පැවීවම සඳහා පහසුකම් 

සැලබසනුබේ පුද්ගලික - රාජය හවුේ වැඩසටහයෂණ තුලින් හා ඉලෂණක යැඹුරු ෙහු-වියය පර්බේ ණ 

වැඩසටහයෂණ තුලිනි.  විදයාත්මක ප්රකානණ සඳහා ජයාධිපති සම්මාය ක්රමය ඉහළ ගුණාත්මක 

පර්බේ ණ සිු  ි.ීවමට රබේ විදයාත්මක ප්රජාව උයන්ු  කරවීම සඳහා දායක වී ඇත. ඇගයීමට ලෂණ 

කළ කළමණාකරය අංන යවය අතුරින් හතෂණම ඉතා ප්රෙල ෙව සමාබලෝචය කෂනටුව විසින් නිගමයය 

කරය ලදි. අබයෂණ කළමයාකරණ අංන බදක, මධයස්ථ ෙව විනින්චය කරනු ලැබීය. එකු  

කළමණාකරය අංනයෂණ බහෝ ු ර්වල ෙවට විනිනච්ය බයිවීය.  ඒ නිසා සලකා ෙැලූ කාල සීමාව තුළ 

දී ජාතික පර්බේ ණ ස ාබේ සමස්ත කාර්ය සාධයය සවිමත් ෙව විනින්චය කළ හැි. විය.  

 

ජාතික පර්බේ ණ ස ාබේ ප්රතිදායයන් ජාතික සංවර්ධය ඉලෂණක වලට සෘ ස අදාලත්වයෂණ ඇති අතර 

2015-2020 ජාතික පර්බේ ණ හා සංවර්ධය ආබයෝජය රාමුබවහි එය අරමුණු හා අනුරූප බේ. 

වඩා වැඩි සම්පත් ප්රමාණයෂණ බවන්ි.ීවම හා එම සම්පත් නිසි කළට ලොදීම  මගින් එහි 

ඵලදායීතාවත්, ජාතික සංවර්ධය අරමුණු බවනුබවන් එහි දායකත්වයත් වැඩි දියුණු කළ හැි. ෙව 

සමාබලෝචය කෂනටුබේ මතය බේ. 

 

 

සමාබලෝචය වාර්තාබේ සඳහන් වූ සමාබලෝචය කෂනටුබේ අදහස් කීපයෂණ පහත දැෂණබේ. 

සම්පූර්ණ වාර්තාව සඳහා, අබේ බවේ අඩවියට ( www.nastec.lk )පිවිබසන්ය. 

 
 
ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය (SLAB) 
 

2014 අබගෝස්තු මාසබේදී ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලබේ (SLAB) ස්වයං ඇගයීම් වාර්තාව 

සමාබලෝචයය සඳහා සලකා ෙලය ලදී. ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය (SLAB) පිළිෙඳ 

සමාබලෝචයය සිු  කරනු පිණිස ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් සමාබලෝචය 

මඬුේල සඳහා පහත සාමාජිකි.න් පත් කරය ලදී.  

 

 මහාචාර්ය ටී.ආර්. ආරියරත්ය, සම්මානිත මහාචාර්ය, බ ෞතික විදයා අධයයයාංනය, 

බකිළඹ වින්වවිදයාලය - (සමාබලෝචය මඬුේබේ ස ාපති) 

 මහාචාර්ය බේ.සී.එන්. රාබේන්ද්ර, බ ෞතික විදයා අධයයයාංන මහාචාර්ය, ශ්රී ලංකා 

විවෘත වින්වවිදයාලය 

 මහාචාර්ය එස්.එස්. බකිළඹබේ, විශ්රාමලත් ආර්කාක විදයා මහාචාර්ය 

 මහාචාර්ය ලලීන් කරුණායායක, මහාචාර්ය, රසායය විදයා අධයයයාංනය, ශ්රී 

ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාලය 

සමාබලෝචය මඬුේබේ පළමු රැස්වීම 2014 සැේතැම්ෙර් 15 දිය පවත්වය ලදී. සමාබලෝචය 

මඬුේල ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩල කළමයාකාරිත්වය හමුවීම සඳහා ඔෂණබතෝෙර් 3 හා 23 

දියවල ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය බවත ගියහ. සමාබලෝචය මඬුේල බයිවැම්ෙර් 13 දිය 

යස්බටෂණ හීදී  ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලබේ පාර්න්වකරුවන් සමග සාකච්ජා පැවැත්වීය. 
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අවුරුු  8 ක පැවත්ම තුල, 2013 අවසන් වය විට,  ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය පීවෂණ ණාගාර 

41 ෂණ, ක්රමාංකය විදයාගාර 4 ෂණ, වවදය රසායයාගාර 13 ෂණ හා සහතික ි.ීවබම් ආයතය 

5 ෂණ ද, එෂණ පිරිෂණසුම් ආයතයයෂණ  ද ප්රතීතයය කර  ඇත.  සමාබලෝචයය සඳහා සලකා ෙැලූ 

කාලය (2011-2013)තුල, ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය පීවෂණ ණාගාර 17 ෂණ,  ක්රමාංකය 

විදයාගාර 2 ෂණ, වවදය රසායයාගාර 9 ෂණ,  සහතික ි.ීවබම් ආයතය 5 ෂණ ද  එෂණ පිරිෂණසුම් 

ආයතයයෂණ  ද බවනුබවන්, ප්රතීතය ප්රදායය ි.ීවමට සමත් වී ඇත. එම කාලය තුලදීම,  ශ්රී ලංකා 

ප්රතීතය මණ්ඩලය ආසියා නාන්තිකර පීවෂණ ණාගාර ප්රතීතය සහබයෝගීතාවබේ (Asia Pacific 

Laboratory Accreditation Cooperation) අබයයෝයය පිළිගැනීම් සංස්ථාපයය (Mutual 

Recognition Arrangement)  හා  පීවක්ෂණ, වවදය පීවක්ෂණ හා ක්රමාංකයය සඳහා වූ ජාතයන්තර 

පීවෂණ ණාගාර ප්රතීතය සහබයෝගීතාවබයහි අත්සන්කරුබවකු බලස ඇතුලත් වීමට ද සමත් වී ඇත. 

පීවක්ෂණ හා සහතික ි.ීවම් මත පදයම්ව ශ්රී ලංකාබේ අපයයය  සඳහා ලොබදය තත්ව සහතික, බම් 

වය විට බවයත් රටවල නිකුත් කරය පීවක්ෂණ වාර්තා හා තත්ව සහතික සහ සමාය ෙව පිළිගැනීම 

නිසා, ශ්රී ලංකාබේ නි ප්ාදය වලට බවළදබපිළ බවත පිවිසීම පහසු වී තිබේ. ශ්රී ලංකා ප්රතීතය 

මණ්ඩලබේ පාලයබයන් ෙැහැර වූ සංබරෝධය සාධක බහේතුබවන් බමම ප්රතීතය ක්රියාවලිය ඇතැම් 

බක්ෂේත්රයන්හී පසුෙෑමකට ලෂණව ඇති අතර, නිසි ෙලධාීවන් විසින් බමම අවනයතාව ට බයිපමාව 

විසඳුම් දිය යුතුව ඇත.ජාතික මේටෂනන් ෂනණුම්බේදය සම්ෙන්ධබයන් පවතිය යටිතල පහසුකම් 

ප්රමාණවත් බයිවීම අදාළ පීවෂණ ණ සිු  ි.ීවමට ප්රධාය ොධාවෂණ වී ඇත.  ප්රතීතයය සහතික ි.ීවම 

සඳහා රජබේ ආයතය පැත්බතන් මැලිකමෂණ දැෂණවීම ද, ප්රධාය අවහිරතාවෂණ බේ. ප්රතීතයය 

බසෞඛය අමාතයාංනය විසින් රජබේ බරෝහේවල වවදය රසායයාගාරයන් සඳහා  ෙලාත්මක 

බයිි.රිමද සැලි.ය යුතු කරුණි.. 

 

 

 

සමාබලෝචය මඬුේල විසින් සම්පාදයය කරය ලද බකටුම්පත් සමාබලෝචය වාර්තාව ශ්රී ලංකා 

ප්රතීතය මණ්ඩලබේ අදහස් ලො ගැනීම සඳහා 2014 බදසැම්ෙර් 30 දිය එම ආයතයය බවත 

ඉදිරිපත් කරය ලදී.  

 

සමාබලෝචයය මගින් බසියාගත් කරුණු කීපයෂණ පහතින් සාරංන කර ඇත. සම්පූර්ණ වාර්තාව 

යස්බටෂණ බවේ අඩවිබේ (www.nastec.lk) ඇත. 

 

ශ්රී ලංකාබේ විදයා හා තාෂණ ණ තත්ත්වය පිළිෙඳ වාර්ෂික ජාතික සමාබලෝචයය 

සෑම වර් යෂණ අවසායබේදීම, එම වර් ය තුළ ශ්රී ලංකාබේ විදයා හා තාෂණ ණ කටයුතු පිළිෙඳව 

සමාබලෝචයය බකිට වාර්ෂිකව රජය බවත වාර්තාවෂණ ලො දීබම් කාර්යය බමම බකිෂන න් 

ස ාව බවත පැවීව තිබේ.  රටක විදයා හා තාෂණ ණ තත්ත්වය පිළිෙඳව වාර්ෂිකව සමාබලෝචයය 

ි.ීවම විදයා හා තාෂණ ණ බක්ෂේත්රයන්හී තීරණ ගැනීම හා ප්රතිපත්ති සැකසීම සඳහා ඉතා 

ප්රබයෝජයවත් බවි.. 

 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් ‘2012 වර් බේදී ශ්රී ලංකාබේ විදයා හා 

තාෂණ ණ තත්ත්වය’පිළිෙඳ වාර්තාව පිළිබයළ කරය ලද අතර, එම වාර්තාව 2013 බදසැම්ෙර් 

මාසබේදී පැවති රැස්වීමකදී විදයා හා තාෂණ ණ ආයතයයන්හි ප්රධානීන් සමග සාකච්ඡාවට 

 ාජයය කරය ලදී. අවසන් වාර්තාව 2014 ජූලි මාසබේදී පැවති බකිෂන න් ස ා රැස්වීබම්දී  

ස ාගත කරය ලදී.    

http://www.nastec.lk/
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හත්වය ශ්රී ලංකා ද්වීවාර්ෂික විදයා හා තාෂණ ණ සමුළුව 

(BICOST VII)  

 

 1994 අංක 11 දරය විදයා හා 

තාෂණ ණ සංවර්ධය පයත 

යටබත් ජාතික විදයා හා 

තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාවට 

ද්වී වාර්ෂිකව ශ්රී ලංකා විදයා හා 

තාෂණ ණ සමුළුව පැවැත්වීම 

පැවීව තිබේ. බමම සංසදය  

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ 

බකිෂන න් ස ාවට විදයාව හා 

තාෂණ ණය සම්ෙන්ධ කාරණා 

පිළිෙඳව හා ජාතිබේ සමාජ-

ආර්කාක සංවර්ධයය සාෂණ ාත් 

කර ගැනීබමහිලා ඒවාබේ 

 ාවිතය පිළිෙඳව 

විදයාඥි.න්බේ, තාෂණ ණබේදීන්බේ, කර්මාන්තකරුවන්බේ, පරිපාලකි.න්බේ හා බවයත් 

පාර්න්වකරුවන්බේ උපබද්නකත්වය ලො ගැනීබම් හැි.යාව ඇති කරි.. 

 

හත්වැනි ද්වීවාර්ෂික ශ්රී ලංකා විදයා හා තාෂණ ණ සමුළුව තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනය 

හා ඒකාෙද්ධව 2014 ජූලි 7 දිය පවත්වය ලදී.  බමම සමුළුබේ අවධායය බයිමු වූබේ “2015-

2020 සඳහා ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ ආබයෝජය රාමුවෂණ සකස ් ි.ීවම” බකබරහිය. බමම 

ආබයෝජය රාමුව සැකසීබමහි ලා පර්බේ ණ හා සංවර්ධය ක්රියාකාරකම් අතයවනය වය ෂණබ ේත්ර 

10 ෂණ (එයම්, ආහාර හා කෘෂිකර්මාන් තය, ජලය, ඇඟළුම්, පරිසරය, යැගී එය තාක්ෂණයන්, 

වාසස්ථාය, ඛණිජ, ෙලනෂණතිය, බසෞඛය සහ බතිරතුරු සන්නිබේදය තාක්ෂණය හා දැණුම් 

බසේවා) හඳුයා ගනු ලැබූ අතර ඒ සඳහා විබනේ ඥ කණ්ඩායම් 10 කබේ බසේවය ලොගැනිනි. එෂණ 

එෂණ ප්රමුඛ ෂණබ ේත්රයට අදාළ ආයතය හා බර්ඛීය අමාතයාංන, විද්වතුන්, බපෞද්ගලික අංනය හා 

සිවිේ සමාජය නිබයෝජයය කරෂනන් එම විබනේ ඥ කණ්ඩායම් 10 පත් කරය ලද්බද් එකී එෂණ 

එෂණ අවධානිත ෂණබ ේත්රය සම්ෙන්ධබයන් රබටහි පර්බේ ණ හා සංවර්ධය ප්රමුඛතා අධයයයය 

බකිට නිර්බද්න ඉදිරිපත් ි.ීවමටය. එම සමුළුවට පර්බේ කි.න්, විදයාඥි.න්, ඉංජිබන්රුවන්, 

බපෞද්ගලික අංන පාර්නවකරුවන් හා රජබේ අමාතයාංන හා බදපාර්තබම්න්තුවල නිබයෝජිති.න් 

වැනි ආරාධිති.න්  340 කබේ සහ ාගිත්වය ලැබුණි. 

 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාබේ ස ාපති මහාචාර්ය ධම්ෂනක තන්ත්රිබගිඩ මහතා 

ආරාධිති.න් සාදරබයන් පිළිගත් අතර තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනබේ බේකම් ධාරා 

විජයතිලක මහත්ෂනය ස ාව ඇමතුවාය. ඉන් අයතුරුව තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතය ගරු 

පා ලී චම්පක මැතිතුමා ප්රධාය බද්නයය පැවැත්වීය. තාෂණ ණික සැසි බදක තුළ ජාතික විදයා 

“ජාතිය 

බවනුබවන් අප 

සැම පතය 

අයාගත තිරසාර 

සංවර්ධයය අප 

මත ඉබේ පහළ 

බයිවය අතර, 

අපට අවනය 

අයාගතය කරා 

ශ්රී ලංකාව 

බමබහයවීබම් 

අධි ් ායය 

බමන්ම 

හැි.යාවද අප 

තුළ ඇත.” - ගරු 

පා ලී චම්පක 

රණවක 

මැතිතුමා 

විදයා හා තාෂණ ණ අමාතයතුමා හා ප්රමුඛ නිලධාීවවරුන් සමුළුබේ ප්රධාය 

බම්සය බහිෙවෂනන් 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව හා, තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනය විසින් බකටුම්පත් 

කරය ලද ජාතික පර්බේ ණ හා සංවර්ධය රාමුව සම්මත කර ගැනීම පිළිෙඳව සාකච්ඡා කරය 

ලදී. 

 

එම බකටුම්පත තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංන ගරු පා ලී චම්පක රණවක මැතිතුමා බවත 

පිළිගන්වය ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනබේ බේකම්තුෂනය තාෂණ ණ හා 

පර්බේ ණ අමාතයතුමා බවත අදාළ වාර්තාව පිළිගන්වීම 

සමුළුවට සහ ාගිවූවන් බගන් බකිටසෂණ 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 බයිෙැඳි හා බවයත් දියුණු බවෂනන් පවතිය රටවල විදයාව හා තාෂණ ණය 

සඳහා වූ මධයස්ථායය (NAM S&T CENTRE) 

බයිෙැඳි හා බවයත් දියුණු බවෂනන් පවතිය රටවල විදයාව හා තාෂණ ණය සඳහා වූ මධයස්ථායය 

(NAM S&T Centre) අන්තර්-රාජය සංවිධායයි..  සංවර්ධයය බවෂනන් පවතිය රටවේ 47 ෂණ 
නිබයෝජයය කරෂනන් විදයා හා තාෂණ ණ ආශ්රිත රජබේ අමාතයාංන/බදපාර්තබම්න්තු හා 
නිබයෝජිතායතය බම් දෂණවා සාමාජිකි.න් වනබයන් බමම මධයස්ථායයට සම්ෙන්ධ වී ඇත. 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව යාම් විදයා හා තාෂණ ණ මධයස්ථායබේ (NAM 
S&T Centre) ශ්රී ලංකාබේ  ජාතික බෂණන්ද්රස්ථායය බවි.. යාම් විදයා හා තාෂණ ණ 

මධයස්ථායබේ (NAM S&T Centre) සාමාජිකයකු වනබයන් ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ 
බකිෂන න් ස ාවට, ශ්රී ලාංි.ක නිලධරයන් සඳහා බයිෂනබේ පුහුණු ඉඩප්රස්ථා ලො දීමට හැි. වී 

ඇත. 
 
2014 වර් ය තුළ පහත සඳහන් ශ්රී ලාංි.ක විදයාඥබයෝ/නිලධාීවහු මධයස්ථායය විසින් 
සංවිධායය කරය ලද ක්රියාකාරකම්වලට සහ ාගි වූහ. 
 

1. හිමාලි ඩේලියු.බෂණ. අතාවුදබේ ෂනය, තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනබේ 

අධයක්ෂිකා (පර්බේ ණ හා සංවර්ධය), 2014 මැි. 27-30 ඉන්දියාබේ පැවති “තිරසාර 
සංවර්ධයය සඳහා විදයා හා තාෂණ ණ උපායඥායයන්” පිළිෙඳ ජාතයන්තර 

වැඩමුළුබේදී  ශ්රී ලංකාව නිබයෝජයය කළාය. 
 

2. සංවර්ධයය වය රටවල විදයාඥි.න් සඳහා වූ පර්බේ ණ පුහුණු අධිශි යත්වය  

විදයාඥි.න් 6 බදයකුට ප්රදායය කරය ලදී. ඒවා දියා ගත් අය වන්බන් එම්.ඩී.ඊ.බෂණ. 

ගුණතිලක (භූවිඥාපය පී ය, සෙරගමුව වින්වවිදයාලය), ආචාර්ය එස්. අරසබරත්යම්, 
ටී.ඩී.ජී. ෙණ්ඩාර (වවදය විදයා පී ය, රුහුණු වින්වවිදයාලය), එම්.පී. දසයායක ෂනය, 
එෆ්.එස්. ඉදෘස් ෂනය (සත්වවිදයා අධයයයාංනය, ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාලය) සහ 
එම්.පී.ඩී. යදීරා ෂනය (ස්ව ාවික සම්පත් හා කළමයාකරණ මධයස්ථායය) ය. ඔවුන්ට 

මාස හයක පුහුණු අධිශි යත්ව  ලැබෙනු ඇත. 
 

3. සේජය ද සිේවා මහතා (භූවිදයා සමීෂණ ණ හා පතේ කැනීම් කාර්යාංනබේ නිබයෝජය 

අධයෂණ -පතේකැනීම්) 2014 සැේතැම්ෙර් 11-14 දියවල සිම්ොේබේ බද්නබේ හරාබර් 
නුවර පවත්වය ලද “ඛනිජ පිරිසැකසුම හා දියුණයය” පිළිෙඳ 3 වය ජාතයන්තර 
වැඩමුළුබේදී  ශ්රී ලංකාව නිබයෝජයය කරෂනන් සහ ාගී විය. 
 

4. ගුණරත්යම් බජයරූපන් මහතා (භූවිදයා සමීෂණ ණ හා පතේ කැනීම් කාර්යාංනබේ 

පතේකැනීම් ඉංජිබන්රු) සහ ආචාර්ය එන්.ඩී. සුෙසිංහ (මූලික අධයයය ආයතයබේ 

බජය ්  පර්බේ ණ සම්මාය සාමාජික,) දකුණු අප්රිකාබේ විදයා හා තාෂණ ණ 

බදපාර්තබම්න්තුව විසින් පිරියමනු ලැබූ ඛනිජ පිරිසැකසුම හා දියුණයය පිළිෙඳ පුහුණු 

අධිශි යත්වයෂණ සඳහා බතෝරාගන්යා ලදී. 
 

5. ආචාර්ය එන්.ඩී. සුෙසිංහ (මූලික අධයයය ආයතයබේ බජය ්  පර්බේ ණ සම්මාය 

සාමාජික,) 2014 බයිවැම්ෙර් 28 - බදසැම්ෙර් 01 දියවල ඉරායබේ පැවති 
“සංවර්ධයය වය රටවේ සඳහා විදයාව, තාෂණ ණය හා යබවෝත්පාදයය සඳහා 

ප්රතිපත්ති සම්පාදයය” පිළිෙඳ ජාතයන්තර වැඩමුළුබේදී ශ්රී ලංකාව නිබයෝජයය 
කබළේය. 
 



14 
 

2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 තරුණ විදයාඥ සංසදය (YSF) ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාබේ විනාලතම 

උපබද්නක සංසදයි..  එහි වත්මන් සාමාජිකත්වය 600 ඉෂණමවා ඇති අතර, එම සාමාජිකත්වයට 

ප්රධාය වනබයන් බමරට රාජය අංනබේ, වින්ව විදයාලවල, විදයා හා තාෂණ ණ ආයතයවල සහ 

පර්බේ ණ හා සංවර්ධය ආයතයවල තරුණ විදයාඥබයෝ ඇතුළත් බවති. 
 

තරුණ විදයාඥ සංසදබේ තුන්වය පර්බේ ණ සමුළුව  

තරුණ විදයාඥ සංසදය විසින් ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව සමග ඒකාෙද්ධව 

2014 බපෙරවාරි 7 දිය එහි වාර්ෂික මහා ස ා රැස්වීමත් සමගින් 3වය තරුණ විදයාඥ සංසද 

පර්බේ ණ සමුළුව සාර්ථකව සංවිධායය කරය ලදී. බමම අවස්ථාව විවිධ පසුබිම්වල තරුණ 

විදයාඥි.න් එකට මුණගස්වය ලද අතර, ඔවුන්ට බත්මා-විබනේෂිත ඉදිරිපත් ි.ීවම් ි.ීවමට 

අවස්ථාවෂණ ලො ු ණි. තරුණ විදයාඥි.න්බේ බතෝරා ගත් නිෙන්ධයන් සැසි වාර්තා වනබයන් පළ 

බකබරනු ඇත. පර්බේ ණ නිෙන්ධ 73 ෂණ අතරින් 39 ෂණ වාචික ඉදිරිපත් ි.ීවම් සඳහාද, 16 ෂණ 

බපෝස්ටර් ඉදිරිපත් ි.ීවම් සඳහාද බතෝරාගනු ලැබීය.  
 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් යම් කරය ලද ඇගැයුම් මඬුේලෂණ විසින් 

තරුණ විදයාඥි.න්බේ වාචික ඉදිරිපත් ි.ීවම් ඇගැයීමට ලෂණ කළ අතර ඉහළ සාමායය ලකුණු 

ලො ගන්යා තිබදයා හට කුසලතා සහතික ප්රදායය කරය ලදී. තුන්වය පර්බේ ණ සමුළුබේදී 

පහත තරුණ විදයාඥි.න්ට කුසලතා සහතික ප්රදායය කරය ලදී. 
 

 
01 අංනය: කෘෂිකර්ම විදයා 
 

ටී.එන්. ප්රයාන්ු  

එන්.බෂණ.බෂණ. බ්රින්තා 

ආර්.එම්.එන්.ඒ. විබේවර්ධය  

02 අංනය: වජවරසායය විදයාව හා 

බසෞඛය විදයා 
 

බෂණ.ඩී. බදගම්ෙඩ 

එස්.පී.ඒ.එස්. බසේයාධීර 

එම්.එෆ්.එෆ්. නූ ා 

03 අංනය: වජවතාෂණ ණබේදය හා අණුකජීව 

විදයාව 
 

එච්.ඩේලියු.බෂණ.එස්.එේ. කුමාර 

පී.බී.රත්යවීර 

එස්.එම්.යූ.පී. මාවලබගදර  

04 අංනය: ඉංජිබන්රු විදයා, බ ෞතික විදයා 

හා බතිරතුරු තාෂණ ණය 
 

එස්. අරූරන් 

එම්.ඒ.යූ. බපබර්රා 

එච්.එස්.  බපබර්රා 

05 අංනය: පාරිසරික විදයා 
 

අි..බෂණ. බහේරත් 

සී.ඒ.ඩී. යාහේලබේ 

එම්.ටී. ජයසූරිය  

06 අංනය: සාමාජීය විදයා 
 

ඩී.ඒ.එම්. බපබර්රා 

ඩී.ආර්. ඒකයායක 

ජී.එම්. රණතුංග 

බපෝස්ටර් සැසිය  
 

බෂණ.බෂණ.ඩී. කුමාරි 

බී.එන්. බදිරකුඹුර 

එන්. පරණමාය 

 
  

එච්.එම්.බෂණ. අකලංක 

එෆ්.එම්.එම්.ටී. මරිෂණකාර් 

බෂණ. ප්රසන්යාත් 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

තරුණ විදයාඥ සංසදබේ වාර්ෂික මහා ස ා රැස්වීම  2013 

තරුණ විදයාඥ සංසදබේ වාර්ෂික මහා ස ා රැස්වීම 2014 බපෙරවාරි 7 දිය බහෂණටර් 

බකිේෙෑක පව බගිවි කටයුතු පර්බේ ණ හා පුහුණු ආයතයබේ (HARTI) මහින්ද සිේවා 

ශ්රවණාගාරබේදී තුන්වය තරුණ විදයාඥ සංසද පර්බේ ණ සමුළුවද සමගින් පැවැත්වුණි. එහිදී 

2014 වර් ය සඳහා වූ තරුණ විදයාඥ සංසද නියමු කෂනටුවට පහත සඳහන් සාමාජික 

සාමාජිකාබවෝ බත්ීව පත් වූහ. 

 
 ආචාර්ය බුද්ධිකා අරුේබගිඩ, බජය ්  කකාකාචාර්ය, කෘෂිකාර්ෂනක හා වැවිලි 

ඉංජිබන්රු අධයයයාංනය, ඉංජිබන්රු තාෂණ ණ පී ය, ශ්රී ලංකා විවෘත වින්වවිදයාලය  

 බරෝහිණී අතීන්තන් මහත්ෂනය, බජය ්  කකාකාචාර්ය, වජවරසායය විදයා 

අධයයයාංනය, වවදය විදයා පී ය, ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාලය  

 ආචාර්ය චලින්ද බෙණරගම, බජය ්  කකාකාචාර්ය, බ ෝග විදයා අධයයයාංනය, 

කෘෂිකර්ම පී ය, බේරාබදණිය වින්වවිදයාලය 

 නිසංසලා බෙෝපබේ ෂනය, රසායය විදයා අධයයයාංනය, ස්ව ාවික විදයා පී ය, ශ්රී ලංකා 

විවෘත වින්වවිදයාලය 

 ආචාර්ය නිලන්ති දහයායක, කෘෂිකාර්ෂනක ජීව විදයා අධයයයාංනය, කෘෂිකර්ම පී ය, 

රුහුණු වින්වවිදයාලය 

 ආචාර්ය සුදර්නනී ගීි.යයබේ, බජය ්  කකාකාචාර්ය, කෘෂිකාර්ෂනක ජීව විදයා 

අධයයයාංනය, කෘෂිකර්ම පී ය, රුහුණු වින්වවිදයාලය 

 ආචාර්ය ඉන්දිකා බහේරත්, පාංශු හා නාක බපෝ ණ අංනය,  බපිේ පර්බේ ණ ආයතයය 

 සමන්තා ඉද්දමේබදණිය ෂනය, පශුවවදය පර්බේ ණ නිලධාීව, පරබපෝෂිතබේද අංනය, 

පශුවවදය පර්බේ ණ ආයතයය 

 ගයන්ත බකිඩිකාර මහතා, කකාකාචාර්ය, සාගර විදයා හා සමුද්රීය භූවිදයා අධයයයාංනය, 

ධීවර හා සමුද්රීය විදයා හා තාෂණ ණ පී ය, රුහුණු වින්වවිදයාලය 

 ටී.යූ. නයාමලී පීරිස ්ෂනය, වජවසංඛයාය හා න ය විදයා ඒකකය, පශුසම්පත්, ධීවර හා 

බපෝ ණ පී ය, ශ්රී ලංකා වයඹදිග වින්වවිදයාලය 

 ආචාර්ය එේ.ඩී.බී. සූරියබගිඩ, කකාකාචාර්ය, බ ෝග විදයා අධයයයාංනය, කෘෂිකර්ම 

පී ය, බේරාබදණිය වින්වවිදයාලය  

 අන්වින් වික්රමසූරිය මහතා, බජය ්  කකාකාචාර්ය, භූබගෝල විදයා අධයයයාංනය, නාසත්්ර 

පී ය, බේරාබදණිය වින්වවිදයාලය 

 ආචාර්ය ආර්.එම්. නිලන්ති විබේවර්ධය, බජය ්  පර්බේ ණ නිලධාීව, පසු-අස්වනු  

තාෂණ ණ ආයතයය  

 

විදයාඥි.න් සඳහා ක්රියාකාරකම්   දියය 

 

තරුණ විදයාඥ සංසදය විදයාඥි.න් සඳහා ක්රියාකාරකම් දියයෂණ සංවිධායය කළ අතර, බමය 

බදසැම්ෙර් 20 දිය ජාතික විදයා පදයබම්දී පැවැත්වුණි.  ප්රධාය බද්නයය බේරාබදණිය 

වින්වවිදයාලබේ සිවිේ ඉංජිබන්රු අධයයයාංන ප්රධානී මහාචාර්ය රංජිත් දිසායායක විසින් කරය 

ලදී. 

බමම වැඩමුළුබේදී සාකච්ඡා කරය ලද මාතෘකා හා ඉදිරිපත් කළ අයබේ යම් පහත දැෂණබේ. 



16 
 

2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

 ඔබේ  ා ා කුසලතා දියුණු කර ගන්ය (ආචාර්ය වින්ධයා ෙස්යායක, නිබයෝජය 
අධයක්ෂිකා,  නාක වවරස් සූචිකරණ ඒකකය, කෘෂිකර්ම බදපාර්තබම්න්තුව) 
 

 ඔෙ විදයාබේ කණ්ඩායම් කාර්යයන් හී දෂණ ද? (පවිත්රා වික්රමසූරිය ෂනය,  බජය  ් 
කකාකාචාර්ය, ජාතික වයාපාර කළමයාකරණ ආයතයය) 

 

 වෘත්තීබේදීත්වය (සුබන්ත්රා නුගබවල මහත්ෂනය, ප්රධාය විධායක නිලධාීව, ශ්රී ලංකා 
පරිපාලය වෘත්තීකයන්බේ විදයායතයය) 

 

 යව පරපුබර් විදයාඥි.න් සඳහා සරල නිනිති තාෂණ ණබේද වයවහාරයන් (මං ස 

ගුණවර්ධය මහතා, විබනේ ඥ උපබද්නක/බජය ්  විදයාඥ, ශ්රී ලංකා නිනිති තාෂණ ණ 

ආයතයය)  
 

 වඩා වැඩි අරමුදේ ඉඩ ප්රස්ථා සඳහා සහබයෝගී පර්බේ ණ සංස්කෘතිය (ආචාර්ය සුරංග 
බකිඩිතුවෂණකු, කතිකාචාර්ය, කෘෂිකර්ම පී ය, බේරාබදණිය වින්වවිදයාලය) 

 

 ඔබේ වාචික-බයිවය සන්නිබේදය කුසලතා දියුණු කර ගන්ය (ආචාර්ය චලින්ද 

බෙණරගම, අධයෂණ , කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධය මධයස්ථායය, බේරාබදණිය වින්ව 
විදයාලය) 

 
ඉහත සඳහන් ආකර් ණීය ඉදිරිපත් ි.ීවම්වලට අමතරව බමහිදී බසෞඛය විරාමයෂණ බලස 

සංගීතමය වැඩසටහයෂණ ද පැවැත්විණි.  
 

වැඩමුළු / පුහුණු වැඩසටහන්  

පර්බේ ණ ලිපි සමාබලෝචයය ි.ීවම පිළිෙඳ වැඩමුළුව : අපි එය නිවැරදිව කරන්බන්ද? 

තරුණ විදයාඥ සංසදය විසින් සංවිධායය කරය ලද බමම වැඩමුළුව 2014 අබප්රේේ 25 දිය 

කාර්ෂනක තාක්ෂණ ආයතය ශ්රවණාගාරබේදී තරුණ විදයාඥි.න් 127 බදයකුබේ 

සහ ාගිත්වබයන් පවත්වය ලදී.  

සාකච්ඡා කළ මාතෘකා සහ ඉදිරිපත් ි.ීවම් සිු  කළ අයබේ යම් පහත පරිදි බේ: 

 

 සමාබලෝචයය: ඒ කුමෂණ පිළිෙඳවද? (ආචාර්ය චාමලී යාහේලබේ,  මායවනාස්ත්ර හා 

සාමාජීය විදයා අධයයයාංනය, ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාලය) 

 සමාබලෝචකයකුබේ කාර්ය ාරය? (මහාචාර්ය සාගරිකා ඒකයායක,  වවදය විදයා 

පී ය, ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාලය) 

 සමාබලෝචකි.න්බේ ආචාරධර්මානුකූල වගකීම් (මහාචාර්ය යදීරා කරුණාවීර,  

වවදය පී ය, බකිළඹ වින්වවිදයාලය) 

 රචයා බචෞර්යය (Plagiarism) අයාවරණය කරගැනීමට ඇති මෘු කාංග (ආචාර්ය 

ප්රසාද් ජයවීර, වයවහාරික විදයා පී ය, ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාලය) 

 පර්බේ ණ ලිපි ප්රතිෂණබ ේප වන්බන් ඇි.? (ආචාර්ය බමත්තිකා විතායබේ, ජාතික 

මූලික අධයයය ආයතයය) 

 ප්රාබයෝගික සමාබලෝචයය (ආචාර්ය චලින්ද බෙණරගම, අධයෂණ , කාර්ය මණ්ඩල 

සංවර්ධය මධයස්ථායය, බේරාබදණිය වින්ව විදයාලය) 
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පීවක්ෂණ නිර්මාණ සැලසුම් පිළිෙඳ වැඩමුළුව 

 

තරුණ විදයාඥ සංසදය බමම වැඩමුළුව බේරාබදණිය වින්වවිදයාලබේ කෘෂිකර්ම පන්චාත් උපාධි 

ආයතයබේදී 2014 සැේතැම්ෙර් 11 දිය පැවැත්වීය.  තරුණ විදයාඥබයෝ 115 බදබයෂණ බමම 

වැඩමුළුවට සහ ාගි වූහ. 

 

බමම වැඩමුළුබේදී පහත සඳහන් ඉදිරිපත් ි.ීවම සිු  කරය ලදී. 

  

 පර්බේ ණ සංඛයාය විදයාව (මහාචාර්ය ආර්. . තටිේ, සම්මානිත මහාචාර්ය) 

 සංඛයායය හැඳින්වීම (මහාචාර්ය එස්. සෂනතා, අධයෂණ , කෘෂිකර්මය පිළිෙඳ පන්චාත් 

උපාධි ආයතයය) 

  සුල  පීවක්ෂණ සැලසුම් (ආචාර්ය බී.එම්.එේ.ඩී.බී. සූරියබගිඩ, කෘෂිකර්ම පී ය,  

බේරාබදණිය විනව්විදයාලය) 

 දත්ත වින්බේ ණබේදී සිු වය සුල  බදෝ  හා වැරදීම් (ටී.යූ.එස්. පීරිස් ෂනය,  ධීවර හා 

පශුසම්පත් බපෝ ණ පී ය, ශ්රී ලංකා වයඹදිග වින්වවිදයාලය) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩමුළුවට සහ ාගි වූබවෝ 
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 බයිවැම්ෙර් 10 දිය ජාතික විදයා දියයට සමාන්තරව, තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනය 

විසින් විදයාව හා තාෂණ ණය ප්රවර්ධයය ි.ීවබම් හා බපිු  ජයතාව තුළ, විබනේ බයන් පාසේ 

දරුවන් තුළ විදයාබේ හා තාෂණ ණබේ වැදගත්කම පිළිෙඳව දැනුවත් ි.ීවබම් අරමුබණන් 

බයිවැම්ෙර් 4-10 දියවල ජාතික විදයා සතියෂණ සංවිධායය කරය ලදී. ඒ අනුව, ජාතික විදයා හා 

තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් පාසේ ළමුන් අතර විදයාව හා තාෂණ ණය ප්රවර්ධයය කරනු 

පිණිස විවිධ වැඩසටහන් සංවිධායය කරය ලදී. 

අ යාවකාන කැණීම පිළිෙඳ විබනේ  බද්නයය 

 ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් 2014 බයිවැම්ෙර් 4 දිය ජාතික 

ග්රහබලෝකාගාරබේදී ෂණෂුද්ර ග්රහ 

වස්තුවල කැණීම පිළිෙඳව 

විබනේ  බද්නයයෂණ සංවිධායය 

කරය ලදී. පාසේ/වින්වවිදයාල 

ශි ය ශි යාබවෝ හා ගුරුවරු සහ  

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ 

බකිෂන න් ස ා කාර්ය 

මණ්ඩලය බමයට සහ ාගි වූහ. 

සුප්රකට බ ෞතිකබේදියකු 

(වායුබගෝලය හා අකුණු පිළිෙඳ) 

හා බ ෞතික විදයා ආයතයබේ 

හිටපු ස ාපති වය බකිළඹ වින්ව 

විදයාලබේ මහාචාර්ය චන්දය 

ජයරත්ය බමම වැඩසටහය 

බමබහයවීය.  

 උදයාය විදයාව පිළිෙඳ වැඩසටහය  

 

බමම වැඩසටහය 2014 බයිවැම්ෙර් 7 දිය ජාතික 

විදයා පදයම් ශ්රවණාගාරබේදී පාසේ සිසු සිසුවියන් 

80 බේ සහ ාගිත්වබයන් පැවැත්වුණි. බේරාබදණිය 

වින්වවිදයාලබේ කෘෂිකර්ම පී බේ කාර්ය මණ්ඩල 

සංවර්ධය මධයස්ථායබේ අධයෂණ  ආචාර්ය චලින්ද 

බෙණරගම බමහි ප්රධාය සම්පත්දායකයා විය. 

නිවැරදි බලස ෙඳුන් හා ෙඳුන් මාධයය බතෝරා 

ගැනීම, බෙෝතේ උයයෂණ නිර්මාණය ි.ීවම, පටක 

බරෝපණ ක්රම හා මේ සැරසිලි පිළිෙඳව ඔහු පැහැදිලි 

කබළේය.  

ආදර්න බෙෝතේ උයයෂණ 

බප්රේෂණ කි.න් බගන් බකිටසෂණ 
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 “විතැන් වජව-විවිධත්ව සංරෂණ ණය සහ ජාතික සත්බවෝදයායබේ 

කාර්ය ාරය” පිළිෙඳ වැඩසටහය 

 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් බමම වැඩසටහය ජාතික සත්බවෝදයායය, ශ්රී 

ලංකා විවෘත වින්වවිදයාලබේ ZooNet (සත්ව විදයා ජාලය) හා තරුණ සත්වබේදීන්බේ සංගමය 

සමග ඒකාෙද්ධව  සංවිධායය කරය ලදී.   

 

බමම වැඩසටහය 2014 බයිවැම්ෙර් 7 දිය ජාතික සත්බවෝදයායබේදී පවත්වය ලදී.  තාෂණ ණ 

හා පර්බේ ණ අමාතය ගරු පා ලී චම්පික රණවක මැතිතුමා බමම අවස්ථාබේදී විබනේ  

බද්නයයෂණ පැවැත්වීය. ජාතික සත්බවෝදයායබේ අතිබර්ක අධයෂණ  ධම්ෂනකා මේසිංහ ෂනය සහ 

ශ්රී ලංකා විවෘත වින්වවිදයාලබේ සත්ව විදයාව පිළිෙඳ බජය ්  කකාකාචාර්ය ආචාර්ය ජයන්ත 

වත්තවිදායබේ බමම වැඩසටහය බමබහයවීය.  බමයට පාසේ 7 ක ශි ය ශි යාවන් 197 

බදබයෂණ ඇතුළු 270 බදබයෂණ සහ ාගි වූහ. 

 

 

 

 

 

Dr. Chalinda Beneragama addressing the 

audience 

ආචාර්ය චලින්ද බෙයරගම සහ වැඩසටහයට සහ ාගී වූවන් බගන් බකිටසෂණ 

විදයා හා තාෂණ ණ අමාතයතුමා ස ාව අමතෂනන් 

වැඩසටහයට සහ ාගී වූ සිසු සිසුවියන් පිරිසෂණ 
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බමම වැඩසටහබන්දී පහත සඳහන් ෂණබ ේත්ර ආවරණය කරය ලදී: 

1. සංරෂණ ණය හා අභිවරජයයය 

2. සත්ව විබනේ  පිළිෙඳ දැනුවත් ාවය 

3. පර්බේ ණ - ආබේණික විබනේ  අභිවරජයයය 

4. විබයෝදාත්මක ක්රියාකාරකම් 

 

බමම වැඩසටහය සැලසුම් කරය ලද්බද් ශ්රී ලංකාබේ විතැන් වජව-විවිධත්ව සංරෂණ ණය 

සම්ෙන්ධබයන් ජාතික සත්බවෝදයායබේ වගකීම පිළිෙඳ දැනුවත් ි.ීවම සඳහාය.  

විදයා පාගමය 

2014 බයිවැම්ෙර් 8 දිය තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනය විසින් සංවිධායය කරය ලු ව, 

තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතය ගරු පා ලී චම්පික රණවක මැතිතුමාබේ, විදයාඥි.න්බේ, 

අමාතයාංනබේ හා අනුෙද්ධ ආයතයවල නිලධාීවන්බේ, ත්රිවිධ හමුදා නිලධාීවන්බේ සහ පාසේ 

හා වින්වවිදයාල ශි ය ශි යාවන්බේ සහ ාගිත්වබයන් උත්කර් වත් අන්දෂනන් පවත්වය ලද 

ප්රථම “විදයා පාගමය”ට ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව සහ ාගි විය.  බමම පා 

ගමයට බද්ශීය තාෂණ ණය ඇතුළු විවිධ තාෂණ ණයන් ප්රදර්නයය බකබරය වාහය සහ 

ජල  බරිකේ  සංදර්නයයෂණ ද ඇතුළත් විය. විදයා පා ගමය විදයා සතිබේ අවසන් අංගය විය. 

 

 

 

 

 

ආචාර්ය ජයන්ත වත්තවිදායබේ ශි ය පිරිසෂණ සමග සාකච්ඡාවක 

විදයා සතිබේ බත්මා පා ය ප්රදර්නණය කරෂනන් ගමබන් බයබදය සහ ාගී වූවන් බගන් පිරිසෂණ 
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ප්රන්ය විචාරාත්මක වැඩසටහය 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව, විදයා සතිය බවනුබවන් කාර්ෂනක තාෂණ ණ 

ආයතයය විසින් සංවිධායය කරය ලද ප්රන්ය විචාරාත්මක වැඩසටහයට බයිවැම්ෙර් 5 දිය 

සහ ාගි විය. බමය තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනයට අයත් ආයතය අතර පවත්වය ලද 

අන්තර් ආයතනික වැඩසටහයෂණ විය. පර්බේ ණ සහකාරවරුන් වය මබහේෂි ප්රයාන්ු  බමයවිය 

හා හිමාලි ොලසූරිය ෂනය සහ කළමයාකාර සහකාරවරුන් වය නිනාන්ති මහ රබේ බමයවිය හා 

දෂණෂිණි කරුණාතිලක ෂනය ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව බවනුබවන් බමම 

තරගයට සහ ාගි වූහ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදයා පාගමයට සහ ාගී වූ අප ආයතයබේ බසේවක පිරිබසෂණ බකිටසෂණ 

විදයා පාගමයට සහ ාගී වූ අප ආයතයබේ බසේවක පිරිබසන් බකිටසෂණ 
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\ 

 

 

 

 

 

ස ාපති  

මහාචාර්ය ධම්ෂනක ඒ. තන්ත්රිබගිඩ,  

B.Sc. (Cey ), M.Sc., Ph.D. (Durham) 

Chairman 

 

 

 

අධයෂණ /ප්රධාය විධායක 

නිලධාීව 

ආචාර්ය මුදිත ලියයබගදර 

B.Sc., M.Phil (Peradeniya)  

Ph.D. (Seoul)  

 
 

 
 

 

බජය ්  විදයාඥ 

ආනා පිටබදණිය මහත්ෂනය 

B.Sc. (Hons),  M.Sc. (Peradeniya) 

  

 

බජය ්  විදයාඥ 

ඉන්දික සිරිවර්ධය මහතා 

B.Sc. (Hons), MEcon. 
(Colombo) 

 
 

 
 

 

නිබයෝජය අධයෂණ  - මුදේ හා පරිපාලය 

කුමාරි පීරිස් මහත්ෂනය 

B.Com., (J'pura), ICASL 
(intermediate) 

 

විධායක බේකම්  

රුෂණමන් කුබර් මහතා 
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වැඩසටහන් සහකාර - මුදේ 

තුසිත රත්යායක මහතා, (M.A.A.T.)    

 

 

 

 

 

 

 

බතිරතුරු සන්නිබේදය තාෂණ ණ/දත්ත ගෙඩා සහායක 

ඉසංකා සමරවික්රම ෂනය (බයිවැම්ෙර් දෂණවා) 

B.Sc. (Bangalore), MIT (Colombo) 

 

 
 පර්බේ ණ සහකාර (බකින්ත්රාත් පදයෂනන්) 

 

 

 

 

 

 

ඊ. මබහේෂි ප්රයාන්ු  බමයවිය 

B.Sc. (Special), J’pura 

 

 

 

 

චලනි අබේවර්ධය ෂනය (සැේතැම්ෙර් දෂණවා), 

B.Sc. (Special), J’pura 

 

 

 

 

 

හිමාලි ොලසූරිය ෂනය  

B.Sc. (Special), M.Sc. (Peradeniya) 

 

 

 

 
 කළමයාකරණ සහකාරවරු 

 

 

 

 

 

නිේෂනණි බපබර්රා ෂනය 

B.Sc. J’pura 

 

 

 

 

දෂණෂිණි කරුණාතිලක ෂනය 

 

 

 

 

සයුෂන විබේසිංහ බමයවිය 

 

 

 

 

නිනාන්ති මහරබේ බමයවිය 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

1. ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් 2014 ජයවාරි 1 දිය පර්බේ ණ 

සහකාරවරියෂණ වනබයන් පැෂනණි මබහේෂි ප්රයාන්ු  බමයවිය සාදරබයන් පිළිගන්යා ලදී. ප්රයාන්ු  

බමයවිය ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාල බේ බ ෞතික විදයාව පිළිෙඳ බී.එස්.සී. විබනේ  උපාධියෂණ 

දරන්නීය. 

2. කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාබවෝ 2014 මාර්තු 31 දිය ශ්රී ලංකා පදයම් ආයතයබේදී 

පවත්වය ලද අන්තර් අමාතයාංන සංස්කෘතික උබළලට සහ ාගි බවෂනන් “ජසයා හා බලන්චියා 

බකෝලම” රඟ දැෂණවූහ. 

3. ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාබේ සු සාධක සංගමය 2014 අබප්රේේ 10 දිය සිය 

පළමු රැස්වීම පැවැත්වීය. එම රැස්වීබම්දී සංගම් නිලධාීවන් බතෝරා පත් කර ගැනුණු අතර, 

වයවස්ථාවෂණ පිළිෙඳව සාකච්ඡා බකිට එකඟත්වයට එළඹිණි.  

4. ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයය විසින් සංවිධායය කරය ලද අන්තර් ආයතය ක්රිකේ තරඟය 

ෙන්ධයාගාර ක්රීඩාංගණබේදී මැි. මස 14 දිය පවත්වය ලද අතර  ඒ සඳහා  ආයතයබේ බසේවක 

මණ්ඩල සාමාජිකි.න් සහ ාගී විය.  

5. අප ආයතයබේ නිනාන්තී මහරබේ බමයවිය තාක්ෂණ හා පර්බේ ණ අමාතයාංනය විසින් 

සංවිධායය කරනු ලැබූ බවසෂණ ෙැති ගී රචයා තරඟාවලිබේදී බදවය ස්ථායය දියාගත්තාය. 

6. ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් 2014 ජූනි 3 දිය පර්බේ ණ සහකාරවරියෂණ 

වනබයන් පැෂනණි චලනි අබේවර්ධය මහත්ෂනය සාදරබයන් පිළිගන්යා ලදී. අබේවර්ධය 

මහත්ෂනය ශ්රී ජයවර්ධයපුර වින්වවිදයාල බේ බ ෞතික විදයාව පිළිෙඳ බී.එස්.සී. විබනේ  උපාධියෂණ 

දරන්නීය. ඇය සිය අධයාපය කටයුතු සඳහා සැේතැම්ෙර් මාසබේදී එෂණසත් රාජධානිය ෙලා 

පිටත්වූ අතර, අප  ඇයබේ අයාගත අධයාපය කටයුතු සාර්ථක බේවා’ි. සු  පතමු. 

7. ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් 2014 මැි. 2 දිය බජය ්  විදයාඥවරබයෂණ 

වනබයන් පැෂනණි ඉන්දික සිරිවර්ධය මහතා සාදරබයන් පිළිගන්යා ලදී. සිරිවර්ධය මහතා 

බකිළඹ වින්වවිදයාල බේ බී.එස්.සී. සහ ආර්කාක විදයාව පිළිෙඳ එම්.එස්.සී. උපාධි දරි.. 

8. බේරාබදණිය වින්වවිදයාලබේ කෘෂිකාර්ෂනක විදයාව පිළිෙඳ බී.එස්.සී. විබනේ  උපාධිධාීව හිමාලි 

ොලසූරිය ෂනය 2014 ඔෂණබතෝෙර් 1 දිය පර්බේ ණ සහකාරවරියෂණ වනබයන් ජාතික විදයා හා 

තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාවට ෙැඳුයාය. 

9. ඉසංකා සමරවික්රම බමයවිය වින්වවිදයාල ප්රතිපාදය බකිෂන න් ස ාබේ පත්වීමෂණ  ාර ගනු 

පිණිස බයිවැම්ෙර් මාසබේදී ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාබවන් ඉවත්වූ අතර අප 

ඇයබේ වෘත්තීය සාර්ථකත්වය සඳහා සු  පතමු. 

 

  

 

 

 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ා කාර්ය 

මණ්ඩලය ජසයා හා බලන්චියා බකෝලම රඟ 

දෂණවෂනන් 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

 

1. තාෂණ ණ හා පර්බේ ණ අමාතය ගරු පා ලී චම්පික රණවක මැතිතුමාබේ අදහසකට අනුව 

ගනු ලැබූ පියවරෂණ අනුව, ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාව විසින් සිය කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා ආයතයබයන් ෙැහැර පුහුණු වැඩසටහයෂණ (Out-bound Training) 

සංවිධායය කරය ලදී. බමම වැඩසටහය කර්යේ චන්ය කරුණාරත්යබේ යායකත්වබයන් 

බපෙරවාරි 21-23 දියවල කුකුබළේගඟ ලායා බල ර් බහෝටලබේදී පැවැත්විණි. එම පුහුණුව 

කාර්යාලබේ වඩා යහපත් කාර්යසාධයය සඳහා අතයවනය වය බසේවක චිත්ත වධර්යය, 

කණ්ඩායම් හැඟීම හා සන්නිබේදය කුසලතා සංවර්ධයය ි.ීවබමහිලා ඉතා ප්රබයෝජයවත් විය. 

 

2. කුමාරි පීරිස ් ෂනය 2014 මැි. 22-23 දියවල සීමාසහිත කුසලතා සංවර්ධය අරමුදල විසින් 
සංවිධායය කරය ලද “වියය කළමයාකරණය” පිළිෙඳ වැඩමුළුවකට සහ ාගි වූවාය. 

 

3. තුසිත රත්යායක මහතා 2014 අබප්රේේ 3-4 දියවල සීමාසහිත කුසලතා සංවර්ධය අරමුදල 
විසින් සංවිධායය කරය ලද “වාර්ෂික බතිග සබතයෂණ ණය හා  වයපහරණ කාර්යපටිපාටිය” 
යය මැබයන් වූ වැඩමුළුවකට සහ ාගි විය. 
 

4. ආනා පිටබදණිය ෂනය 2014 බදසැම්ෙර් 16 දිය සීමාසහිත කුසලතා සංවර්ධය අරමුදල විසින් 
සංවිධායය කරය ලද “වෘත්තීයබේදී ෙව සඳහා ආචාරධර්ම” යය මැබයන් වූ වැඩමුළුවකට 
සහ ාගි වූවාය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some highlights at OBT 

ආයතයබයන් ෙැහැර පුහුණුබේ ඇස රැඳුණු තැන් 



26 
 

2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

සමාබලෝචය මණ්ඩල සාමාජිකබයෝ - ශ්රී ලංකා ප්රෂනති ආයතයය 

 

 

සමාබලෝචය මණ්ඩල සාමාජිකබයෝ - පරමාණුක නෂණති අධිකාරිය 

 

 

 

සමාබලෝචය මණ්ඩල සාමාජිකබයෝ - ශ්රී ලංකා ප්රතීතය මණ්ඩලය 

 

 

සමාබලෝචය මණ්ඩල සාමාජිකබයෝ - ජාතික පර්බේ ණ ස ාව 

 

 

 
 

නියමු කෂනටුව - තරුණ විදයාඥ සංසදය 

1. ආචාර්ය බුද්ධිකා අරුේබගිඩ  

2. බලෝහිණී අතීන්තන් මහත්ෂනය  

3. ආචාර්ය චලින්ද බෙණරගම  

4. නිසංසලා බෙෝපබේ ෂනය  

5. ආචාර්ය නිලන්ති දහයායක  

6. ආචාර්ය සුදර්නනී ගීි.යයබේ  

7. ආචාර්ය ඉන්දිකා බහේරත්  

8. සමන්තා ඉද්දමේබදණිය ෂනය 

9. ගයන්ත බකිඩිකාර මහතා  

10. ටී.යූ. නාමලී පීරිස ්ෂනය 

11. ආචාර්ය එේ.ඩී.බී. සූරියබගිඩ  

12. අන්වින් වික්රමසූරිය මහතා  

13. ආචාර්ය ආර්.එම්. නිලන්ති විබේවර්ධය  

• මහාචාර්ය ආර්.ඒ. අත්තලබේ   

• එච්.එේ.ආර්.ඩේලියු. මදයායක මහතා 

• ඩී.  බකෝදාබගිඩ මහතා 

• මහාචාර්ය රමණී විබේබසේකර 

 

• මහාචාර්ය උපුේ බසින්යාදර 

• දිබන්න් සතෘකේසිංහ මහතා  

• එම්. මුත්ති.යා මහතා 

• නිහාේ ගුණබසේකර මහතා  

• මහාචාර්ය එම්.එම්.එම්. යජීම් 

• මහාචාර්ය ටී.ආර්. ආරියරත්ය  

• මහාචාර්ය බේ.සී.එන්. රාබේන්ද්ර  

• මහාචාර්ය එස්.එස්. බකිළඹබේ  

• මහාචාර්ය ලලීන් කරුණායායක 

• මහාචාර්ය එම්.බේ.එස්. විජයරත්ය  

• මහාචාර්ය බකමාේ අි.. ඩීන්  

• මහාචාර්ය කමේ බී. ගුණබහේරත්  

• මහාචාර්ය ඩේලියු.ජී.ඩී. ධර්මරත්ය 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාබේ  

2014 බදසැම්ෙර් 31 දියට මූලය තත්ත්වය පිළිෙඳ ප්රකානය 

(සියලුම මුදේ අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියේ වලින් දෂණවා ඇත.) 

      

  

සටහන් 2014 

 

2013 

වත්කම් 

     
      ජංගම වත්කම් 

     මුදේ, මුදේ  හා සමාය  දෑ 

 

1 323,797 

 

              257,965  

බවළඳ හා බවයත් අයවිය යුතු බද් 

 

2 13,000 

 

                14,000  

 ාණ්ඩ පරිබේඛය/බතිග 

 

3 70,013 

 

              105,889  

පූර්ව බගවීම් 

 

4 710,631 

 

737,824  

කාර්ය මණ්ඩල ණය - බකටිකාලීය 

 

5 174,594 

 

              191,061  

   

 

 

          1,306,739  

      ජංගම බයිවය වත්කම් 

     බද්පළ, පිරියත හා උපකරණ 

 

6            7,157,721 

 

         9,966,651 

ආපසු බගවිය යුතු තැන්පතු  7 1,355,500  1,355,500 

කාර්ය මණ්ඩල ණය - දිගු කාලීය  8 375,420  350,007 

   

8,888,641 

 

11,672,158 
      

මුළු වත්කම් 

  

        12,793,713  

 

        15,892,374  

      වගකීම් 

     
      ජංගම  වගකීම් 

     
උපචිත  වගකීම් 

 

9               727,471  

 

              

1,248,519  

      ජංගම බයිවය  වගකීම් 

     විලම්බිත ආදායම 

 

10            6,946,934  

 

         9,517,855  

පාරිබතෝෂිකය සඳහා ප්රතිපාදයය 

 

11            2,263,734  

 

           1,940,852  

   

        9,210,668  

 

        11,458,707  

මුළු  වගකීම් 

  

        9,938,139 

 

        12,707,226 

      

මුළු ශුද්ධ වත්කම් 

  

             242,537  

 

          271,671  

ශුද්ධ වත්කම් /  ස්කන්ධය   

     සමුච්චිත අරමුදල  

  

           2,899,822  

 

           3,081,960  

ප්රතයාගණය සංචිතය 

  

           1,629,300  

 

           1,629,300  

සංචිත 

  

          (4,286,585) 

 

          

(4,439,589) 

      මුළු ශුද්ධ වත්කම් /  ස්කන්ධය 

  

             242,537  

 

          271,671  
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

 

    

    ජාතික විදයා හා තාෂණ ණ බකිෂන න් ස ාබේ  

2014 බදසැම්ෙර් 31 දිබයන් අවසන් වර් ය සඳහා 

මූලය කාර්යසාධයය පිළිෙඳ ප්රකානය 
    (සියලුම මුදේ අගයන් ශ්රී ලංකා රුපියේවලින් දෂණවා ඇත.) 

   

     

  

2014 

 

2013 

ආදායම සටහන් 

   පුයරාවර්තය ප්රදායය 

 

21,213,100    

 

   18,759,000  

ප්රාේධය ප්රදායය - විදයා හා තාෂණ ණ බසේවා 12 4,688,500     

 

1,861,731          

රජබේ ප්රදායයන් ක්රමෂණ ය ි.ීවම - ෂණ ය 

 

    4,696,870  

 

     4,919,720  

ආදායම  13        290,613  

 

        132,352  

  

 30,889,083  

 

 25,672,803  

     වියදම් 

    පුද්ගල පඩියඩි  14 9,279,705 

 

    7,990,799  

ගමන් වියදම් 15 550,541 

 

       377,366  

සැපයුම් හා  ාවිතා කරය ලද පරිබ ෝජය  ාණ්ඩ 16 410,077 

 

       354,585  

යඩත්තු ි.ීවම් 17 753,456 

 

    1,072,414  

ගිවිසුම්ගත බසේවාවන් 18 6,372,063 

 

    5,848,842  

පැවීවම් 19 2,972,991 

 

    3,014,663  

විදයා හා තාෂණ ණ බසේවා  20 5,701,196 

 

    2,314,570  

ෂණ ය හා ක්රමෂණ ය වියදම්  6     4,696,870  

 

     4,919,720  

මුළු වියදම් 

 

 30,736,899  

 

 25,892,959  

බමබහයුම් කටයුතුවලින් අතිරිෂණතය(/ඌයතාවය) 

 

      152,184  

 

        (220,156)  

     මූලය පිරිවැය 

    බද්පළ, පිරියත හා උපකරණ අබලවිබයන් ලද ලැබීම් 

 

         820  

 

89,371 

 

 

   

අදාළ කාලපරිච්බේදය සඳහා ශුද්ධ අතිරිෂණතය (හිඟය) 

 

      153,004  

 

       (130,785) 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

  



31 
 

2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
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2014 වාර්ෂික වාර්තාව 
   

 

 

°åºè¨  —¼ñå  Íå ºå¨àË¸  ï¨å•Ë¾à  ÌÃåïŒ  2014 ï¼ÌæŠÂÚ 31 ¼úï¾¾à ¡ÉÌ¾à 

ÉÚËÆ Ì¿Íå Éì ÄêÈñ  Àò¨åÊ¾ ÀèÎèÂ¿É 1971 ¡â¨ 38 ¼Ç¸ Äê¼Èà  À¾ïºà  14 (2) (Ìé) 

Éª¾àºèÆ Àò¨åÇ  —ª¸¨å“Àºè ÉåÚºåÉ´ ¡¼åÈ ÀèÎèºëÇæ 

      

2.2  ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ÀèÎèÂ¿ ¡¼ÍÌà ¼æ¨àÑÄ.     

  

2.2.1 ªè¸êŠ¨Ç¸ ¡¶êÀå¶ê 

 

(¡) —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾/—ÄÚÊ¾Æ Ì¿Íå ¦Ä ¨•´êÉÈ´ 2014 

ÉÚËÆ ºëÈ ïª—Æ Æêºë Çæ.480,000¨à ¤Àචිº —Æ¼Š ïÈÌ ¼¨àÉå ¡æºè ¡ºÇ, ÉÚËÆ 

ºëÎ ¡åÇŠÃ ¨Ç¾  ÌÄåïÈåà®¾/—ÄÚÊ¾ ¨´Æêºë ¡æºæŠ ¡ÉÌà»å ÉÈ¼û ¡åÆº¾ïÆà 

ÀåÈ¾ïÆ¾à ÀÖÂåÍèÇ ïÍàºë Äº ¦Ä ÉÚËÆ ºëÈ¼ûÄ ¡ÉÌ¾à ¨Çªæ¾éÄ´ 

ï¾åÍæ è̈ÑÄ ïÍàºëïÉ¾à ïª—Æ Æêºë ÌèÆÝ —Æ¼Š ¤Àචිº —Æ¼Š ïÈÌ ¼æ¨àÑïŠ 

óËà¨ÇºåÉÆ¨à ÀÉºé. 

ÉÚºÄå¾ ººàÉÆ 

695,000 ¨à Éì ïÄÄ ¤Àƒº —Æ¼Š 2015 °ìÈè 30 É¾ ¼ú¾ ¾èÉæÇ¼ú ¨Ç ªè¸êŠ ªº ¨Ç 

¡æº. 

2.2.2  ¾éºè×ºè, ïÇªëÈåÌè Íå ¨ÎÄ¸å¨Ç¸ ºéÇ¸ ÉÈ´ ¡¾ê¨íÈ ï¾åÑÄ       

¾éºè×ºè, ïÇªëÈåÌè ¡å¼úÆ´ ïÆåÄêÉ 

 

(¡) 1994 ¡â¨ 11 ¼Ç¸ —¼ñå Íå 

ºå¨àË¸Æ Éæ‘ ¼úÆê¸ê ¨è×ïŠ À¾º 

5 (¡å) Éª¾àºèÆ 

 

ÀæÍæ¼úÈè ¨è×Ä 

 

ïÄÄ ÌÄåïÈåà®¾ ÉåÚºåÉ ¢¨ëºà ÉÚËÆ Íå 

ÌÄåïÈåàචිº ÉÚËÆ Ì¿Íå Ì¨Ìà ¨è×Ä ÀòÄå¼ 

ÑÄ´ ÂÈÀç ïÍàºë ÀÍº Ì¿Í¾à ïŒ.   

 

I) ¦à Ì¿Íå ¨åÈÆ ïÆ¼ÑÄ´ ºÇŠ 

ÀòÄå¸Éºà —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆÆ 

Ä¸à¶ÈÆ¨à ï¾åÄæºè ÑÄ 

 

II) 2013 ¡ïÀàòÈà ÄåÌÆ É¾ ïº à̈ 

ï¨å•Ë¾à ÌÃå ÌåÄåÔ¨Æ¾à Àºà¨Ç 

ï¾åºèŸÄ ¾èÌå ¦Ä ÉåÚºåÉ Ì¨Ìà 

¨è×Ä´ ¤Àï¼àÊ¨ÉÇïÆ¨ë Â¿Éå 

ªæ¾éÄ´ ºèÂì ¡ÀÍÌêºåÉÆ 

 

III) 2013 ¡ïÀàòÈà ÄåÌïÆà¼û ï¨å•Ë¾à ÌÃå 

ÌåÄåÔ¨Æ¾à Àºà è̈×ïÄ¾à ¡¾ºëÇæÉ 

2014 ÉÚËïÆà ÀæÉæºàÉì ¼àÑÉåÚËè¨ —¼ñå 

Íå ºå à̈Ë¸ ÌÄêÝÉ Ì¿Íå ÀòÄê©ºàÉÆ 

ÈÂå ¼ûÄ. 

 

ï¨ïÌà ïÉººà ïŠ É¾ —´ 2013 Íå 2014 

Æ¾ ÉÚË ï¼¨ Ì¿Íå ¦¨à ÌÄåïÈåà®¾ 

ÉåÚºåÉ¨à Ì¨Ìà ¨è×Ä´ ¨´Æêºë Ìèó 

¨Ç•¾à ÀÉºé. 2012 ÉÚËÆ ïÉ¾êïÉ¾à 

Ì¨Ìà ¨È ÉåÚºåÉ ïŠ É¾ —´ ¡¼åÈ 
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¡ÄåºñåâÊÆ ïÉº ïÆåÄê ¨Ç ¡æº. 

  

  

(¡å) 2011 ÌæÀàºæŠÂÚ 15 ¼ú¾æºè ¡â¨ 58 

(2) ¼Ç¸ Çå°ñ ÉñåÀåÇ ®¨òïÈà©ïÆà 

3.1. Éª¾àºèÆ 

ïÄÄ Ç¿Éå ªæ¾éïŠ Âó ÀòÄå¸Æ ¡¶ê¨Ç 

ï¾åªæ¾éÄ ¡ºÀÌêÑÄ¨è¾à 

ÌèóÉìÉ¨è. ¢¼úÖïÆà¼û ï¨å•Ë¾à ÌÃå ÌåÄåÔ¨ 

¼ûÄ¾å ïªÑïŠ¼û 10% Ç¼Éå ªæ¾éïŠ Âó  

¡¶ê ¨Ç ªæ¾éÄ´ ÀèÆÉÇ ª¾à¾å ¡ºÇ ïÄÍè 

Ì¿Í¾à Çæ.272,000¨ ï¨å•Ë¾à ÌÃå 

¼ûÄ¾å ïªÑŠ ïÉ¾êïÉ¾à ¡¼åÈ Ç¼Éå 

ªæ¾éïŠ Âó À òÄå¸Æ ¦Ä ÌåÄåÔ¨Æ¾à 

¼æ¾êÉºà ¨Ç ¡Æ¨Ç ªæ¾éÄ´ 

ÂÈåïÀåïÇåºàºë ïŒ. 

 

Ìæ;Æê: ïÄÄ Ç¿Éå ªæ¾éïŠ Âó ÀòÄå¸Æ ¦Ä 

ï¨å•Ë¾à ÌÃå ÌåÄåÔ¨Æ¾à ïª¾à ïŠ 

É¾ —´ ¡Æ ¨Çïª¾ ¡æº. 

  

(¡ç) 2006 ÄåÚºë 01 ¼ú¾æºè ¡â¨ 09 

¼Ç¾ °åºè¨ ÀòÌŠÀå¼¾ ¡åÆº¾ 

®¨òïÈà©ïÆà 2.7.7 ÀÖƒïÙ¼Æ 

¨ÈåÀéÆ ÀòÌŠÀå¼¾ ¨•´êÉ´ ÀòÌŠÀå¼¾ 

¨èòÆåÉÈèÆ ÀèÎèÂ¿ ¼æ¾êÄ ¡æºè ÂåÍèÇ 

Àê¼àªÈïÆ¨ë ïŠ É¾ —´ Àºà ¨Ç ¡æº.  

  

 

2.2.3. ÀòÄå¸Éºà ¡“¨å× ÂÈÆ¨è¾à ºÍÉêÇæ ï¾åÉì ª¾êï¼¾ê 

 

¡À ¡åÆº¾Æ —Ìè¾à ¤Àï¼àÊ¨ÉÇæ¾à Íå ÀÚïÆàË¸ ÌÍ¨åÇÉÇæ¾à Â¿Éå ªæ¾éÄ 

Ì¿Íå ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïÉ¾à ¡¾êÄæºèÆ ¢ÈàÈå Ìèටි ¡ºÇ 

2004 ¡ïÀàòÈà 08 ¼ú¾æºè œ¦Š¦Ìà/£¡åÚ¦Ìà›/21-7 ¼Ç¸ ÈèÀèÆ Àò¨åÇÉ ¡ÄåºñâÊ 

ïÈà¨Š ÍÇÍå ¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ¼û  ¡æº. ïÄÄ ÈèÀèÆ Àò¨åÇÉ ¨ÎÄ¸å¨Ç¾ ïÌàÉå 

ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïŒ ¡¾êÄæºèÆ´ ¾æÉº ¾æÉººà ¢¼úÖÀºà ¨è×Ä¨è¾à ïºåÇÉ ¡À 

¡åÆº¾Æ´ ¤Àï¼àÊ¨ÉÇæ¾à Íå ÀÚïÆàË¸ ÌÍ¨åÇÉÇæ¾à Â¿Éå ªæ¾éÄ´ ¡ÉÌÇ 

¼û ¡æºè ¡ºÇ ¦à Ì¿Íå §Â —Ìè¾à ¼ à̈Éå ¡æºè ÀÖ¼ú ¡ÄåºñåâÊ ïÈà¨Š ïªà 

¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ªº Æêºë ÂÉ ¦Ä ÈèÀèïÆà Ì¿Í¾à Ñ ï¾åÄæº.  
 

4. ïÄïÍÆêŠ ÌÄåïÈåà®¾Æ 

4.1 ¨åÚÆÌå½¾Æ 

(¡) —ÄÚÊ¾ ¨´Æêºë Ìèó ¨Î ¡åÆº¾ 4Íè ï¨ ếŠÀºà ÉåÚºå ¦Ä ¡åÆº¾ ïÉº ¡À 

¡åÆº¾Æ —Ìè¾à ïÆåÄê¨È ÀÌê ¦Ä ÉåÚºå ÉÈ ¡¶âªë ¨Çæ¸ê ÀèÎèÂ¿É ¦Ä 

¡åÆº¾ ¼¨àÉ¾ ¡¼ÍÌà ¡æºëÈºà ÉåÚºåÉ¨à ¡À ïÉº ¦—Æ Æêºë ¡ºÇ ¡ÉÌ¾à 

ÉåÚºåÉ ÀèÎèïÆÈ ¨Ç¾ê ÈÂ¾àï¾à ¢¾à ¡¾ºëÇæÉÆ.  2014 ¡ÉÌ¾à É¾ —´ ïÄÄ 

¡åÆº¾ §Éê¾àïªà ¡¼ÍÌà ¢¼úÖÀºà ¨Ç ï¾åºèÂê¸ü.  ¦Ä ¾èÌå ¡ÉÌ¾à ÉåÚºå 

ÀèÎèïÆÈ ¨è×Ä´ ¡åÆº¾Æ´ ï¾åÍæ è̈ —Æ. ¾Äêºà ïŠ É¾ —´ ¡åÆº¾ 2¨ (Êéò 

Èâ¨å Àòºéº¾ Ä¸à¶ÈÆ (SLAB), °åºè¨ ÀÚïÆàË¸ ÌÃåÉ (NRC)) ¡ÉÌ¾à 

ÉåÚºå Ì¨Ìà ¨Ç ¦Ä ¡åÆº¾ ïÉº ÆÉå ¡æº. ïŠ É¾ —´ ºÉºà ¦¨à 

¡åÆº¾Æ¨ (Êéò Èâ¨å Àò•ºè ¡åÆº¾Æ (SLSI)) ï¨´êŠÀºà ÉåÚºåÉ ÀèÎèÂ¿ 

§Éê¾àïªà ¡¼ÍÌà ¢¼úÖÀºà ¨Ç ¡æºè ¡ºÇ ¦à ¡¾êÉ ¡ÉÌ¾à ÉåÚºåÉ ÀèÎèïÆÈ ¨è×Ä´ 

¡À —Ìè¾à ¨´Æêºë ¨Ç¾ê Èæï‰. ¡¼ÍÌà —ÄÌéÄ Ì¿Íå ¡À ÈÂå ó¾à 

ÉåÚºåÉ ¢¼úÖÀºà ¨è×Ä¨à (Power Point Presentation) Äªè¾à ÀæÍæ¼úÈè ¨Ç¾ 
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ïÈÌ ¡ï¾¨à ¡åÆº¾Æ (ÀÇÄå¸ê¨ ÂÈÊ¨àºè ¡“¨åÖÆ (AEA)) ¢ÈàÈéÄ¨à ¨Ç 

¡æºè ¡ºÇ ¡åÆº¾Æ ¦à Ì¿Íå ¼ú¾Æ¨à ÈÂå ï¼¾ ïÈÌ ïŠ É¾ —´ §Éê¾à´ 

¼¾àÉå ÆÉå ¡æº.  

ÉÚºÄå¾ ººàÉÆ 

ïŠ É¾ —´ ¡åÆº¾ ÍºïÇÍèÄ, ( ¦¾Š, Êéò Èâ¨å Àòºéº¾ Ä¸à¶ÈÆ 

( SLAB)  , °åºè¨ ÀÚïÆàË¸ ÌÃåÉ ( NRC), Êéò Èâ¨å Àò•ºè ¡åÆº¾Æ ( SLSI) 

Íå ÀÇÄå¸ê¨ ÂÈÊ à̈ºè ¡“¨åÖÆ (AEA) )  ¡ÉÌ¾à ÉåÚºå Ì¨Ìà ¨Ç ¦Ä 

¡åÆº¾ ïÉº ÆÉå ¡æº. 

 (¡å)  Êéò  Èâ¨åÉ ºëÎ ÀÉºà¾å ÌçÄ —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ¡åÆº¾Æ¨àÄ —ÄÚÊ¾Æ´ È à̈ 

¨è×Ä ÌæÈÌêŠ ¨Î ÀÖ¼ú Ìèó ¨è×Ä´ ï¾åÍæ¨è ÉìïÆà ¡åÆº¾ïÆà ¨È¨ Ìè´ 

ÀÉºè¾ —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆÆ Ä¸à¶È ÍèºåÉÆ Íå 2014 °ìÈè ÄÌ ºëÎ¼û ÍºàÉ¾ ¼à—

ÉåÚËè¨ ÌÄêÝÉ ÀæÉæºàÑÄ´ ¨´Æêºë ÌæÈÌêŠ ¨Ç ºèÂì Âæ—¾à ¦à Ì¿Íå 

Éæ‘ ¡É½å¾Æ¨à ïÆåÄê ¨è×Ä´ Ìèô ÑÄ ïÍàºëïÉ¾è.   

(¡æ)  ¡åÆº¾Æ ÉåÚËè¨ ¡ÆÉæÆ Ìæ¨ÌéïŠ¼û ÉÚºÄå¾ïÆà¼û Éæ¼ªºà É¾ —¼ñå Íå 

ºå¨àË¸ ÀòºèÀºàºè ÌŠÂ¾à½ ªæ´Ý ¡½ñÆ¾Æ Ì¿Íå ÌÍ ÍºàÉ¾ ¼à— ÉåÚËè¨ 

ÌÄêÝÉ Ì¿Íå ïÉ¾ ïÉ¾Ä Äê¼Èà ¡æÌàºïŠ¾àºë ¨Î ¾Äêºà ¡æÌàºïŠ¾àºë 

Ìæ¨ÌéïÄ¾à ÀÌêÉ ºéÇ¸Æ ¨Î ¼à—ÉåÚËè¨ ÌÄêÝïŒ ïºàÄåÉ´ —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ 

ÀòºèÀºàºè ÌŠÂ¾à½É Éæ¼ªºàÉ¾  ¡½ñÆ¾ ïÈÌ Íó¾å ªºà Äåºî¨å¼ ªæÈÀê¾ 

Âæ—¾à ¦Ä ¡½ñÆ¾Æ¾à¼ ¦Ä ÌÄêÝïŒ ¨´Æêºë  Æ´ïºà Ìèó ¨Ç¾ È¼û. ¦Âæ—¾à 

¦Ä ¡½ñÆ¾Æ¾à Ì¿Íå ïÉ¾à ¨Î Äê¼ïÈ¾à Çæ. •ÈèÆ¾ 1.56 ¨à ¢ºèÖ —Æ.   

 

(¢)    Ìå¨ƒ°å ¨Ç¾ È¼ Àò½å¾ à̈ïËàºò 10 ¨´ ¡¼åÈ —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ¡åïÆåà°¾ 

ÌæÈæÌàÄ ¨èòÆåºàÄ¨ ¨è×Ä´ ¾èÆ•ºÉ ºèÂêï à̧ ¦É¨´ ÀæÉºè ºå¨àË¸ Íå 

ÀÚïÆàË¸ ¡ÄåºñåâÊÆ Äªè¾è.  ¡ÄåºñåâÊ ÉÈ ÌèóÉì ïÉ¾Ìà¨Š ¾èÌå ¦Æ 

¨èòÆåºàÄ¨ ¨è×ïŠ ÀòÄå¼Æ¨à ÀÉºé. ïÄÄ ¡åïÆåà°¾ ÌæÈæÌàÄ ¨èòÆåºàÄ¨ ¨è×Ä´ 

¾èÆ•ºÉ ¡æºàïºà 2015 ÉÌïÚ Ìè´Æ.  ïŠ É¾ —´ ¦¨à  ¨àïËàºòÆ¨à É¾ °ÈÆ 

Æ´ïºà ¨èòÆå¨åÇ¨Š ¨èÍèÀÆ¨à Ìèó ïÉ•¾à ÀÉºé.  

4.2 ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ¡¨åÚÆ¨àËÄºå  

 

(¡å)  °åºè¨ —¼ñåªåÇ ¤À¨Ç¸ Ä½ñÌà»å¾Æ Ì¿Íå Éì ÀòºèÀºàºèÆ ÌŠÂ¾à½ ï¨´êŠÀºà 

ÉåÚºåÉ Éæ‘ ¼úÆê¸ê ¨Ç ¾æÉº Ì¨Ìà ¨è×Ä Ì¿Íå ¤Àï¼àÊ¨ÉÖÆ¨´ ÈÂå ¼û ¡æºè 

¡ºÇ —ÊàÉ —¼ñåÈ ¨»ü¨å®åÚÆÉÖÆ¨à Éì ¡æÆïªà ÉîºàºéÆÄÆ ¨åÚÆÂÍêÈºàÉÆ 

¾èÌå ïÄÄ ¡ÉÌ¾à ÉåÚºåïŒ ¨´Æêºë ÀòÄå¼ Ñ ºèÂê¸ü. ¾Äêºà, ïŠ É¾ —´ ¡ÉÌå¾ 

ÉåÚºåÉ ¡åÆº¾Æ ïÉº ÈÂå ¼û ¡æº. 

 

4.3 ¼îÊñ ¡ ò̈•¨ºå 

¡¼åÎ ¾èÈ½åÖÆå ï¨å•Ë¾à ÌÃåÉ ïÉº ÌèÆ ¾èÉå¶ê ¡ÆóŠÀºòÆ ¢¼úÖÀºà ¨È—´ 

ï¨å•Ë¾à ÌÃåÉ ïŠ Ì¿Íå ¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ó¾àï¾à ïÄÄ ÀêÍê¸êÉ ¡åÆº¾ïÆà 

Çå°¨å× ¨´Æêºë ÉÈ´ ¡¼åÎ ÀêÍê¸êÉ¨à (ÀòºèÀºàºè ÌŠÀå¼¾Æ ÌŠÂ¾à½ Íæ¨èÆåÉ¾à 

ïªå¶ ¾æâÑÄ) Éì ïÍÆè¾è.  ¦à ¾èÌå §Íê ÈÂåïª¾ ¡æºè ÄêÝ ¾èÉå¶ê ÀòÄå¸ïÆ¾à ¼ú¾ 

12 ¨à Çå°¨å× ¾èÉå¶ê ïÈÌ ¡¾êÄº ¨Ç ¡æºè ¾èÌå ÈÂåïª¾ ¡æºè ¡¾èÆŠ ¾èÉå¶ê 

ÀòÄå¸Æ ¼ú¾ 4 1/2¨è. ¦à ¡¾êÉ §Íê´ Íè• ¾èÉå¶ê ÀòÄå¸Æ ¢¨àÄÉå ¾èÉå¶ê ÈÂåïª¾ 

ï¾åÄæº.  
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Ìæ:Æê: ÄêÈà —ª¸¾ —ÄÌêÄ´ ¦¨ºë ¨Ç¾ È¼ ¡åÆº¾ ÌâªòÍïÆà  XV ÀÖƒïØ¼ïÆà 

10 Éª¾àºèÆ Àò¨åÇ —ï¼àÊ ªÄ¾à ÆåÄ Ì¿Íå ªÇæ ¡ªòåÄåºñÉÇÆåïªà ¡ÉÌÇÆ 

ÈÂåïª¾ ï¾åºèÂê¸ü Æ¾ Àò¨åÊÆ´ ÀèÎèºëÇæ ÀÍº ¼æ¨àïŒ. 

ïÄÄ ÀêÍê¸êÉ ¦Ä ¾èÎ½å× ÄÍºå´ ïÀð¼àªÈè¨ Ä…´•¾à ÈæÂê¸ê ¡ÉÌà»åÉ¨à      

Âæ—¾à ïÚ˜Æ ¡ÄåºñåâÊïÆà ¡ÉÌÇÆ ÀÄ¸¨à ÈÂå ª¾à¾å È¼û ¦ïÌàÄ ¦Ä ÀêÍê ȩ̂É 

¡åÆº¾ïÆà Çå°¨å× ÉÈ´ ¡¼åÈ ÀêÍê¸êÉ¨à Éì ¾èÌå ¦à Ì¿Íå  ï¨å•Ë¾à ÌÃåÉ       

—Ìè¾à §Íê´ Çå°¨å× ¾èÉå¶ê ¡¾êÄº ¨Ç ÈÂå ï¼¾ È¼û 

4.4 ¨åÚÆ Ä¸à¶È ÀÖÀåÈ¾Æ     

(¡) ï°ñËàµ —¼ñå³ º¾ºëÇæ ºë¾ Ì¿Íå ¡ÆóŠ¨ÇæÉ¾à ºèï¼ï¾¨ë ïºåàÇå ªºàº¼, 

ïÌàÉÆ´ ÉåÚºå ¨Ç¾ê ÈæÂìïÆà ¦¨à ¡ÆóŠ¨ÇæïÉ¨ë ÀÄ¸ü.  ºÉ¼ ¢ºèÖ ÀêÇÀàÀå¶ê 

ï¼¨ ÀèÇÑÄ Ì¿Íå ¡ÆóŠÀºà ¨æ¼Éå   2014/06/06 Éæ¾è ¼ú¾ ÌŠÄê© À×¨àË¸ 

ÀÉºàÉå ¦¨à ¡ÆóŠ¨ÇæïÉ¨ë ïºåàÇå ª¾à¾å È¼û. ¦ïÍºà,  ¦Ä ¡ÆóŠ¨Çæ º¾ºëÇ´ 

¡¼åÈ Éæ´êÀ ÀòÄå¸Éºà ï¾åÉ¾ ¾èÌå º¾ºëÇ ÂåÇ ªæ¾éÄ Àòºè¨àïËàÀ ¨Ç¾ È¼ûû. 

 ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ÌÍ¨åÇ º¾ºëÇ Ì¿Íå É¾ ÌêóÌê¨Š ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå 

®¨òïÈà© ¡â¨ 30 Íé Ì¿Í¾à 2013 ï¾åÉæŠÂÚ 01 ¼ú¾æºè DMS/Policy/03 ÈèÀèÆ 

Äªè¾à ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç ¡æºè ¾èÌå ¦Ä º¾ºëÇ Ì¿Íå ¡ÆóŠÀºà ¨æ¿ÑÄ´ Àò»Ä ¦Ä 

ÌâïÊåà½¾Æ¾à ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïÉ¾à ¡¾êÄº ¨ÇÉå ªº 

ÆêºëÆ. ¦à Ì¿Íå ¡¾êÄæºèÆ ¢ÈàÈå ÈèÀèÆ¨à  2015 °¾ÉåÖ 02 Éæ¾è ¼ú¾ ïÚ‚Æ 

¡ÄåºñåâÊÆ ÍÇÍå ¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëÉ ïÉº ïÆåÄê ¨Ç ¡æº.   

Ìæ:Æê:  ïÄÄ —ª¸¾ —ÄÌêÄ 14 (2 ) Ìé ï¨´êŠÀºà —ª¸¨å“Àºè ÉåÚºåÉ´ 

ÀèÎèºëÇæ ¢¼úÖÀºà ¨è×ïŠ¼û ï¨å•ÌÄ —Ìè¾à ÈÂå ó¾à ÀæÍæ¼úÈè ¨è×Š À¼¾Š ¨Çïª¾ 

ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç ¡æº. 

 

ÉÚºÄå¾ ººàÉÆ  

 

°åºè¨ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ï¨å•Ê¾à ÌÃåïŒ ¡¾êÄº —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆ Ä¸à¶ÈÆ 

ïÙËàµ —¼ñå³Æè¾à ÌèÉê ï¼ï¾¨ëïª¾à Æêºë ¡ºÇ 2011 ÉÚËïÆà Ìè´  ÀêÉºàÀºà 

¼æ¾àÑŠ Ìè Œ  ÉºåÉ¨à ÀÈ ¨Ç•¾à ïÄÄ ÀêÇÀàÀå¶ê ºë¾ ÀèÇÑÄ´ ¤ºàÌåÍ ¨È ¾Äêºà 

2015 ÉÚËÆ É¾ —´ºà ÀèÇÑÄ´ Íæ¨è ÉìïÆà ¦¨ ÀêÇÀàÀå¶êÉ¨à ÀÄ¸ü. ¦Ä ¾èÌå ïŠ 

É¾ —´ ïÙËàµ —¼ñå³ º¾ºëÇ Æ´Àºà ¨Ç•¾à —¼ñå³ º¾ºëÇæ 2¨à Ì¿Íå 

¨ÎÄ¾å¨Ç¸ ïÌàÉå ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïŒ ¡¾êÄæºèÆ ÈÂåïª¾ ¡æº. ¦Ä º¾ºëïÚ 

Â¿Éå ªæ¾éŠ ÀÖÀå…Æ Ì¨Ìà¨Ç ¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ªæ¾éÄ Ì¿Íå ¨ÎÄ¸å¨Ç¾ 

ïÌàÉå ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëÉ ïÉº 2015.07.16 ¼ú¾ ïÆåÄê ¨Ç ¡æº. 

 

ïºåÇºëÇæ Ì¾à¾èïŒ¼¾ ºå¨àË¸/ ¼ºàº ªÂ¶å ÌÍåÆ¨ º¾ºëÇ Ì¿Íå 

2015.08.24 ¼ú¾ ¾èÎ½åÖïÆ¨ë Â¿Éå ª¾à¾å È¼û. 

 

(¡å) ÀòºèÀºàºè ÌŠÀå¼¾ïÆà¼û ¡åÚ»ü¨ —¼ñåÉ ÀèÎèÂ¿ ¼æ¾êÄ¼ ¢ºå Éæ¼ªºà ïŒ. ¦Ä ¾èÌå 

ÄìÈè¨ —¼ñå ¤Àå“Æ¨à Íå ¡åÚ»ü¨ —¼ñåÉ ÀèÎèÂ¿ ÀÊà®åºà ¤Àå“Æ¨à ºèŸÄ —¼ñå Íå 

ºå¨àË¸ ÀòºèÀºàºè ÌŠÀå¼¾Æ´ ïÆåàªñ ÌêóÌê¨Š ÌâïÆåà°¾Æ¨è. º¾ºëÇ Ì¿Íå 

ïºåàÇåªºà ¦Ä ¾èÎ½åÖÆå´ ¦Ä ÌêóÌê¨Š ÀæÉºè ïÍÆè¾à §Íê Â¿Éå ªæ¾éÄ´ 

ºéÇ¸Æ ¨Ç¾ È¼û. Â¿Éå ªæ¾éïŠ ÀÖÀåටිïÆà ¡¼åÈ ¨àïËàºòÆ¨ ÀÊà®åºà 

¤Àå“Æ¨à ÈÂå ºèŸÄ ïÈÌ ïÄÄ ÌêóÌê¨Ä ¡æºëÈºà ¨Ç ¡æº. 

 

ÌæÆê: Çæ: 480,000.00 ï¾åÉ Çæ:461,380.98 ¨à §Íê Â¿Éå ªºà 2014.05.02 ¼ú¾ Ìè´ 

2014 ï¼ÌæŠÂÚ ÄåÌÆ ¼¨àÉå §Íê´ Íè• Éæ´êÀ ïÈÌ ïªÉå ¡æº. 
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5. ªè¸êŠ ¨´ÆêºëÃåÉÆ ÌÍ ÆÍ ÀåÈ¾Æ 

 

5.1 ¡Ãñ¾àºÇ —ª¸¾Æ 

(¡)  ïŠ ÌŠÂ¾à½ïÆ¾à ¡ÄåºñåâÊïÆà ¡Ãñ¾àºÇ —ª¸¨ÉÇÆå ¼æ¾êÉºà ¨Ç ¡æº.  

5.2 ¡ÆÉæÆ ïÈà©¾ÄÆ ÀåÈ¾Æ 

ï¨å•ÌïŠ ¡ÆÉæÆ ¡æÌàºïŠ¾àºëÉ Çæ. •ÈèÆ¾ 37 ÉêÉ¼ 2014 ï¼ÌæŠÂÚ 31 ¼ú¾ É¾    

—´ Ìºñ —Æ¼Ä Çæ. •ÈèÆ¾ 28 Éì ¡ºÇ •ÈèÆ¾ 9¨à ¢ºèÖ ÑÄ´ ïÍàºë ÀÍº ¼æ¨àïŒ.   

2014 ÉÚËïÆà Àê¾ÇåÉÚº¾  —Æ¼Š ¢ºèÖ ÑÄ´ ïÍàºë 

 Éæ´êÀà Íå ïŒº¾   

Â¿Éå ªæ¾éÄ´ ¾èÆ•ºÉ ºèÂì ¾É º¾ºëÇæ 3¨à ——½ ïÍàºë ¾èÌå ¾èÆ•º ¨È´ Â¿Éå 

ªæ¾éÄ´ ï¾åÍæ è̈ ÑÄ Íå 2014 ÉÚËÆ´ ÀåÖïºåàËèº ïªÑŠ Ì¿Íå ÀòºèÀå¼¾ ïÉ¾à 

¨Èºà ¨èÌèó ïÌàÉ¨ïÆ¨ë ¢Éºà ï¾åÑÄ ¾èÌå ¦Ä ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.   

 

 —ï¼àÊ ªÄ¾à —Æ¼Š 

¡åÆº¾ïÆà ¡ÇÄê¸ê ÉÈ´ ªæÈïÀ¾ —ï¼àÊ ÀêÍê¸êÑŠ/Éæ¶ÄêÝ ï¾åÈæŸÄ ¾èÌå ¦à 

Ì¿Íå ïÉ¾à¨È ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.  

 

 ÈèÀè÷Éñ Íå ¢¾à½¾  

2014 ÉÚËïÆà Ìèó ¨è×Ä´ ÌæÈÌêŠ ¨È ÆŠ ÆŠ —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ¨èòÆå¨åÇ¨Š 

¡åÆº¾ïÆà —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆÆ Ä¸à¶ÈïÆà ÍèºåÉÆ ¾èÌå Ìèó ¨è×Ä´ ï¾åÍæ¨è ÑÄ 

ïÍàºëïÉ¾à ÈèÀè ÷Éñ •Î¼û ªæ¾éÄ Ì¿Íå ïÉ¾à ¨È ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ. 2014 ÉÚËïÆà 

¡ªÃåªïÆà ¢¾à½¾ •È ¡¶ê è̈×Ä ¾èÌå ¢¾à½¾ Ì¿Íå ïÉ¾à¨È ÀòºèÀå¼¾ ¼ ¢ºèÖ   

—Æ.   

 

2014 ÉÚËïÆà Àòåªà½¾ —Æ¼Š ¢ºèÖ ÑÄ´ ïÍàºë 

 

 ï¨å•Ë¾à ÌÃåÉ Äªè¾à ïªå¶¾æªèÈè Éæ‘¼úÆê¸ê ¨è×ïŠ ¨´Æêºë ïªå¶¾æªèÈè Íè•¨Çæ 

ÈÉå ¨Çª¾à¾å ïÈÌ ¤Àï¼Ìà ó¾à ¾èÌå ïªå¶¾æªèÈàÈ Éæ‘¼úÆê¸ê ¨è×Ä´ ïÉ¾à ¨Î 

ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ. 

 

 2013 ÉÚËïÆà •È¼û ªºà ÉåÆì Ìä¨Ç¸ Æ¾àºòÉÈ •È ª¸¾à À¼¾Š ¨Çïª¾ 2014 

ÉÚËïÆà ÉåÆì Ìä¨Ç¸ •È¼û ªæ¾éÄ Ì¿Íå ÀòºèÀå¼¾ ïÉ¾à ¨Ç¾ È¼û. 2013 ÉÚËÆ´ 

ÌåïÀà¨àËÉ 2014 ÉÚËïÆà ÉåÆì Ìä¨Ç¸ ÉÈ •È ª¸¾à ÀÍº ÆåÄ ¾èÌå ¦à Ì¿Íå 

ïÉ¾à ¨Î ÀòºèÀå¼¾ ÉÈè¾à ï¨å´Ì à̈ ¢ºèÖ —Æ.  

 

 ÉåÚËè¨ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾Æ Ìèó ï¾å¨è×Ä, ÉÚºÄå¾ïÆà¼û 

Éæ¼ªºà É¾ —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ÀòºèÀºàºè ÌŠÂ¾à½ ªæ´Ý ÀèÎèÂ¿ ¡½ñÆ¾ ¨ à̧¶åÆŠ 

Àºà ¨è×Ä´ ¡ÉÊñ ï¾åÑÄ (ïÆåÄêÉ :- 4.1(¡æ) ÀèÎèºëÇ) Íå —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸Æ 

ÌŠÂ¾à½ ¡¾àºÚ°åºè¨ ¨èòÆå¨åÇ¨Š Ì¿Íå ¡ÉÌà»åÉ¾à ¤¼å ï¾åÑÄ ¾èÌå ¦Ä 

ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.   
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 ¡åÆº¾ 4 à̈ ÌÄåïÈåà®¾Æ ¨è×Ä´ ÌæÈÌêŠ ¨È ¡ºÇ ¦Ä ¡åÆº¾ 4 ÍèÄ 

ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë Ìèó ¨Ç ï¨ ếŠÀºà ÉÚºå ¦Ä ¡åÆº¾ ïÉº ÈÂå ó¾à¾¼ ¦àÉå´ 

¦Ä ¡åÆº¾ ÈÂå ¼úÆ Æêºë ¡¼ÍÌà/Àòºè®åÇ ¡æºëÎºà ÉåÚºå ¡À ïÉº ï¾åÈæŸÄ ¾èÌå 

¡ÉÌå¾ ÉåÚºå Ì¨Ìà ¨è×Ä´ ï¾åÍæ¨è —Æ. ¦Âæ—¾à ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë Ìèó ¨È 

Ä¸à¶È ÌåÄåÔ¨Æ¾à´ ïªÑÄ´ ÌèóÉìïÆà ÀÎïÉ¾è ÉåÖ¨Æ ÀÄ¸¨è. ¦à ¡¾êÉ ¢ºèÖ 

ïªÑŠ Ì¿Íå ïÉ¾à ¨È ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.  

 

ÌæÆê: ïÄÄ —ª¸¾ —ÄÌêÄ 14 (2) Ìé ï¨ ếŠÀºà —ª¸¨å“Àºè ÉåÚºåÉ´ 

ÀèÎèºëÇæ ¢¼úÖÀºà ¨è×ïŠ¼û ï¨å•ÌÄ —Ìè¾à ÈÂå ó¾à ÀæÍæ¼úÈè ¨è×Š À¼¾Š 

¨Çïª¾ ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç ¡æº. 

 

6. À¼à½ºè Íå ÀåÈ¾ 

 

ïÄÄ ÀåÈ¾ à̈ïËàºòÆ¾à ï¼¨ ÌŠÂ¾à½É —ïÊàË ¡É½å¾Æ ïÆåÄê è̈×Ä´ ¡åÆº¾Æ 

¨´Æêºë ¨Ç¾ê ¡æº.  

 

      

¡å®åÚÆ Äê¼úº ÈèÆ¾ïª¼Ç  

¡½ñ à̈Ë/Àò.—.¾è. 
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31/9, 31/10, ඩඩ්ලි බසේයායායක මාවත 

බකිළඹ 08. 

ු රකථය අංක:-  +94 11 2680711/12  

ෆැෂණස් අංකය:- Fax: 0112680713 

බවේ අඩවිය www.nastec.lk 

තයතුර දිගුව ඍ ස ු රකථය අංකය 

ස ාපති 201 011-2680715 

අධයෂණ /ප්රධාය විධායක නිලධාීව 206 011-2680716 

බජය ්  විදයාඥබයෝ 205 

207 

011-2680719 

011-2680718 

නිබයෝජය අධයෂණ  (මුදේ හා පරිපාලය) 204 011-2680717 

විධායක බේකම් 220 011-2680714 

 


