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අඳකේ ද්ෆක්ම 
 

“ශ්රී රහංකීඹ ජනතහසේ භෘද්ධිඹ වහ සෞබහය ඉවශ නළංවීභ 
උසදහ විදයහසේ වහ තහක්ෂණසේ විබඹ වහ බහවිතඹ පිළිඵ යජඹට 

උඳසදස ඳඹන විශිසඨ ආඹතනඹක් වීභ” 

 

 

 

 

 

 

අඳකේ කමකශලර 
   

“තියහය ංර්ධනඹ වහ සඹොදහළනීභ උසදහ විදයහ වහ තහක්ණ 

ජහති වළකිඹහන්  සොඩ නළංවීභ වහ යජඹට ප්රතිඳත්ති, 
උඳහඹභහර් වහ ළරසු  ඉදිරිඳත් කිරීභ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ද්ෆක්ම ශළ කමකශලර 
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 මශළචළර්ය ඩී.ඒ. තන්ත්රීකගොඩ 
බහඳති 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මශළචළර්ය පී.ආර්.ටී. කුමළරණතංග 

 

 

 

 

 

 
 

  

මශළචළර්ය අකර්ළ මනම්කේරි  

 

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරසේ  සබෞති විදයහ පිළිඵ බහඳති වහ 
සජයසඨ භවහචහර්ඹ, (2004 සිට ස  දක්හ); සබෞති විදයහ පිළිඵ 
භවහචහර්ඹ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ (1996-2004); නිජසතල් 
 ඳත් ංර්ධන සල්  හර්ඹහරසේ තහක්ණි උඳසද්ල, (2012); 
උස අධයහඳන අභහතයහංලසේ ප්රතිඳත්ති වහ උඳහඹභහර් ඒසේ ප්රමු 
උඳසද්ල, (2007-2008); ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභසේ භවහ 
බහඳති (2011), එඩින්ඵර්ේ විලසවිදයහරසේ ආයහධිත ඳර්සේණ 
 භහන හභහජි (1993-1994). 

කකොමින් වභළකේ වළමළජිකකයෝ 

ළශනිඹ විලසවිදයහරසේ වදය විදයහ පීඨසේ අණු වදය විදයහ 
ඒසේ සජයසඨ ථිහචහර්ඹ, (2009 සිට ස  දක්හ); ඩර්ඩන්ස සයෝවසල්  
අනු ජීවිදයහඥ, උඳසද්ල, (2007 සිට ස  දක්හ); ශ්රී රංහ ප්රතීතතන 
භණ්ඩරසේ උඳසද්ල තහක්ණි තක්සේරුරු, (2008 සිට ස  දක්හ). 

 

රුහුණු විලසවිදයහරසේ ධීය ව හය විදයහ වහ තහක්ෂණ පීඨසේ ධීය වහ 
ජරජීවී සයෝඳණ අධයඹනහංලසේ, ධීය වජසේදඹ පිළිඵ සජයසඨ 

භවහචහර්ඹ, (2007 සිට ස  දක්හ); ධීය, හය විදයහ වහ තහක්ණ පීඨසේ 

පුසයෝහමී පීඨහධිඳති, (2005-2008); රුහුණු විලසවිදයහරසේ විදයහ පීඨසේ ධීය 

වජසේද අධයඹනහංලසේ ප්රධහනී, (1990-2005) 

ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභඹ තුශ දයණ රද තනතරු 

 භවහ බහඳතිනි (2013) 

 ඳහර බහ හභහජි (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) 

 ඩී. අංලඹ (සබහවි විදයහ) - බහඳතිනි (2003), උඳ බහඳතිනි 

(2002), සල්  (2000), හය භිවර (1998-2004) 

 විදයහ ජනරිඹ යලීස   මිටු - බහඳතිනි (2005), හය භිවර 

(2003-2008, 2011) 

 විදයහ අධයහඳන මිටු - බහඳතිනි (2011) 
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ආචළර්ය එවහ.එවහ. නමසලළයම් 

 

 

 
 පී.ඩී. ප්රනළන්දු මශතළ 

                      

 

 

 

  

ආචළර්ය බී.එම්.එවහ. බටකගොඩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සභොයටු විලසවිදයහරසේ ඉංජිසන්රු විදයහ පීඨසේ සජයසඨ ථිහචහර්ඹ, (2010 
සිට ස  දක්හ); පීඨහධිඳති- ඉන්දීඹ යරත් මරය විලසසල්යින් සේ  
ආඹතනසේ එඩුයුසක්සන් රංහ හි න ආයහධිතයින් සේ  පීඨහධිඳති, (2008-
2009); අධයක්/ප්රධහන විධහඹ නිරධහරී, නවීන තහක්ණ පිළිඵ ආතර් සී. 
ක්රහක් ආඹතනඹ (2002-2007); හර්මි තහක්ණ ආඹතනසේ විදුත් 
තහක්ණ ඒසේ ප්රධහනී,  (1995-2000) 

මුදල් වහ ක්රභ ඳහදන අභහතයහංලසේ භවහ බහණ්ඩහහයසේ යහජය 
යහඹ සදඳහර්තස න්තුසේ අධයක් සජනයහල් (2008 සිට ස  දක්හ); 
භවහ බහණ්ඩහහයසේ යහඳෘති ශභනහයන හර්ඹහංලසේ ප්රධහන 
විධහඹ නිරධහරී, ප්රධහන විධහඹ නිරධහරී- ශ්රී රංහ හඵන් අයමුදර 
(2008 සිට ස  දක්හ); සභසවයු  වහ භහසරෝචන අධයක් සජනයහල් 
භවහ බහණ්ඩහහයඹ (2007-2008); සරෝ ඵළංකුසේ ශ්රී රංහ හඵන් 
මරයහධහය ළඩටවසන් ණ්ඩහඹ  නහඹ,(2004-2007); ඳරිය වහ 
සබහවි  ඳත් අභහතයහංලසේ හරගුණ විඳර්ඹහ වහ සෝලීඹ ටයුතු 
පිළිඵ අධයක්, (1998-2004); ශ්රී රංහ ජනහධිඳතිතුභහසේ වහය 
සල් , (1992-1994); ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ (1987-1989); 
යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහංලසේ යහජය ඳරිඳහරන වහය  අධයක්, (1986-
1987) 

ර්භහන්ත වහ හණිජ අභහතයහංලසේ, හණිජය අධයක් සජනයහල්, (2012-
2013); ශ්රී රංහසේ සොන්ල් සජනයහල්, ඕසසේලිඹහ (2009); අඳනඹන 
ංර්ධන වහ අන්තර්ජහති සශ අභහතයහංලසේ සශ ප්රර්ධන 
අධයක්-ප්රධහනී (2007-2009); ශ්රී රංහසේ සොන්ල් සජනයහල්, ඩුඵහයි 
(2004-2007); ශ්රී රංහසේ සොන්ල් සජනයහල්, යච්චි (2002-2004); 
සශ වහ හණිජ අභහතයහංලසේ නිසඹෝජය හණිජ අධයක් (2001);  
යුසයෝඳහ ංභසේ නිතය  නිසඹෝජිත, බ්රල්ස (1998-2001); ජර්භනිසේ ශ්රී 
රංහ තහනහඳති හර්ඹහරසේ හණිජ අංලසේ සොන්ල්, (1992-1995); 
ජඳහනසේ ශ්රී රංහ තහනහඳති හර්ඹහරසේ ප්රථභ සල්  (හණිජ  වහ 
ආර්ථි) (1987-1989); ඳහකිසථහනසේ  ශ්රී රංහ සශ සොභහරිස, 
(1982-1985); සශ වහ නහවු අභහතයහංලසේ වහය හණිජ අධයක්, 
(1979-1982); ඒහඵද්ධ සර්ගු නිරධහරී ෘත්තීතඹ මිතිසේ වහය 
සල් , (1978). 
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මශළචළර්ය නළරද් ලර්ණසුරිය (2015 අකගෝවහත සට) 

      

 
     

 

 

 

 

ආචළර්ය ඒ. එම්. මුබළරක් (2015 අකගෝවහත සට) 

 

     

 

     
 

 

 

 

 

 

ශ්රී රංහ විෘත විලසවිදයහරසේ ත් විදයහ පිළිඵ සජයසඨ ථිහචහර්ඹ, 
(1998 සිට ස  දක්හ); ජහති විදයහ ඳදනස  විදයහ ජනරිඹ යලීස  ජහති 
මිටුසේ බහඳති, (2010); ජහති විදයහ ඳදනස  විදයහ භධයසථහනසේ 
තහක්ණි මිටු හභහජි, (2010); ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභසේ ඳහරිරි 
මිටුසේ බහඳති, (2009); ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභසේ ඩී. අංලසේ (වජ 
විදයහ වහ භූ විදයහ) බහඳති  (2006);  රු ඵතහ වහ විසද්ල රැකිඹහ 
අභහතයහංලසේ සයදිපිළි නිසඳහදන සශ අංලසේ ළටුප් ඳහර භණ්ඩරසේ 
හභහජි, (2005); ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභසේ ප්රධහන සල් , (2005); 
ජහති ධීය වහ නහවු ඉංජිසන්රු විදයහ ආඹතනසේ (හය විලසවිදයහරඹ) 
ඳහර බහසේ හභහජි, (2004); ජහති විදයහ ඳදනස  විදයහ ජනරිඹ යලීස  
මිටුසේ හභහජි, (2003); ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභසේ විදයහ                        
ජනරිඹ යලීස  මිටුසේ බහඳති, (2002). 

ශභහ සයෝ පිළිඵ සජයසඨ භවහචහර්ඹ, සොතරහර ආයක් විලස 

විදයහරඹ, (2005- 2009 ); ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරසේ උඳකුරඳති 

(2005 -2008 ); ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරසේ  වදය විදයහ පීඨසේ  

පීඨහධිඳති (2004 -2005 ); ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරසේ  ශභහ සයෝ 

අංලසේ  භවහචහර්ඹ ව අංල ප්රධහනි (1997-2005 ); ශ්රී ජඹර්ධනපුය 
විලස විදයහරසේ  ශභහ සයෝ අංලසේ  සජයසඨ ථිහචහර්ඹ ව අංල 

ප්රධහනි (1996  - 1997); වුදි අයහබිසේ, ටබුක් යුධ වමුදහ සයෝවසල්, ශභහ 
සයෝ පිළිඵද සජයසඨ උඳසද්ල ව ඳලසචහත් උඳහධිධහරී උඳසද්ල 

(1989-1996) 
 

අධයක්/ප්රධහන විධහඹ නිරධහරී  හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ    

(CISIR හි අනුප්රහප්ති) (2002-2012); සොශම විලස විදයහරසේ  

ඳලසචහත් විදයහ උඳහධි ආඹතනසේ (PGIS) මිටු හභහජි, ජහති 

ඉංජිසන්රු ඳර්සේණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ (NERDC), ශ්රී  රංහ 

ප්රතිතන භණ්ඩරඹ (SLAB) ව යහඹනි අවි  මුතිඹ පිළිඵද ජහති 

අධිහරිසේ, භණ්ඩර හභහජි, සද්ඳර වහ ර්භහන්ත පුනරුත්ථහඳන 

අධිහරිසේ (REPPIA) භණ්ඩර හභහජි; ශ්රී රංහ ජහති විදයහ 
ඇඩමිසේ උඳ බහඳති  ශ්රී රංහ විදයහභිවරර්ධන ංභසේ හිටපු බහඳති  
ශ්රී රංහ යහඹන විදයහ ආඹතනසේ හිටපු බහඳති  යුනිඹන් සමිල්ස 

රංහ සීභහහිත පුද්ලි භහභ, ඊ බී ක්රිසී සීභහ හිත පුද්ලි 

භහභ, ඩහර්ලි ඵේරර් සීභහ හිත පුද්ලි භහභ, භරර් ව ෆිප්ස 
(සිසරෝන්) සීභහ හිත පුද්ලි භහභ ව රක්ඳහන ඵළටරි සීභහ හිත 
පුද්ලි භහභ ඹන භහ  ර සහධීන විධහඹ සනොන අධයක් 

ආචළර්ය කේ. ලත්තවිද්ළනකේ 
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 බහඳතිතුභහ සොමින් බහසේ ප්රධහනත්ඹ දයයි.  

 අධයක්තුභහ ප්රධහන විධහඹ නිරධහරීයඹහඹ.  

  ප්රතිඳත්ති, ළරසු  හර්තහ ව අසනකුත් විදයහ වහ තහක්ෂණ  ඵන්ධ සල්ණ න 

අධයඹන ණ්ඩහඹ  වහ උඳසද්ල ංද වහ ඳවසු  ළරසීභ ව ශභනහයණඹ 

කිරීභ සජයසඨ විදයහඥඹන් විසින් සිදු සසර්.             

 විධහඹ සල් තුභහ සොමින් බහසේ සල්  න අතය හර්ඹහර ශභනහරු 

ලසඹන්ද ටයුතු යයි. 

 මරයඹ වහ ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ නිසඹෝජය අධයක්තුමිඹ සිඹලුභ මරය හයණහන් 

ශභනහයණඹ යන්නීඹ.   

 සොමින් බහසේ අලයතහ භත විසලේෂීත හර්ඹඹන් වහ ඳළරු  වහ උඳසද්ලරු ව 

ඳර්සේණ වහයරු ඵහ නු රළසබ්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වංවිධළනකේ විවහතර වටශන 
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වංවිධළන ලූශය 

ජහති විදයහ වහ තහක්ණ සොමින් බහ 
(NASTEC) 

බහඳතිතුභහ වහ සොමින් බහ හභහජිසඹෝ 

අධයක්  ප්රධහන 
විධහඹ නිරධහරී 

 

විසලේඥ අධයඹන 
ණ්ඩහඹ  

උඳසද්ලරු 

සජයසඨ විදයහඥසඹෝ (02)  

විධහඹ සල්  
(01) 

නිසඹෝජය අධයක් - මුදල් 

වහ ඳරිඳහරන (01) 

ළඩටවන් වහය 
- මරය (01) 

හර්ඹහර හර්ඹඹ වහඹසඹෝ 
(02) 

ඳර්සේණ 
වහයරු  සතොයතුරු න්නිසේදන 

තහක්ණ /දත්ත ඵඩහ 

වහය (01) 

ශභනහහය 

වහයරු (04) 

රිඹළදුසයෝ (03) 
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රකේ  විද්යළ ශළ තළක්ණ තත්ත්ලය පිළිබ ලළර්ෂික ජළතික වමළකෝචනය  

1994 ¡â¨ 11 ¼Ç¾ —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ÌâÉÚ½¾ À¾ïºà 02 න්තිඹට අනුකර —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ 

ï¨å„Ë¾à ÌÃåÉ —Ìè¾à   පුර් ර්සේදී යසේ විදයහ වහ තහක්ණ ක්රිඹහහය ර තත්ඹ 
භහසරෝචනඹ ය හර්ෂි තත්ත් භහසරෝචන හර්තහක් යජඹට ළඳයිඹ යුතුඹ. භහන  ඳත් 
ංර්ධනඹ දවහ විදයහ වහ තහක්ණ අංලඹ හධනීඹ සර සඹොදහ ළනීභ, විදයහ වහ තහක්ණ ආඹතන 
ර හර්ඹඹ හධනඹ, යහජය ව සඳෞද්ලි අංලඹ ඹටසත් තහක්ණ ප්රසඹෝජයතහඹ ඹනහදී අංල 
සභහිදී ශහ ඵරන අතය සභභ හර්තහ ජහති භේටස  ප්රතිඳත්ති  ඳහදන ටයුතු දවහ ඉතහ 
ළදත් සතොයතුරු ඳඹයි. 
 

නසසටක් ආඹතනඹ විසින් 2014 ර්සේ මුල් බහසේදී ඉවත හර්තහ ෆදීභ දවහ සතොයතුරු රඵහ 
ළනීභට මීක්ණඹක් ආය බ යන රදී. සභභ අයමුණ දවහ 2013 ව 2014 ර්රට අදහශ 
සතොයතුරු රැසකිරීභට ප්රලසනහලිඹ ළඩි දියුණු යන රදී. යහජය විදයහ වහ තහක්ණ ආඹතන 29 කින් 
එක් අසඹකු ඵළගින්  ඵන්ධීහය නිරධහරීන් ඳත් යන රදී. ඉන් ඳසු නසසටක් ආඹතනඹ විසින් 
සභභ  ඵන්ධීහය නිශධහරීන් දවහ ළඩමුළුක් ංවිධහනඹ ර අතය ඔවුන් භ ප්රලසනහලිඹ 
විසතයහත්භ හච්ඡහ යන රදී. 2014 ර්සේ භළද බහසේදී විදයහ වහ තහක්ණ ආඹතන 28කින් 
 පුර්ණ යන රද ප්රලසනහලීන් නසසටක් ආඹතනඹ සත රළබුණි. එභ දත්ත ඳරිණ දත්ත 
ඵඩහට ඇතුරත් ය විලසසල්ණඹ යන රදී. 2013 ර්සේ ජහති විදයහ වහ තහක්ණ තත්ත් 
භහසරෝචන සටු ඳත් හර්තහ 2015 ර්ඹ අහනසේදී  ඳහදනඹ යන රදී. 
 

විද්යළ ශළ තළක්ණ ආයතන වමළකෝචනය  
 
1994 ¡â¨ 11 ¼Ç¾ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ÌâÉÚ½¾ À¾ïºà —“ ¾èïÆåàªÆ ÀÖ¼ú —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ 

ï¨å„Ë¾à ÌÃåÉ —Ìè¾à  —¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ¡åÆº¾ÉÈ ÀòªºèÆ ÌÄåïÈåà®¾ ¨Ç Ç°Æ´ ÉåÚºå 

¨ÎÆêºëÆ. 

 

2015 ර්සේදී භහසරෝචනඹ කිරීභට ළරසු  ර ආඹතන වසේ ජහති ඳර්සේණ වුන්සිරඹ 
(NRC)  ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරඹ (SLAB) ව ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනඹ යි. (SLSI). 

 
ශ්රී ංකළ ප්රමිති ආයතනය (SLSI) 

ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනසේ සඹං ඇයී  හර්තහ 2013 ර්සේ ඔක්සතෝඵර් භ රළබුන අතය, ඉන් 
අනතුරු ජහති විදයහ වහ තහක්ණ සොමින් බහ විසින් එභ ආඹතනඹ භහසරෝචනඹ යනු 
පිණි ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනසේ එඟත්ඹ ඇති භහසරෝච භඩුල්රක් ඳත් යන රදී. 

භහසරෝච භඩුල්සල් ඳශමු රැසවීභ 2014 අසප්රේල් 17 දින නසසටක් ආඹතනසේදී ඳත්නු රළබ 

අතය  සභභ රැසවීස දී භහසරෝචන ළරළසභ ස යන රදී. එසභන්භ එභ ආඹතනසේ 

ශභනහහරිත්ඹ මුණ ළසී 2014 අසප්රේල් 30 න දින හච්ඡහ  ර අතය එහිදී භහසරෝචන 

ළරළසභ ළඩි දියුණු යන රදී. භහසරෝචන භඩුල්ර කිහිඳ තහක් ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනඹට 

සොස හච්ඡහ ඳළළත්ව අතය ඉන් අනතුරු එභ ආඹතනසේ සේහන් පිළිඵ ඳහර්ලරුන්සේ 

අදවස විභසීභ දවහ ජුනි ව ජලි භහ ර ඔවුන් භද රැසවී  ඳත්න රදී.  

 

විද්යළ ශළ තළක්ණ වමළකෝචනය 
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භහසරෝචන හර්තහසේ ඳශමු සටු ඳත පිළිඵ ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනසේ අදවස රඵහ නු පිණි 

2014 ර්සේ සදළ ඵර් භ එභ හර්තහ ශ්රී රංහ ප්රමිති ආඹතනඹ සත ඉදිරිඳත් යනු රළබී ඹ. ශ්රී 

රංහ ප්රමිති ආඹතනසේ අදවස රළබුණු ඳසු 2015 භළයි භහසේ අන් හර්තහ පිළිසඹර යන 

රදී. 

 

ජළතික ඳර්කේණ කවුන්සය (NRC) 

ජහති ඳර්සේණ වුන්සිරසේ භහසරෝචනඹ 2014 ර්සේ ආය බ යන රද අතය 2015 ර්සේ 
මුල් බහසේදී අන් යන රදී. භහසරෝචන භඩුල්ර ඳවත වන් හභහජියින්සන් භන්විත ඹ. 

 භවහචහර්ඹ එ .සේ.එස. විජඹයත්න  විදයහ පීඨඹ  ළශණිඹ විලස විදයහරඹ (භහසරෝචන 

භණ්ඩර බහඳති) 

 භවහචහර්ඹ සක්භල් ඩින්   වදය පීඨඹ, ළශණිඹ විලස විදයහරඹ 

 භවහචහර්ඹ භල් බී ගුනසවයත්  සබහවි විදයහ පීඨඹ,විෘත විලස විදයහරඹ 

 භවහචහර්ඹ ඩබ්ලිේ.ජි.ඩි. ධර්භයත්න  විදයහ පීඨඹ  රුහුණු විලස විදයහරඹ 

 

ජහති ඳර්සේණ බහසේ සඹං ඇයු  හර්තහ 2014 අසෝසතු භහසේ නසසටක් ආඹතනඹට 

රඵහ දුන් අතය භහසරෝචන මිටුසේ ඳශමු රැසවීභ ළප්තළ ඵර් 18 න දින නසසටක් ආඹතනසේදී 
ඳත්න රදී. සභභ මිටු අසථහ සදදී ජහති ඳර්සේණ බහ සත සොස  එහි හර්ඹ 
භණ්ඩරඹ භඟ හච්ඡහ ර අතය   ජහති ඳර්සේණ බහසේ ඳහර්ලරුන් භඟද හච්ඡහ 

ශව. ජහති ඳර්සේණ බහ විසින් රඵහදුන් ඹ   නිර්සද්ලද ඇතුශත් කිරීසභන් ඳසු  2015 

සඳඵයහරි භහසේදී සභභ භහසරෝචන හර්තහ  පර්ණ යන රදී. එභ භහසරෝචනසේ 
අන්තර්තඹ  සටිසඹන් ඳවත දළක්සේ. 

 

තහක්ණ ංර්ධනඹ, ඳර්සේණ ටයුතු ප්රහලඹට ඳත් කිරීභ, විදයහ වහ තහක්ණ ප්රජහට සේහ 
රඵහ දීභ ව එහි හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අලය පුහුණු ළඳයීභ වහ ජහති ඳර්සේණ බහ තභ 
සනොභද දහඹත්ඹ ඳඹහ ඇත. සඳෞද්ලි - සඳොදු  වසඹෝගිතහ ළඩටවන ව අයමුණු යත් 
ඉරක් හිත ඵහු ක්සේත්ර ළඩටවන භගින් ර්භහන්ත වහ තහක්ණ ඳළරීභට ඳවසු  රහ 
ඇත. උස තත්සේ ඳර්සේණ සිදු කිරීභ ව එභ ඳර්සේණ ජහතයන්තය පිළිත් ඟයහර 
ඳරකිරීභ වහ විදයහත්භ ප්රජහ දිරිළන්වීභ උසදහ ජනහධිඳති  භහන ළඩටවන දහඹ වී ඇත. 
සභහිදී ශභනහයණ අංලඹන් නඹක් ඇයීභට රක් ර අතය එයින් අංල වතක් ප්රබර 
ණසඹහිරහ  විනිලසචඹ යනු රළබිණි. ඒහ න   ආඹතනි උඳහඹ භහර් ළරසු  කිරීස දී අබයන්තය 
වහ ඵහහිය ඳරියඹට ප්රතිචහය දළක්වීභ,විදයහ වහ තහක්ණ ළඩ ටවන් ළරසු  කිරීභ වහ ප්රමුතහ රඵහ 

දීභ, විදයහ, තහක්ණ, ඳර්සේණ වහ ංර්ධන යහඳෘති ළරසු  කිරීභ, යහඳෘති ළරසු  කිරීභ වහ 

ප්රමිතිඹ ඳත්හසන ඹහභ, භහන  ඳත් ශභනහයණඹ, ආඹතනි ත්  ශභනහයණඹ, 

අබයන්තය හර්ඹඹන්  ඒ  ක්රිඹහහය   ඵන්ධීයණඹ වහ භහසඹෝජනඹ කිරීභ ඹන 
ශභනහයණ අංලඹන්ඹ. අසනකුත් ශභනහයණ අංල සද න සතොයතුරු ප්රචහයණඹ 

ශභනහයණඹ වහ වවුල්හරිත්ඹ,  වහ අධීක්ණඹ, ඇයීභ ව හර්තහයණඹ ඹන අංල භධයසථ 
ඵට තීතයණඹ වුනි. කිසිඳු ශභනහයණ අංලඹක් දුර්ර ඹළයි විනිලසචඹ සනොවුණි. එභනිහ රහ 
ඵළලු හරඳරිච්සේදඹ තුර ජහති ඳර්සේණ බහසේ භසත ක්රිඹහහරිත්ඹ උස භේටභ ඳළති 

ඵට විනිලසචඹ ර වළ. ජහති ඳර්සේණ බහසේ ප්රතිදහන, ජහති ංර්ධන අයමුණු රට 
ෘජුභ අදහර න අතය ජහති ඳර්සේණ වහ ංර්ධන ආසඹෝජන  යහමුසහි 2015-2020 හි අයමුණු 
රටද අනුකුර සේ. ජහති ඳර්සේණ බහට ළඩිපුය  ඳත් රඵහදීසභන් වහ ඒහසේ හසරෝචිත 
උඳසඹෝජන භගින් ජහති ංර්ධන අයමුණු වහ දහඹත්ඹ ළඩි යත වළකි ඵ විද්ත් 
භණ්ඩරසේ අදවයි. 
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ශ්රී ංකළ ප්රතීතතන මණ්ඩය   

2014 අසෝසතු භහසේ දී ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරඹ විසින් ස යන රද සඹං තක්සේරු 
හර්තහ රළබුණු වහභ සභභ භහසරෝචනඹ ආය බ යන රද අතය භහසරෝචනඹ සඳඵයහරි භ 
 පර්ණ යන රදී. නසසටක් ආඹතනඹ විසින් භහසරෝචන භණ්ඩරඹ සර ඳවත දළක්සන ප්රවීණ 
විද්ත් භණ්ඩරඹ ඳත් යන රදී. 
 

 භවහචහර්ඹ ටී ආර්. ආරිඹයත්න, සබෞති විදයහ සදඳහර්තස න්තු  සොශම විලස විදයහරඹ 
(බහඳති) 

 භවහචහර්ඹ සේ.සී. එන්. යහසේන්ද්ර  සබෞති විදයහ අංලඹ  ශ්රී රංහ විෘත විලසවිදයහරඹ 

 භවහචහර්ඹ එස. එස. සොශමසේ, විශ්රහමි භවහචහර්ඹ, විශ්රහමි සජයසඨ නිරධහරී ශ්රී රංහ භව 
ඵළංකු 

 භවහචහර්ඹ රලීන් රුණහනහඹ භවතහ  යහඹන විදයහ සදඳහර්තස න්තු  ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹ 

 

ආය බසේදී, භහසරෝචන භණ්ඩරඹ නසසටක් ආඹතනඹ තුර  රැසවී  ඳළළත්ව අතය අසථහ 
තුනදීභ ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරඹ සත සොස    එහි  හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ උස නිරධහරීන් 
භඟද  හච්ඡහ ඳළළත්වුව. අහන ලසඹන්, භහසරෝචන භණ්ඩරඹ ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරසේ 

ඳහර්ලරුන් භඟද හච්ඡහ ඳළළත්ව අතය 2014 ර්සේ  අන් බහසේ හර්තහ  ඳහදනඹ 
යනු  රළබීඹ. ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරසේ  නිර්සද්ල  රඵහළනීසභන්  ඳසු 2015 සඳඵයහරි 
භහසේදී අන් හර්තහ  පුර්ණ යන රදී. සභහිදී සොඹහ ත් රුණු ර හයහංලඹ ඳවත 
දළක්සේ. 
 

ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරඹ විසින් පුයහ ය අටක් මුළුල්සල් සිට 2013 ය අහනඹ දක්හ, 

ඳරීක්ණ යහඹනහහය 41 ක්, ක්රභහංනඹ කිරීස  ඳරීක්ණහහය 4 ක්, වදය යහඹනහහය 13 ක්   

වති කිරීස  ආඹතන 5 ක් ව එක් ඳරීක්ණ ආඹතනඹක් ප්රතීතතනඹ ය ඇත. ඇයීභට 

රක්යන රද හරඳරිච්සේදඹ තුර (2011-2013) තත් ඳරීක්ණ යහඹනහහය 17 ක්, ක්රභහංනඹ 

කිරීස  ඳරීක්ණහහය 2 ක්, වදය යහඹනහහය 09 ක්   වති කිරීස  ආඹතන 5 ක් ව එක් 

ඳරීක්ණ ආඹතනඹක් වහ  ප්රතීතතන රඵහදීභට ටයුතු සොට තිබුණි. එභ හරඳරිච්සේදඹ තුරදීභ ශ්රී 

රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරඹ ඳරීක්ණ  වදය ඳරීක්ණ ව  ක්රභහංනඹ  වහ   ආසිඹහ ඳළසිපික් 

ඳරීක්ණහහය ප්රතීතතන ංසථහ (APLAC) ව අන්තර්ජහති ඳරීක්ණහහය ප්රතීතතන ංසථහ 

(ILAC) ඹන ආඹතනඹන්හි අසනයෝනය වඳුනහළනීස  ළරළසභ (MRA) සත අත්න්රුසකු 

සර  පිවිසු  රද්සද්ඹ. ඳරීක්ණ වහ වතියණඹ භත ඳදන  ශ්රී රංහසේ අඳනඹන වහ න  

තත්ත් වතියණඹ දළන් අසනකුත් යටල් නිකුත් යන ඳරීක්ණ හර්තහ ව වති රට 

භහන සර පිළිනු රළසබ්. එභගින්  ශ්රී රංහසේ නිසඳහදන වහ සශසඳොර ප්රසේලඹ ව  

ඳවසු  ළරසේ . 2011 - 2013 හරඳරිච්සේදඹ තුර  ප්රතීතතනඹ රඵහ දීසභන්   වහ පුහුණු කිරීභ වහ   

හසතු අඹකිරීසභන්  අයමුදල් උත්ඳහදනඹ ය ළනීභ භගින් ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරඹ තභ මුරයභඹ 

තත්ත්ඹ ලක්තිභත් ය සන ඇත. 

 
ශ්රී රංහ ප්රතීතතන භණ්ඩරසේ  ඳහරනසඹන් ඳරිබහහිය හධ නිහ ප්රතීතතන ක්රිඹහලිසේ  ක්සේත්ර 

කිහිඳඹට ඵහධහ ඇති වී ඇති අතය ඒහට  තදුයටත් ප්රභහදඹකින්  සතොය අදහශ ඵරධහරීන් විසින් 

විඳු  රඵහ දිඹ යුතුඹ. ජහති භේටස  මිනු  විදයහත්භ  ඹටිතර ඳවසු  ප්රභහණත් සනොවීභ, 

අදහශ ඳරීක්ණ සිදු කිරීභ වහ ප්රධහන ඵහධහක් සේ. ප්රතීතතන වති කිරීභ වහ යජසේ 

ආඹතනර සනොළභළත්ත ද ප්රධහන ඵහධහක් ද සේ. සෞය අභහතයහංලඹ විසින් යජසේ සයෝවල්ර 

වදය යහඹනහහය වහ ප්රතීතතනඹ අනිහර්ඹ සනොකිරීභද එක්  හයණඹකි. 
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 NAM S & T භධයසථහනඹ භඟින් රඵහ සදන පුහුණු අසථහ 

සනොඵළඳි වහ අසනකුත් ංර්ධනඹ න යටර විදයහ වහ තහක්ණ භධයසථහනඹ (NAM S 
& T භධයසථහනඹ), ඉන්දිඹහසේ පිහිටි  අන්තර් යහජය ංවිධහනඹකි. ංර්ධනඹ න 
යටරට අදහශ විදයහත්භ වහ භහජ ආර්ථි ළටළු පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් ංවිධහනඹ කිරීභ එහි 
එක් හර්ඹඹකි. මීට අභතය, NAM යටල්ර විසද්ල ඇභතිරුන්සේ රැසවීභක් භගින් සවෝ යහජය 
නහඹයින්සේ මුළු භගින් භධයසථහනඹ සත ඳළසයන එළනි සනත් හර්ඹඹන් ඉටුය දීභද 
සභභ භධයසථහනඹ භගින් සිදු යයි. තද භධයසථහනසේ  අයමුණු ව සීභහන් තුර, එහි ඳහර 
භණ්ඩරසේ අනුභළතිඹ ඇති, එක්ත් ජහතීතන්සේ ංවිධහනඹ ව එහි විසලේෂිත ආඹතන සභන්භ 
අසනකුත් යහජය වහ යහජය සනොන ංවිධහන භඟ සුදුසු සර වසඹෝගී ටයුතු කිරීභද සභහි තත් 
ප්රධහන හර්ඹ බහයඹකි. 
 
 
NAM S & T මධයවහාළනය ශරශළ ශ්රී ළංකීය විද්යළඥයින්න්ට බළ දුන් පුහුණු අලවහාළ - 2015 

 

1. ඉන්දිඹහසේ ඳළති ලහහය ඖධ පිළිඵ ජහතයන්තය පුහුණු ළඩමුළු. (භහර්තු) 

2. නිර්තන සයශ මුද්ර ඳරිය විදයහ ව වජ යහඹනඹ පිළිඵ ZMT Bremen 

වසඹෝගිතහ පිළිඵ නිසේදනඹ ප්රචහරනඹ යන රදි. (භහර්තු) 

3. 2015/2016 වහ ඳර්සේණ පුහුණු අධිශියත්ඹ පිළිඵද නිසේදනඹ ආඹතන අතය 

ප්රචහරනඹ යන රදි. (භහර්තු) -ශ්රී රංහසන් අඹළදු  රුන් 04 ක් ඉදිරිඳත් වී ඇත. 

4. NAM S & T - ICCBS ඒහඵද්ධ අධිශියත්ඹ පිළිඵද නිසේදනඹ ප්රචහරනඹ ර අතය ITI 

ආඹතනසේ සුන්දයහ දිවිසේය භවත්මිඹට සභඹ පිරිනළමීඹ. 

5. 2015 අසෝසතු 11 සිට 13 දක්හ ළ බිඹහසේ ඳත්න රද  අකුණු අනතුරු අභ කිරීභ 

වහ ක්රසභෝඳහයි භළදිවත්වීභ පිළිඵ මුළුට  හරගුණ විදයහ සදඳහර්තස න්තුසේ නුන් 

කුභහයසිංව භවතහ වබහගී විඹ. 

6. නළසනෝතහක්ණඹ පිළිඵ ඳර්සේණ වහය ප්රචහයනඹ ශ අතය සප්යහසදණිඹ විලස 

විදයහරසේ ආචහර්ඹ සී.ඒ. සවේටිආයච්චි භවතහට සභභ වහයත්ඹ ප්රධහනඹ යන රදී. 

7. දකුණු අරිහ විදයහ ංදඹ “විදයහ පිළිඵද ංහදඹක් ඇතියලීභ” 2015 සදළ ඵර් 08 ව 

09 ඹන සදදින තුර දකුණු අරිහසේ දී ඳළළත්විණ. සභභ ංදඹ දවහ ශ්රී රංහ 

නිසඹෝජනඹ යමින් ජහති විදයහ වහ තහක්ණ සොමින් බහසේ අධයක්  ප්රධහන විධහඹ  

ආචහර්ඹ මුදිත ලිඹනසදය වබහගී විඹ. 

8. දකුණු අරිහසේ විදයහ වහ තහක්ණ සදඳහර්තස න්තු විසින් නිජ ළසු  ව 

ප්රසඹෝජයතහඹ පිළිඵ පුහුණු අධිශියත්ඹ පිළිඵ  නිසේදනඹ විදයහ වහ තහක්ණ ආඹතන 

අතය ප්රචහරනඹ යන රදී. 

ජළතයන්තර වශකයෝගීතළල 
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තරුණ විද්යළඥයි  වංවද්ය (YSF) 

තරුණ  විදයහඥ  ංදඹ (YSF) පිළිඵ ංල්ඳඹ, එක්ත් ජහතීතන්සේ අධයහඳනි, විදයහත්භ වහ 
ංසෘති ංවිධහනසේ (යුසනසසෝ) ව විදයහ පිළිඵ ජහතයන්තය වුන්සිරසේ (ICSU) 
අනුග්රහවත්ඹ ඹටසත්  1999 ජනි භ 26 න දින සිට ජලි 01 දක්හ වංසේරිඹහසේ බුඩහසඳසේහි දී 
ඳළති  21 න සිඹසේ විදයහ පිළිඵ සරෝ  භන්ත්රණඹ ඇසුරින් බිහි වුකි. 

සභභ  භන්ත්රණඹට එට සිටි විදයහ වහ තහක්ණ අභහතය රු ඵළටී වීයසෝන් භවතහසේ 

ප්රධහනත්සඹන් යුත් ජහති විදයහ වහ තහක්ණ සොමිස  බහඳති ආචහර්ඹ ආර්. ඕ. බි. විසේසේය, 
භවහචහර්ඹ තිස විතහයණ ඇතුළු ණ්ඩහඹභක් වබහගි විඹ. 

විදයහ ව තහක්ෂණඹ  ඵන්ධ ළටළු පිළිඵ ශ්රී රංහසේ තරුණ විදයහඥයින්සේ අදවස ප්රහල 

කිරීභට අසථහක් රඵහ දීභ වහ 2000 ර්සේදී NASTEC ආඹතනඹ  ඹටසත් තරුණ විදයහඥ  

ංදඹ (YSF) පිහිටුන රදි. 

මීට අභතය YSF භඟ එක් NASTEC ආඹතනඹ තරුණ විදයහඥයින් වහ නිපුණතහ ංර්ධන 
ළඩමුළු ංවිධහනඹ යයි. 

2012 සර් ආය බ යන රද YSF මුළු තරුණ විදයහඥයින්ට තභ ඳර්සේණ ටයුතු විදයහත්භ 
ප්රජහට ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහක් රඵහ සදන ජනරිඹ අංඹක් ඵට ඳත් වී ඇත.  

ර්තභහනසේ YSF හභහජිත්ඹ 600 ට ඩහ ළඩි ණනකි. තරුණ විදයහඥ  ංදඹ (YSF), 
හර්ෂි භවහ බහ රැසවීභදී සතෝයහ ඳත් ය න්නහ සභසවයු  මිටුක් විසින්  ඵන්ධීයණඹ 
යනු රඵයි. 

 YSF වමුළුල වශ ලළර්ෂික මශළ වභළ රැවහවීම 2015 

සභභ  භන්ත්රණඹ තරුණ විදයහඥ  ංදසේ හර්ෂි රැසවීභ වහ අනුඵද්ධ 2015 ජනහරි භ 23 

න දින සවක්ටර් සොබ්ඵෆඩු සොවිජන ඳර්සේණ වහ පුහුණු ආඹතනසේදී (HARTI) 
ඳත්නරදී. 
 
සභභ  භන්ත්රණඹ NASTEC ආඹතනඹ සත  රළබණු විසතිර්ණ හයංල 82 ක් වහ සතෝයහත් 

හචි ඉදිරිඳත් කිරී  52 කින් භන්විත විඹ. ළභ විසතිර්ණ හයංලඹක්භ සේසඨ විදයහඥයින් 
සදසදසනකු විසින් ඇයීභට රක් ශ අතය ඔවුන්සේ අදවස  භත ඳදන  තරුණ විදයහඥ  ංදසේ 
සභසවයු  මිටු  විසින්  සතෝයහළනීභ සිදු යනු රළබීඹ.  
 
ආයහධිත සේසඨ විදයහඥයින් එක් එක් ළසිසඹහි විනිසුරුන් සර ටයුතු ශ අතය, YSF 
සභසවයු  මිටුසේ හභහජියින් ළසි  ඵන්ධීහයරුන්  සර ටයුතු ශව. ෆභ 
ළසිහයඹභ සවොභ ඉදිරිඳත් යන්නන් තිසදනහ දවහ කුරතහ වති පිරිනභන රදි. 

 
 
 
 
 

කලනත් NASTEC ක්රියළකළරකම් 
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වෆස වම්බන්ධීකළරකලරුන් 
 
ෘෂිර්භ විදයහ ආචහර්ඹ  බී එ  එල් ඩී බී  සරිඹසොඩ, ෘෂි විදයහ පීඨඹ, 

සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 
ඳහරිරි විදයහ ආචහර්ඹ ඉන්දිහ සවේයත්, ඳහංශු ව  ලහ සඳෝණ 

අංලඹ, සඳොල් ඳර්සේණ ආඹතනඹ 

වදය  ව සෞය විදයහ  ආචහර්ඹ සභනුහ ඇරැේහර, ලහ තහක්ණ අංලඹ, 
හර්මි  තහක්ණ ආඹතනඹ 

වජ යහඹන විදයහ 
 

සරෝහිනි අතිතන් මිඹ  වජ යහඹන විදයහ 
සදඳහර්තස න්තු  ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ 
 

භහජ විදයහ 

 

ටී. ය. එස. පීරිස සභනවිඹ, වජංයහන  ව ලය 

විදයහ ඒඹ,  
ඳශු  ඳත් ධීය වහ සඳෝණ පීඨඹ  ශ්රී රංහ ඹම 
විලසවිදයහරඹ 

සබෞති විදයහ, ඉංජිසන්රු ව 
සතොයතුරු තහක්ණඹ 

අලසවින් වික්රභසරිඹ භවතහ  භූසෝර විදයහ 
සදඳහර්තස න්තු  රහ පීඨඹ  සප්යහසදණිඹ විලස 
විදයහරඹ 
 

වජ තහක්ණඹ, අණු ජී විදයහ 
ව ක්ෂුද්රජී විදයහ 

 

ආචහර්ඹ බුද්ධිහ අරුේසොඩ, ෘෂිහර්මි වහ ළවිලි 

ඉංජිසන්රු සදඳහර්තස න්තු, ඉංජිසන්රු පීඨඹ, ශ්රී රංහ 
විෘත විලසවිදයහරඹ 

 
 
 

වෆස ඇගයුම්කරුලන්  

ෘෂිර්භ විදයහ 
 
 
 
 
 
 
 
  

මශළචළර්ය ආර්. බී. මළඳළ 
ඳහංශු විදයහ සදඳහර්තස න්තු  ෘෂිර්භ පීඨඹ   
සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ  
 

ආචළර්ය සුනිේ ත්රිකළකල  
ෘෂිහර්මි වහ ළවිලි ඉංජිසන්රු 
සදඳහර්තස න්තු  ඉංජිසන්රු තහක්ණ පීඨඹ                 
ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරඹ 
 

ආචළර්ය ජනක් විද්ළනළරච්චි  
ත් විදයහ සදඳහර්තස න්තු  ෘෂිර්භ පීඨඹ  
සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ 
     

ඳහරිරි විදයහ 
 

ආචළර්ය ජී. ඩී. කපි කුමළර 
අඳනඹන ෘෂිර්භ සදඳහර්තස න්තු 
ෘෂි විදයහ පීඨඹ 

ඵයමු විලස විදයහරඹ 

 

ආචළර්ය කමත්තිකළ විතළනකේ 

යහඹන, ව ඳහරිරි ඳද්ධති නිධර්ලන 
ඳර්සේණ ණ්ඩහඹභ 

මලි අධයන ආඹතනඹ 
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වජ තහක්ණඹ, අණු ජී විදයහ ව ක්ෂුද්ර 
ජී විදයහ 

  

 

ආචළර්ය බන්දුණි ලියනකේ 
සිවිල් ඉංජිසන්රු සදඳහර්තස න්තු 

ඉංජිසන්රු තහක්ණ පීඨඹ 
ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරඹ 

 

ආචළර්ය ප්රදීපඳළ බණ්ඩළරනළයක 
අධයක් 
ෘෂි වජ තහක්ණ භධයසථහනඹ 

ෘෂිර්භ පීඨඹ 

 

ආචළර්ය පී. ඒ. ඩී.එච්. නයන ගුණතික 
ඳර්සේණ විදයහඥ 
වජ තහක්ණ ඒඹ 

හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ 

 

ආචළර්ය ශිකරෝමළ ශඳුන්කනත්ති 
ළඩ ඵරන අධයක් 

වජ යහඹන, අණු වජසේද වහ 
වජතහක්ණ ආඹතනඹ 

වදය වහ සෞය විදයහ වජ යහඹනඹ  ව 
ජී තහක්ණඹ 
 
 

ආචළර්ය ඩිේළනි දිවළනළයක 
හයි විදයහ සදඳහර්තස න්තු  
වදය පීඨඹ 
සොශම විලස විදයහරඹ 
 

ආචළර්ය කරුක්ෂි අරකබකඳොෂ 
ප්රජහ වදය  සදඳහර්තස න්තු 
වදය පීඨඹ 
සොශම විලස විදයහරඹ 
 

ආචළර්ය දුළනි කබනරගම 

යහධි විදයහ සදඳහර්සත න්තු, 
වදය පීඨඹ 
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ 

 
වජ යහඹනඹ 

  
   
 

ආචළර්ය කටරන්වහ මදුජිත් 

ආවහය විදයහ වහ තහක්ණ සදඳහර්තස න්තු, 
ෘෂිර්භ පීඨඹ 

ආචළර්ය සුකර්කළ චක්රලර්ති 

වජයහඹන වහ හඹනි යහඹන විදයහ 

සදඳහර්තස න්තු, 
වදය පීඨඹ 

ළරණිඹ  විලස විදයහරඹ 
 
ආචහර්ඹ පී.බී. ල්සවේන 
වදය පීඨඹ 
ළරණිඹ  විලස විදයහරඹ 
 

භහජ විදයහ 
 
 

ආචළර්ය  රපිකළ අකබ්නළයක 
ෘෂි යහඳහය ශභනහයණඹ 

ෘෂිර්භ වහ ළවිලි ශභනහයණ පීඨඹ, 
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සිේන තරුණ විදයහඥ ංද ඳර්සේණ මුළුසේදී ඳවත දවන් තරුණ විදයහඥයින්ට විශිසඨ 
කුරතහ වති ප්රධහනඹ යන රදී. 
 
ෘෂිහර්මි විදයහ 

(ඉදිරිඳත් යන්නන් 11ක් අතරින් 5 සදසනකු 

ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
ආර්.එච්.එ .සක්. යත්නහඹ 
එ .ඩි.එ . චහමිය 
එල්.ඩි.සී. සභන්ඩිස 
බී.එස.ඔඵදමුදලිසේ 
එස. න්තුයන් 

ආර්ථි ව භහජ විදයහ 

(ඉදිරිඳත් යන්නන් 9ක් අතරින් 4 සදසනකු 

ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
ජී.එච්.අයි. අන්ජලී 
එල්.ජි.ටි. ලහනිහ 
එ .එ .ආර්.ඵහරසරිඹ 
ඩි.ටි.එච්. ආනන්ද 

වජ යහඹන විදයහ  
(ඉදිරිඳත් යන්නන් 6ක් අතරින් 3 සදසනකු 

ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
ඩබ්ලිේ.පී.සක්.එ . අසබ්සේය 
එන්.එස.සඵෝඳසේ 
පී.සක්.ජී.එස.එස. ඵණ්ඩහය 

ඳහරිරි විදයහ  

(ඉදිරිඳත් යන්නන් 6ක් අතරින් 3 සදසනකු 
ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
ඩි.එස.එන්. මුණසිංව 
ඒ.එ .  භන්පිර 
ඩි.එන්.එස.අත්තනහඹ 

ඹම විලස විදයහරඹ 

 

මශළචළර්ය එවහ.එවහ. කකොෂඹකේ 
විශ්රහමි ආර්ථි විදයහ භවහචහර්ඹ  
විශ්රහමි භවඵළංකු  නිශධහරී 
 

ආචළර්ය කවේඳළලි ලෆලික 
භහජ විදයහ සදඳහර්තස න්තු 
භහන ලහසත්ර වහ භහජ විදයහ පීඨඹ 

ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරඹ 

 

සබෞති විදයහ, ඉංජිසන්රු ව සතොයතුරු 
තහක්ණඹ 

 

ආචළර්ය අසත බණ්ඩළරනළයක 
ඳරිණ ඉංජිසන්රු සදඳහර්තස න්තු 

ඉංජිසන්රු පීඨඹ 
සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ  
 

ආචළර්ය චුන්ත ජයලර්ධන 

භූ වම්ඳත් ඉංජිකන්රු කද්ඳළර්තකම්න්තල 
ඉංජිසන්රු පීඨඹ 
සභොයටු  විලසවිදයහරඹ 
 
 

මශළචළර්ය ලීන් කරුණළනළයක 
යහඹන විදයහ සදඳහර්තස න්තු 

යවහරි  විදයහ පීඨඹ 
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ 
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ඉංජිසන්රු විදයහ, සබෞති විදයහ වහ සතොයතුරු 
තහක්ණඹ 
(ඉදිරිඳත් යන්නන් 5ක් අතරින් 3 සදසනකු 
ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
පී.එච්.සඳසර්යහ 
ටි.එන්.ප්රනහන්දු 
ඩි.එස. ඳත් 
 

වජ තහක්ණසේදඹ වහ අණුජී විදයහ ව 
ක්ෂුද්රජී විදයහ 

(ඉදිරිඳත් යන්නන් 7ක් අතරින් 3 සදසනකු 
ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
එන්.එ .සි. නඹනහන්ත 
ඩි.එ .ඩබ්ලිේ.ඩි.දිවිසේය 
ටී.එ .එයන්දිහ 

සදය ව සෞය විදයහ 

(ඉදිරිඳත් යන්නන් 6ක් අතරින් 3 සදසනකු ජඹග්රවණඹ යන රදී) 
 
එල්.වී.අතිතන් 
එ .නදිරහ 
ඊ.එ .එස.ඵණ්ඩහය  
 

තරුණ විදයහඥ ංදසේ හර්ෂි භවහ බහ රැසවීභ  2015 

තරුණ විදයහඥ ංදසේ හර්ෂි භවහ බහ රැසවීස දී  2015 ර්ඹ වහ ව තරුණ විදයහඥ ංද 

සභසවයු  මිටුට ඳවත වන් හභහජි හභහජිහසෝ සත්රී ඳත් වව. 
 

 සරෝහිණී අතීතතන් භවත්මිඹ, සජයසඨ ථිහචහර්ඹ, වජයහඹන විදයහ අධයඹනහංලඹ, 

වදය විදයහ පීඨඹ,              ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ  නුසේසොඩ.  

 ආචහර්ඹ චලින්ද සඵණයභ, සජයසඨ ථිහචහර්ඹ, සබෝ විදයහ අධයඹනහංලඹ, ෘෂිර්භ 

පීඨඹ, සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ  සප්යහසදණිඹ. 

 ආචහර්ඹ දර්ලනී ඵන්දුරිඹහ, සජයසඨ ඳර්සේණ නිරධහරී  ඳට සයෝඳණ අංලඹ, සඳොල් 

ඳර්සේණ ආඹතනඹ  ලුනුවිර.  

 ආචහර්ඹ ප්රදීඳහ ඵණ්ඩහයනහඹ, ෘෂිහර්මි වජතහක්ණ ආඹතනඹ , ෘෂිර්භ පීඨඹ, 
සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ  සප්යහසදණිඹ. 

 ආචහර්ඹ අසිත ඵණ්ඩහයනහඹ   සජයසඨ ථිහචහර්ඹ, ඳරිණ ඉංජිසන්රු 

සදඳහර්තස න්තු, ඉංජිසන්රු පීඨඹ, සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ  සප්යහසදණිඹ. 

 ආචහර්ඹ සේල්රක්සමි සචල්සන්ද්රන්  ප්රධහන ඳර්සේණ විදයහඥ, ලහහය තහක්ණ 

අංලඹ,හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ  සොශම 07. 

 ආචහර්ඹ ඉන්දිහ සවේයත්  ඳහංශු විදයහඥ  ඳහංශු ව ලහ සඳෝණ අංලඹ  සඳොල් ඳර්සේණ 

ආඹතනඹ  ලුනුවිර.  

 ආචහර්ඹ චූරන්ත ජඹර්ධන  ඉංජිසන්රු පීඨඹ, සභොයටු විලසවිදයහරඹ  සභොයටු.  

 ආචහර්ඹ අමින්ද සඳසර්යහ,මුරය වහ යහඳහරි අධයන  පීඨඹ  ශ්රී රංහ ඹම විලස විදයහරඹ  

භහදුය. 

 පී. ශිලංර් භවතහ  ෘෂි විදයහ පීඨඹ  ඵයමු විලස විදයහරඹ  සඵලිහුල්ඔඹ.  

 ආචහර්ඹ බී. එ . එල්.ඩි.බී. සරිඹසොඩ  සජයසඨ ථිහචහර්ඹ  සබෝ විදයහ සදඳහර්තස න්තු, 
සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ  සප්යහසදණිඹ. 

 ආචහර්ඹ  සභත්තිහ විතහනසේ  ඳර්සේණ අධිහභහ (යහඹන  ව ඳහරිරි ඳද්ධති 

නිධර්ලනඹ)  මුලි අධයන ආඹතනඹ  භවනුය. 

 ආචහර්ඹ ආර්. එ . නිරන්ති ඒ. විජඹර්ධන   සජයසඨ ඳර්සේණ නිරධහරි  ඳසු අසනු 

තහක්ණ ආඹතනඹ  අනුයහධපුය. 
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තරුණ  විදයහඥ ංදඹ (YSF) භඟ එක් 2015 භහර්තු 27 න දින NASTEC ආඹතනඹ  විසින් " 

විදයහඥයින් වහ රැකිඹහ  ජීවිත භඵයතහ: හර්ථත්ඹට භ " නමින් ළඩමුළුක් සොශම 7 

හර්මි තහක්ණ ආඹතනසේදී ඳත්න රදී. සභභ ළඩමුළුට 70 සදසනකුට ළඩි පිරික් වබහගී 
වව. 
 
ළඩමුළුසේ අයමුණ  වුසේ රැකිඹහ  ජීවිත භඵයතහ වහ උඳහඹ භහර් පිළිඵ දළනුත්බහඹ ඇති 
කිරීභ තුලින් ඩහත් පරදහයී වහ තෘප්තිභත් ජීවිතඹක් ත කිරීභට භ සඳන්වීභයි. 

 
ඳවත වන්  ඳත් දහඹයින් විසින් සභභ ළඩමුළු ඳත්න රදී. 
 
• රැියළ-ජීවිත වමබරතළල වශළ වහලයං කෂමනළකරණය 

සුසන්ත්රහ ජඹයත්න නුසර භවත්මිඹ 

ප්රධහන විධහඹ නිරධහරි, ශ්රී රංහ ඳරිඳහරන ෘත්තියින්සේ ඇඩමිඹ 
 
• රැියළ-ජීවිත වමබරතළල තෂ කණ්ඩළය ලෆඩ ල භූමිකළල   

ඳවිත්රහ වික්රභසුරිඹ භවත්මිඹ 
සේසඨ ථිහචහර්ඹ 

ජහති යහඳහය ශභනහහරිත් ආඹතනඹ (NIBM) 
 
• රැියළ-ජීවිත වමබරතළල වශළ කළ කෂමනළකරණය  

ඉන්දි සඳසර්යහ භවතහ 

උඳසද්ල, නිපුණතහ ංර්ධන අයමුදර 
 
• වමබර ජීවිතයක් වශළ වංගීත චිිත්වළල මගින් ආතති  කෂමනළකරණය  

වදය එස. සිරිතුං 
උඳසද්ල ප්රජහ වදය විසලේඥ 

සඵෝ සනොන සයෝ ඒඹ, සෞය අභහතයහංලඹ 
 

 

 
 

තරුණ විදයහඥ ංදඹ භඟ එක් NASTEC ආඹතනඹ  විසින් ංවිධහනඹ යන රද "තරුණ 

විදයහඥයින් වහ හර්ථ ඳර්සේණ අභිවරෘත්තිඹක් ළසීභ " පිළිඵ ළඩමුළු 2015 අසප්රේල් භ 

28 න දින ඳලසචහත් උඳහධි සිසුන් වහ තරුණ විද්තුන් වහ සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරසේ  

ෘෂිර්භඹ පිළිඵද  ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතන (PGIA)  ශ්රණහහයසේදී ඳළළත්විණි. සභභ ළඩමුළුට 

73 සදසනක් වබහගී විඹ. වබහගි වන් අතය විලස විදයහර සිසුන්  වහ ඳර්සේණ විදයහඥයින්   
ඳර්සේණ ව ංර්ධන ආඹතනර නිරධහරීන් වුව. ආයහධිත ථියින් තිසදසනකු විසින් ඉදිරිඳත් 
කිරී   යන රදි.  

 
ඳවත වන් භහතෘහ සභභ ළඩමුළුසේදී හච්ඡහ යන රදී. 
 
• ශ්රී ංකළකේ ඳර්කේණ වශළ අරමුද්ේ කවොයළ ගෆනීම 

ආචහර්ඹ නන්ද ගුණර්ධන 

“විද්යළඥයින්න් වශළ රැියළ  ජීවිත වමබරතළල: වළර්ාකත්ලයට මග” ලෆඩමුළුල 

" තරුණ  විද්යළඥයින්න් වද්ශළ වළර්ාක ඳර්කේණ අභිලෘත්තියක් වෆකසීම   " පිළිබ 

ලෆඩමුළුල 
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අධයක්, ජහතයන්තය ඳර්සේණ භධයසථහනඹ , සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 
 
ආචහර්ඹ ප්රදීඳහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

අධයක්   ෘෂිහර්මි වජ තහක්ණ භධයසථහනඹ, සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 
  
• ප්රගතිීලලි ඳහචළත් උඳළධි අභිලෘත්තියක් වද්ශළ මග  

භණ්ඩර හච්ඡහසේ  මුරසුන : ආචහර්ඹ චලින්ද සඵනයභ 

සේසඨ ථිහචහර්ඹ, ෘෂිර්භ පීඨඹ 

භණ්ඩර හභහජියින්: YSF සභසවයු  මිටු හභහජිඹන් 
 
• ඳහචළත් ආචළර්ය  උඳළධි අලවහාළ උද්ළකරගෆනීම  

භවහචහර්ඹ මිස පී බී විජඹගුනර්ධන 

සේසඨ භවහචහර්ඹ - ෘෂිර්භ පීඨඹ, සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරඹ 
 

 

 

 
 

 

සභභ ළඩමුළු ජලි භ 9 ව 10 ඹන දිනර, සවක්ටර් සොබ්ඵෆඩු සොවිටයුතු ඳර්සේණ 

පුහුණු  කිරීස  ආඹතනසේ (HARTI) ශ්රණහහයසේදී ඳළළත්විණි. එඹ තරුණ විදයහඥ ංදඹ (YSF) 
වහ ජහති විදයහ වහ තහක්ණ සොමිභ (NASTEC) එක් ංවිධහනඹ යන රදී. 

සභභ ළඩමුළුසේ අයමුණ වසේ තරුණ විදයහඥයින්සේ ඳර්සේණ ප්රහලඹට කිරීභ  තුලින් රද 
විදයහත්භ දළනුභ වහ අත්දළකී  සඵදහ වදහ ළනීභට ඔවුන් දිරිභත් කිරීභයි. 

සභභ ළඩටවනට 130 සදසනක් වබහගී ව අතය,  භත ජහති වහ ජහතයන්තය ඟයහ රට 
පිළිත වළකි හර්ථ ඳර්සේණ ලිපි ලිවීභට උනන්දුක් දක්න විදයහඥයින් වහ ඳර්සේයින් 
වහ සභඹ ඉතහ ප්රසඹෝජනත් විඹ. 

සභභ ළඩමුළුසේ ඳවත දළක්සන ඉදිරිඳත් කිරී  සිදු යන රදී. 

• ලෆඩමුළුල ශෆදින්වීම 

චූරන්ත ජඹර්ධන භවතහ 

බහඳති, තරුණ  විදයහඥ ංදඹ, NASTEC. 

• ඳර්කේණ ලිපි ප්රකළයට ඳත් ිරීකම් W’s ශදුනළගෆනීම 

(අන්තර්තඹන්: ප්රහලඹට ඳත් ශ යුත්සත් යකු ද (who),කුභක්ද? (what)  ප්රහලඹට ඳත් 
ශ යුත්සත් දහද (when) , සොතළන ද? (where) කුභක් නිහද? (why) 

 

ආචහර්ඹ චලින්ද සඵනයභ, සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ, ෘෂිර්භ පීඨඹ 

• තළක්ණික කේඛනකයහි දීප කෂ යුත වශ කනොකෂ යුත කේ 

(අන්තර්තඹන්: ලිවීස දී ඉංග්රීසි බහහ නිසි සර ඳරිවයණඹ කිරීභ , හය ළදීභ , සඳොදු 
යහයණ ළයදි, අක්ය විනයහඹ  වහ ඳහරිබහෂි චන ඳටරළවීභ, ද්වි අර්ථ යහිත හය 
ලිඹන්සන් සසේද? සනොඳළවළදිලි හය ලිවීසභන් ළරකීභ, 'ංකීර්ණත්සේ ංසිද්ධිඹ', 
හේඵහහුරයඹ වහ ංක්ෂිප්තබහඹ). 

 

භවහචහර්ඹ බුද්ධි භහයසබ්, ෘෂිර්භ පීඨඹ  සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 

 

“වළර්ාක ඳර්කේණ ලිපි ලිවිම” පිළිබද් ලෆඩමුළුල 
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• නිලෆරදි පුනර්ජනනතළල ඉක්ක කරගත් " ද්රලය වශ ක්රම" ප්රකළ ිරීම 

(අන්තර්තඹන්: ද්රය ව ක්රභ අංලඹ ඹටසත් ලිවිඹ යුත්සත් ව සනොලිවිඹ යුත්සත් සභොනහද?, 
සිත් ඇදන්නහ සුළු සර  ලිවිඹ යුතු ආහයඹ, මිනු  ලිවීස   ක්රභසේදඹන්, SI ඒ නිළයදි 
බහවිත කිරීභ, ංයහන  විලසසල්ණ ලිවිභ , ඳරික්ණහත්භ  ආෘති ආදිඹ). 

 

ආචහර්ඹ අරුණ දර්ලන් ද සිල්හ, අධයක්   සේසඨ ඳර්සේණ විදයහඥ  ජීන්සටක් (Genetech)  
ඳර්සේණ ආඹතනඹ. 

• අර්ාළන්විතල ලගු වශ වංඛයළ කේඛන ඉදිරිඳත් ිරිම ශළ ලිවීම   

(අන්තර්තඹන්: විසතයහත්භ ංයහන සත්රීභ  , ගු ව ඉරක්  අතය සතෝයහළනීභ, ප්රසථහය 
ටවන් සත්රීභ, "විදයහත්භ" ංයහ ව ගු ස යන්සන් සසේද? , "සඹං ඳළවළදිලි 
කිරීස  " ශීර් ඳහඨ සඹදීභ , ගුක්   රඳඹක් ඳළවළදිලි යන්සන් සසේද ?) 

 

ආචහර්ඹ සර්නු සිල්හ  ඳශු  ඳත්, ධීය වහ සඳෝණ පීඨඹ  ශ්රී රංහ ඹම විලසවිදයහරඹ.  

• “ප්රථිපඳ වශ වළකච්ාළ” කශෝ “ප්රථිපඳ” වශ “වළකච්ාළ” 

(අන්තර්තඹ: “ප්රථිඳර” ව “හච්ඡහ” අංල සන සනභ ලිඹන්සන් සසේද? ව  “ප්රථිඳර 

ව  හච්ඡහ” එභ අංලඹක් සර ලිවිභ  ගු ව ංයහ විසතය කිරීභ  සභභ අසථහ සදසදීභ 

ලිවිඹ යුත්සත් ව සනොලිවිඹ යුත්සත් කුභක්ද? ඔඵසේ දත්ත අසරවි කිරීභ.  

භවහචහර්ඹ නසීභහ ලී   ප්රහසඹෝගි විදයහ පීඨඹ  ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ. 

• ඉශෂ මේටකම් බඳමක් ඇති ිරීම 

(අන්තර්තඹ: මියුරු භහසරෝචන යහක් ඹනු කුභක්ද?  මුද්රිත සවෝ භහර්ත  විෘත ප්රසේල 

සවෝ සීමිත ප්රසේල   විසරෝපිත යහ, ඵරඳෆ  හධසේ හර්ඹ බහයඹ, h-සුචිඹ, 1-10 සුචිඹ, 

වදුන්හ ළනීභ දවහ ඔඵ ර යුත්සත් කුභක්ද? ඹනහදිඹ.) 

 

ආචහර්ඹ සීතහ වික්රභසිංව  ළඩඵරන අධයක් සජනයහල්  ජහති විදයහ ඳදනභ. 

 

• තලත් එක් ලර්ගයක ලිපියක්: රචනළ කචෞරත්ලය මගශෆරීම 

(අන්තර්තඹ: යචනහ සචෞයත්ඹ න්සන් ව සනොන්සන් කුභක්ද?, ෘතිඹභඹ සචෞයත්ඹ 

අනහයණඹ ය ළනීස  භෘදුහං, සචෞයත්ඹ දවහ යර භහර්ත වරි ළයදි ඵරන්නන්, ඔඵ 

ස  ළන නසලු විඹයුතුද? ඹනහදිඹ. 

ආචහර්ඹ ප්රහද් ජඹවීය  ප්රහසඹෝගි විදයහ පීඨඹ  ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ.  

 

• ප්රළකයෝගික වෆසය I: අත්ලෆරදීපම් කවොයළ ගෆනීම  

(සභභ ප්රහසඹෝගි ළසිඹ සදන ළසිඹ භත ඳදන  වුනි. සභහිදී වබහගී වුන්වට ළයදි හිත 

ලිපිඹකින් කුඩහ සොටක් රඵහ දී එහි ඇති ළයදි වදුනහ ළනීභට වළකි දළයි ඳරීක්හ කිරීභට 

අසථහක් රඵහ දුනි. ඉන් ඳසු එභ සොටස  නිළයදි ය ලිපිඹ නළත ලිවිභටත් ඔවුන්ට 

අසථහ රහ දුනි.  

ආචහර්ඹ චහභලී නහවල්රසේ  භහන ව භහජ විදයහ පීඨඹ  ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ. 
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• ප්රළකයෝගික වෆසය  II:  වංකේද්ය ලගු වශ වංඛයළ නිර්මළණය 

(සභභ ප්රහසඹෝගි ළසිඹ සිවුන ළසිඹ භත ඳදන  වුනි. සභහිදී වබහගී වුන්වට දත්ත ගු  

ංයහ රඵහ දුනි. සභහිදී ඔවුන්ට විදයහත්භ ගු ව ංයහ ෆදීභට ව ඒහ විසතය කිරීභට 

අසථහ රඵහ දුනි) 

ආචහර්ඹ චලින්ද සඵනයභ   ෘෂිර්භ විදයහ පීඨඹ  සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ. 

 

 

 

 

 
 
 
සභභ ළඩමුළු 2015 ර්සේ ඔක්සතෝඵර් භ 05  06 දිනඹන්හිදී ශ්රී රංහ අේනිදි විලස 
විදයහරසේදී ඳළළත්වුනි. සභභ ළඩමුළු ජහති විදයහ වහ තහක්ණ සොමින් බහසේ තරුණ විදයහඥ 
ංදඹ ව අේනිදි විලස විදයහරසේ භහණ්ඩලි ංර්ධන භධයසථහනඹ වහ එහඵද්ධ ඳත්න 
රදී. 
 
සභභ ළඩමුළුසේ අයමුණ වසේ ජහති ව ජහතයන්තය මුරය ආඹතන ලින් ඳර්සේණ දීභනහ 
රඵහළනීභ දවහ ඩහ උස තත්සේ ඳර්සේණ සඹෝජනහ ලිවීභට තරුණ විදයහඥයින් දිරිභත් 
කිරීභයි. 
 
ලහසත්රඥයින් 60 සදසනකු ඳභණ සභභ ළඩමුළුට වබහගී ව අතය මුරය ප්රතිඳහදන ආර්ණඹ ය 
ළනීභ දවහ සඹෝය ඳර්සේණ සඹෝජනහ ලිවීභට සභභ ළඩමුළු ඉතහ ප්රසඹෝජනත් විඹ. 
 
ආචහර්ඹ ප්රදීඳහ ඵණ්ඩහයනහඹ (අධයක්ෂිහ  ෘෂිහර්මි වජතහක්ණ භධයසථහනඹ  
සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ  සප්යහසදණිඹ) ව ආචහර්ඹ නන්ද ගුණර්ධන (අධයක්  ජහතයන්තය 
ඳර්සේණ 
 
 භධයසථහනඹ  සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ  සප්යහසදණිඹ)  ඳත් දහඹයින් සර ටයුතු ර 
අතය ඳවත අංල ඔවුන් විසින් හච්චහට බහජනඹ යන රදී. 
 

• වුරු කුභක් දවහ මුරය  ඳහදනඹ යන්සන්ද? 

• ඔඵසේ ඳර්සේණ ළටළු සොඩනන්සන් සසේද? 

• ඔඵසේ ඉරක් ව අයමුණු සොඩනහ න්සන් සසේද? 

• ඔඵසේ ඳර්සේණ විධික්රභ අර්ථ දක්න්සන් සසේද? 

• ඔඵසේ අඹළඹ හ න්සන් සසේද? 

• ස  සිඹල්ර එක් යන්සන් සසේද? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“සත්ගන්නළ සුළු ඳර්කේණ කයෝජනළලක් ලිවීම වද්ශළ නිහචිත මළර්කගෝඳකේන 

ලෆඩමුළුල” 
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විධළයක නිධළරින්  
 

අධයක්/ප්රධළන විධළයක නිධළරී 
  

ආචහර්ඹ මුදිත ලිඹනසදය 

B.Sc., M.Phil (Peradeniya)  

Ph.D. (Seoul) 

 

 

 

 

 
 

කජයහඨ විද්යළඥයි 

ආලහ පිටසදණිඹ භවත්මිඹ 

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

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්දික සරිලර්ධන මශතළ 
B.Sc. (Hons), MEcon. (Colombo) 

 

 

 

 
 

නිකයෝජය අධයක් - මුද්ේ ශළ ඳරිඳළන 
 

කුභහරි පීරිස භවත්මිඹ 

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

 

 
 

 

 

 

විධළයක කේකම් 
 

රුක්භන් කුසර් භවතහ 
 
 

 

 
 

අඳකේ කළර්ය මණ්ඩය 
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වශළයක කළර්ය මණ්ඩය 
 

ලෆඩවටශන් වශකළර - මුද්ේ    කතොරතරු වන්නිකේද්න තළක්ණ/ද්ත්ත ගබඩළ 

වශළයක  
       

      
      
    
 
 
 
 
      

         

ළඩටවන් වහය - මුදල්   සතොයතුරු න්නිසේදන තහක්ණ දත්ත ඵඩහ වහඹ
         

තුසිත යත්නහඹ භවතහ, (M.A.A.T.) නියංජන් අනුයහධ BIT (සොශඵ විලස විදයහරඹ) 
  
.            

කෂමනළකරණ වශකළරලරු     
        

 
 
 
 
 
 
 
 

නිල්මිණි සඳසර්යහ මිඹ      යුමි විසේසිංව සභනවිඹ  නිලහන්ති භවයසේ සභනවිඹ 

B.Sc. J’pura      

                                  

                   

පිළිගෆනීකම් නිධළරී                                                                       
   

 

 

 

 

දක්ෂිණි රුණහතිර මිඹ 

රියදුරු 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

   එච්. ඒ. අනිල් කුභහය සවේටිආයච්චි භවතහ          ජඹලහන්ත ප්රබහත් භවතහ        එයන්ද ප්රදීප් භවතහ    
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කළර්යළ කළර්යය වශයක      
        

 
 
 
 
 
 
 

             ඒ. ඩි දනඳහර භවතහ      නිලහන්ත පිඹදහ භවතහ   

 

 

ඳර්කේණ වශකළර 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

භසවේෂි ප්රනහන්දු සභසනවිඹ 

B.Sc. (Special), ජඹර්ධනපුය 

 

හිභහලි ඵහරසුරිඹ සභසනවිඹ 

B.Sc. (Special), M.Sc. (සප්යහසදණිඹ) 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

කළර්ය මණ්ඩය වශභළගි ව ලෆද්ගත් අලවහාළ                

         සජසඨ විදයහඥ ආලහ පිටසදණිඹ මිඹ  2015 ර්සේ ජුලි 15 ව 16 දිනඹන් හිදී සොශමදී 
ඳළළත්ව දකුණු ආසිඹහසේ භහජ-ආර්ථි හධහයණත්ඹ  ප්රර්ධනඹ කිරීස  ජහතයන්තය 
ළඩමුළුට වබහගී වුහඹ.භහජ - ආර්ථි හධහයණත්ඹ දවහ විදයහ වහ තහක්ණ ඹටිතර 
ඳවසු  ශභනහයණඹ ඹන භහතෘහ ඹටසත් සභහිදී ඇඹ ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහඹ. 

 
 

හර්ඹහර හර්ඹඹ වහඹ නිලහන්ත පිඹදහ භවතහ 2015 ර්සේ ළප්තළ ඵර් 14 ව 15 ඹන 
දිනඹන්හිදී සීභහහිත කුරතහ ංර්ධන අයමුදර විසින් ංවිධහනඹ යන රද හර්ඹහර 
උඳයණ ඳහරනඹ ඹන පුහුණුට වබහගී විඹ. 

 
         සජසඨ විදයහඥ ඉන්දි සිරිර්ධන භවතහ  සොශම  හිල්ටන් සවෝටරසේදී 2015 ර්සේ ජුලි 

26 දින ඳත්න රද දළනු  ආර්ථිඹක් දවහ ඵරලක්ති අභිවරසඹෝඹන් නභළති ජහතයන්තය 
ළඩමුළුට වබහගී විඹ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කළර්ය මණ්ඩ පුලත් 
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සතුතිඹ 
  

උඳසද්ල මිටු 
 

 තරුණ විද්යළඥයින්න්කේ වංවද්ය 

i) සරොහිනි අතිතන් භවත්මිඹ 

සජයසඨ ථිහචහර්ඹ 
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ 

viii) ආචහර්ඹ චුරන්ත ජඹර්ධන 
         සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 

ii) ආචහර්ඹ චලින්ද සඵනයභ 
සජයසඨ ථිහචහර්ඹ 

සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ  

ix)  ආචහර්ඹ අමින්ද සඳසර්යහ 
      ඹම විලස විදයහරඹ 

iii) ආචහර්ඹ දර්ලනී ඵන්දුරිඹ 
සජයසඨ ඳර්සේණ නිශධහරී 

සඳොල් ඳර්සේණ ආඹතනඹ 

x)  පී. සිලංර් භවතහ 
      ඵයමු විලස විදයහරඹ 

iv) ආචහර්ඹ. ප්රදීප් ඵණ්ඩහයනහඹ 

              ෘෂි වජ තහක්ණ භධයසථහනඹ 

             සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 

xi)  ආචහර්ඹ බී. එ .එල්.ඩී. බී. සුරිඹසොඩ 

      සජයසඨ ථිහචහර්ඹ 

      සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ  

v) ආචහර්ඹ. අසිත ඵණ්ඩහයනහඹ 

සජයසඨ ථිහචහර්ඹ  
සප්යහසදණිඹ විලස විදයහරඹ 

  

xii) ආචහර්ඹ සභත්තිහ විතහනසේ 

      ඳර්සේණ හභහජි )යහඹන, ව ඳහරිරි 
ඳද්ධති නිධර්ලනඹ) 
      මුලි අධයඹන ආඹතනඹ 

vi) ආචහර්ඹ සචල්සන්ද්රන් 

ප්රධහන ඳර්සේණ විදයහඥ 
හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ 

xiii) ආචහර්ඹ ආර්.ඒ. නිරන්ති. ඒ. විසේර්ධන 

       සජයසඨ ඳර්සේණ නිරධහරී 
       ඳලසචහත් අසනු තහක්ණ ආඹතනඹ 

 

vii) ආචහර්ඹ ඉන්දි සවේයත් 

              ඳහංශු විදයහඥ 
සඳොල් ඳර්සේණ ආඹතනඹ 

 

 
  වමළකෝචන කමිටු වළමළජිකන්න් - ජළතික ඳර්කේණ වභළල (NRC) 
  

i) මශළචළර්ය. එම.කේ.එවහ.  

විජයරත්න  
විදයහ පීඨඹ 
ළරණිඹ විලස විදයහරඹ 

 
ii) මශළචළර්ය. කකමේ ඩීන්  

වදය පීඨඹ 
ළරණිඹ විලස විදයහරඹ 

 

 වමළකෝචන කමිටු වළමළජිකන්න් – ශ්රී ංකළ ප්රතීතතන මණ්ඩය (SLAB) 
 

  

i) මශළචළර්ය ටී. ආර්. ආරියරත්න 
සබෞති විදයහ  
සොශම විලස විදයහරඹ 

iii) මශළචළර්ය එවහ.එවහ. කකොෂඹකේ 
විශ්රහමි ආර්ථි විදයහ භවහචහර්ඹ  

             විශ්රහමි භවඵළංකු  නිශධහරී 

 

iv) මශළචළර්ය ලීන් කරුණළනළයක 
යහඹන විදයහ සදඳහර්තස න්තු 
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ 
  

 

iii) මශළචළර්ය.කමේ  බී. ගුණකශේරත්  
සබහවි විදයහ පීඨඹ 
ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරඹ 

 

Iv)     මශළචළර්ය ඩබ්. ජී. ඩී. ධර්මරත්න 

    පීඨහධිඳති 

            විදයහ පීඨඹ,  

                      රුහුණු විලස විදයහරඹ 

ii) මශළචළර්ය කේ.සී. එන්. රළකේන්ද්ර 

සබෞති විදයහ සදඳහර්තස න්තු            
ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරඹ 
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මූය තත්ලය පිළිබ ප්රකළය 
 
 

 

 

 

 

 

 

ජළතික විද්යළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළකේ  

2015 කද්වෆම්බර් 31 දිනට මූය තත්ලය පිළිබ ප්රකළය 

(සිඹලුභ මුදල් අඹන් ශ්රී රංහ රුපිඹල් ලින් දක්හ ඇත.) 

      

  
වටශන් 2015 

 
2014 

ලත්කම් 

           ජංගම ලත්කම් 

     මුදල්, මුදල්  වහ භහන  දෆ 
 

1 672,270 
 

              323,797  

සශ වහ සනත් අඹවිඹ යුතු සද් 
 

2 17,500 
 

                13,000  

බහණ්ඩ ඳරිසල්න සතො 
 

3 60,235 
 

              70,013  

පර් සවී  
 

4 885,103 
 

710 631  

හර්ඹ භණ්ඩර ණඹ - සටිහලීන 
 

5         191,661 
 

         174 594  

   
1,826,769 

 
          1,306,739  

      ජංගම කනොලන ලත්කම් 

     සද්ඳශ, පිරිඹත වහ උඳයණ 
 

6            3,988,674 
 

         7,157,721 

ආඳසු සවිඹ යුතු තළන්ඳතු  7 1,275,500  1,275,500 

හර්ඹ භණ්ඩර ණඹ - දිගු හලීන  8        421,259        375,420 

   
5,685,433 

 
8,808,641 

      

මුළු ලත්කම් 

  

        7,512,202  

 

        10,100,676  

      ලගකීම් 

     
      ජංභ  කී  

     උඳචිත  කී  
 

9               921,022  
 

              1,422,471  

      ජංගම කනොලන  ලගකීම් 

     විර බිත ආදහඹභ 
 

10            2,894,974  
 

         6,946,934  

ඳහරිසතෝෂිඹ වහ ප්රතිඳහදනඹ 
 

11 
                      

2,430,916  
 

           2,263,734  

   
        5,325,890  

 
        9,210,668  

මුළු  ලගකීම් 
  

        6,246,912 
 

        10,633,139 

      මුළු ශුේධ ලත්කම් 
  

             1,265,290  
 

          (532,463)  

      ශුේධ ලත්කම් /  වහකන්ධය   
     මුච්චිත අයමුදර  
  

           2,831,946  
 

           2,899,822  

ප්රතයහණන ංචිතඹ 
  

           2,589,250  
 

           1,629,300  

ංචිත 
  

          (4,155,906) 
 

          (5,061,585) 

      මුළු ශුේධ ලත්කම් /  වහකන්ධය 

  

             1,265,290  

 

          (532,463)  
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ජළතික විද්යළ ශළ තළක්ණ කකොමින් වභළකේ  

2015 කද්වෆම්බර් 31 දිකනන් අලවන් ලර්ය 

වශළ මූය කළර්යවළධනය පිළිබ ප්රකළය 

    (සිඹලුභ මුදල් අඹන් ශ්රී රංහ රුපිඹල්ලින් දක්හ ඇත.) 
   

     

  
2015 

 
2014 

ආද්ළයම වටශන් 

   පුනයහර්තන ප්රදහනඹ 
 

19,795,000    

 

   21,213,100  

ප්රහේධන ප්රදහනඹ - විදයහ වහ තහක්ණ සේහ 12 2,135,900     

 

4,688,500          

යජසේ ප්රදහනඹන් ක්රභක්ඹ කිරීභ - ක්ඹ 
 

    4,712,636  
 

     4,696,870  

ආදහඹභ  13        563,900  
 

        290,613  

  
 27,207,436  

 

 30,889,083  

     වියද්ම් 
    පුද්ර ඳඩිනඩි  14 10,327,921 

 
    9,279,705  

භන් විඹද  15 79,142 

 

       550,541  

ළඳයු  වහ බහවිතහ යන රද ඳරිසබෝජය බහණ්ඩ 16 406,549 

 

       410,077  

නඩත්තු කිරී  17 561,694 
 

    753,456  

ගිවිසු ත සේහන් 18 5,617,363 

 

    6,372,063  

ඳළරී  19 2,994,398 

 

    2,972,991  

විදයහ වහ තහක්ණ සේහ  20 1,618,316 

 

    6,396,196  

ක්ඹ වහ ක්රභක්ඹ විඹද   6     4,712,636  
 

     4,696,870  

මුළු වියද්ම් 
 

 26,318,019  
 

 31,431,899  

සභසවයු  ටයුතුලින් අතිරික්තඹ( ඌනතහඹ) 
 

      889,417  
 

        (542,816)  

     මූය පිරිලෆය 
    සද්ඳශ  පිරිඹත වහ උඳයණ අසරවිසඹන් රද රළබී  
 

         16,260  
 

820 

 
 

   

අදහශ හරඳරිච්සේදඹ වහ ශුද්ධ අතිරික්තඹ (හිඟඹ) 
 

      905,677  
 

       (541,996) 
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°åºè¨  —¼ñå  Íå ºå à̈Ë¸  ï¨å„Ë¾à  ÌÃåïŒ  2015 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  

විª¸¨å“Àºè ÉåÚºåÉ´ ¡¼åÈ ÀæÍæ¼úÈè ¨è×Š ÀÍº ¼æ¨àïŒ.  

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

  

2.2.1 Êèò Èâ¨å Çå°ñ ¡âÊ ªè¸êŠ¨Ç¸ Àò„ºè 07 

   

(¡). ¢¼úÖïÆà¼û ï¼àÀÈ, ÀèÖÆº Íå ¤À¨Ç¸ Àòºñåª¸¾Æ è̈×ïŠ¼û ¡¼åÈ Éºà¨Š À¾àºèÆÄ 

Àòºñåª¾¸Æ è̈×Ä´ Ì´Í¾à ¨Ç ªºè„. 

 

(¡å). ïÄÄ Àòºñåª¾¸Æ 2015.12.15 ¼ú¾ º à̈ïÌàÇæ ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïŒ ÄÍ ï¨åÎÅ ÀÎåºà 

º¨àïÌàÇæ¨Çæ —Ìè¾à Ìèó¨È ¡ºÇ ïŠ ÂÉ ªè¸êŠÉÈ ïÍÈè¼ÇÉê ¨è×Ä Äª Íæ× ¡æº.  ¢¼úÖïÆà¼û 

ÄìÈñ Àò¨åÊ¾ ºëÈ Àòºñåª¸¾Æ ¨Ç¾ È¼ ï¼àÀÈ ÀèÖÆº ¤À¨Ç¸ÉÈ´ ¡¼åÈ ïÍÈè¼ÇÉê ¨è×Š 

¾èÌè ÀÖ¼ú ¨è×Ä´ ¨´Æêºë ¨Ç„. 

 

(¡æ). ïÄÄ ¡ÆèºÄÆ¾à ¢¼úÖ ÉÚËïÆà¼û Àòºñåª¸¾Æ ¨Ç ªè¸êŠªº ¨è×Ä´ ¨´Æêºë ¨Ç„. 

 

 

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

2013 වහ 2014 ÉÚË Ì¼Íå ÀèÎèïÆÈ ¨È ÉåÚºåÉ ¡ÄåºñåâÊÆ ïÉº ¢¼úÖÀºà ¨è×Ä´ ïŠ É¾ —´ 

ÀèÆÉÇ ïª¾ ¡æº. 

4. ïÄïÍÆêŠ ÌÄåïÈåà®¾Æ 

4.1 ¨åÚÆÌå½¾Æ 

(¡) ÌÄåïÈåà®¾Æ Ì¿Íå Íó¾å ªºà ¡åÆº¾ ÌèÆÈàïÈÍèÄ ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë 2014 ÉÚËÆ É¾ —´ 

¡ÉÌ¾à ¨Ç ¡æº. ¦Ä ¡åÆº¾ ¡ºëÖ¾à  ÀÇÄå¸ê¨ ÂÈÊ¨àºè ¡“¨åÖÆ (AEA) Íå Êèò Èâ¨å 

Àòºéº¾ Ä¸à¶ÈÆ (SLAB) ï¼É¾ ÉÇ´ºà ÌÄåïÈåà®¾Æ ¨È ¡ºÇ, ¦Íè¼û ïÀ¾é ªèïÆà ¡¾èºà 

¡åÆº¾ ÉÈ ï¼É¾ ÌÄåïÈåà®¾ É´Æ ¡åÇŠÃ ¨è×Ä´ ºÇŠ ¨åÈÆ¨à ªºÑ ï¾åÄæºè ÂÉÆè. 

¦Ä¾èÌå ¨îËè¨åÚ„¨ ÀÚïÆàË¸ ¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾Æ ¨è×Ä´ ºéÇ¸Æ ¨Ç¾ È¼û.  ¦à ¡¾êÉ, 

2015 ÉÚËïÆà¼û ÌÄåïÈåà®¾Æ Ì¿Íå Íß¾å ªºà ¨îËè¨åÚ„¨ ÀÚïÆàË¸ ¡åÆº¾ ÀÍº ¼æ¨àïŒ.  

 

1. ක්සේºò සඵෝ ඳර්සේණ වහ ංර්ධන ආඹතනඹ (FCRDI) 

2. ඳශතුරු සඵෝ ඳර්සේණ වහ ංර්ධන Ä½ñÌà»å¾Æ (FRDI) 

3. ¤¼ñå¾ ïÂåàª ÀÚïÆàË¸ Íå ÌâÉÚ½¾ ¡åÆº¾Æ (HORDI) 

4. වී ඳර්සේණ වහ ංර්ධන ¡åÆº¾Æ (RRDI) 

5. ඳළශෆටි ජහන  ඳත් Ä½ñÌà»å¾Æ (PGRC ) 

6. ඳසු ¡ÌàÉ¾ê ºå¨àË¸ ¡åÆº¾Æ (IPHT) 

 

Êéò Èâ¨å ¨îËè¨ÚÄ ÀÚïÆàË¸ ÀòºèÀºàºè ¨Éê¾àÌèÈÆ¼ (SLCARP) ¨îËè¨åÚ„¨ ÀÚïÆàË¸ 

¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾Æ Ìèó ¨Ç¾ Âæ—¾à ÌÄåïÈåà®¾ ¨´Æêºë ¼à—¾¾Æ (duplicate) ÑÄ 

ÉæÈæ¨àÑÄ Ì¿Íå ¦Ä ¡åÆº¾Æ ÌÄ Ìå¨ƒ°å ¨Ç ¦¨ºåÉÆ¨à ¡æºè ¨Ç ªæ¾éÄ´ Ìèó —Æ.  ¦à 

Ì¿Íå ÌæÈ¨èÆ Æêºë ¨åÈÆ¨à ªº —Æ. ¦Ä ¾èÌå 2015 ÉÚËïÆà¼û ¢Íº ¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾Æ Ìèó 

¨è×Ä ÀòÄå¼ —Æ.  ïŠ É¾ —´ ïÄÄ ¡åÆº¾ ÌÄåïÈåà®¾Æ ¨è×Ä Ì¿Íå ¨îËè¨ÚÄ 

ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïŒ ¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ïª¾ ¡æº.   

 

 (¡å)  ïÄÄ ÌæÈæÌàÄ ÀèÎèïÆÈ ¨è×Ä ¡åÆº¾ïÆà Éª¨éÄ ÉêÉ¼, ïÄÆ ¨èòÆåºàÄ¨ ¨è×ïŠ Éª¨éÄ 

¡æºàïºà   —¼ñå, ºå à̈Ë¸ Íå ÀÚïÆàË¸ ¡ÄåºñåâÊÆ ÀòÄê© ¡ï¾ ë̈ºà ¡ÄåºñåâÊ ïÉºÆ. ¦ïÌà 

ÉêÉ¼, ïÄÄ ÌæÈæÌàÄ Ì¿Íå ¨æ”¾… ¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ïª¾  ¦Æ ¨èòÆåºàÄ¨ ¨è×Ä Ì¿Íå “°åºè¨ 

ÀÚïÆàË¸ Íå  ÌâÉÚ½¾ ÇåÄêÉ” ÄæïÆ¾à ¡ºèªÇæ °¾å“ÀºèºëÄå ïÉº 2016 ÄæÆè 03 ¼ú¾ 
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ÀèÎèª¾àÉ¾ È¼û. ï¨å„Ë¾à ÌÃåÉ 2015 ÉÚËÆ ÀêÇå ¡© à̧¶É ¨èòÆåºàÄ¨ Éê¾è ¾Š  ¢Íº 

¨´Æêºàº 2015 ÉÚËÆ ºëÈ¼ûÄ ¡ÉÌ¾à ¨È Íæ¨èÉ ºèÂê¸ü.  

4.2 ÀòÌŠÀå¼¾ ශළ ï¨å¾àºòåºà ක්රියළලලිය  

 ¡åÇ à̈Ë¨ ïÌàÉÆ Ì¿Íå ¾æÉº „È ª¸¾à ¨æ¿ÑïŠ¼û Èèඛිº ªè—ÌêÄ¨à ¡æºè ¨Ç ªæ¾éÄ´ Ì´Í¾à 

¨Ç ªºè„. 

 

4.3 කළර්ය මණ්ඩ ඳරිඳළනය 

 

අ,ආ.)  සභභ විදයහඥ තනතුරු සද වහ ඵහ ළනී  සිදුකිරීභට 2015 සදළ ඵර් භ 20 න දින 
අඹදු ඳත් ළන රදී. විලහර අඹදු ඳත් ප්රභහණඹක් රද ඵළවින් මුලි සුදුසු  පුයන රද 
අඹදු රුන් අතරින් සුදුසන්  සතෝයහ ළනීභ දවහ ලිඛිත විබහඹක් ඳත්හ  ඇත. ස  න 
විට එහි ඇයී  ටයුතු සිදු සසයමින් ඳතීත. 

ශභනහයණ වහය තනතුය  විදයහඥ තනතුරු සද ඵදහ ළනීසභන් ඳසු ඵදහ ළනීභට 
ළරසු  ය ඇත. 

ඳරිඳහරන නිරධහරී තනතුය දවහ අලය ඵදහ ළනී  සිදු කිරිභට ස  න විට ටයුතු සිදු 
සසයමින් ඳතීත. ඒ දවහ 2016 ර්සේ සඳඵයහරි 28 දින පුත්ඳත් දළන්වීභක් ඳර ය 
අඹදු ඳත් ළදවීභට පිඹය සන ඇත. 

   5. ªè¸êŠ ¨´ÆêºëÃåÉÆ ÌÍ ÆÍ ÀåÈ¾Æ 

5.2 ¡ÆÉæÆ ïÈà©¾ÄÆ ÀåÈ¾Æ 

2015 Çæ. „ÈèÆ¾ 52.9¨à Éì ¡åÆº¾ïÆà ¡ÆÉæÆ ¡æÌàºïŠ¾àºëÉ 2014 ¡ïªåàÌàºë ÄÌ 20 ïÉ¾è ¼ú¾ 

ÀæÉºè ï¨å„Ë¾à ÌÃå ÛÌàÑïŠ¼û ¡¾êÄæºèÆ ÈÂå ïª¾ ¡ÆÉæÆ ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëÉ ïÉº ÆæÉì ¾Äêºà 

¦Ä ï¼ÀåÚºïŠ¾àºëïÉ¾à Çæ. „ÈèÆ¾ 50 ¼¨àÉå ¦Æ ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç¾ È¼û. ¦ïÌàÄ, 2015 

ïÀÂÇÉåÖ ÄÌ À´¾à 2015 °ìÈè ÄåÌÆ ¼¨àÉå ¡åÆº¾Æ´ ÌÃåÀºèÉÇïÆ¨ë ïÍåà ï¨å„Ë¾à ÌÃå  

ÌåÄåÔ¨Æè¾à Àºà ¨Ç ï¾åºèÂì ¾èÌå ÌæÈÌêŠ ¨È ÀÖ¼ú ¨´Æêºë ïÂåïÍåàÄÆ¨à Ìèó ¨è×Ä´ ¨åÈÆ 

ÀòÄå¸Éºà ï¾åÉìïÆ¾à, 2015 ÌæÀàºæŠÂÚ 16 ¼ú¾ ÀæÉæºàÉì 164 É¾ ï¨å„Ë¾à ÌÃå ÛÌàÑïŠ¼û ¡Æ 

ÉæÆ ¡æÌàºïŠ¾àºëÉ Çæ. „ÈèÆ¾ 36.6 ¼¨àÉå ¾æÉººà ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç¾ È¼û.     

¡åÆº¾ïÆà ¡ÆÉæÆ ¡æÌàºïŠ¾àºëïÉ¾à 40% ¨à ¢ºèÖ ÑÄ´ ïÍàºë ÀÍº ¼æ¨àïŒ. 
 

2015 ÉÚËïÆà Àê¾ÇåÉÚ»¾ —Æ¼Š ¢ºèÖ ÑÄ´ ïÍàºë 
 

—ï¼àÊ ªÄ¾à —Æ¼Š 

¡åÆº¾ïÆà ¡ÇÄê¸ê ÉÈ´ ªæÈïÀ¾ —ï¼àÊ ÀêÍê¸ê ÑŠ/Éæ¶ÄêÝ ï¾åÈæŸÄ ¾èÌå ¦à Ì¿Íå ïÉ¾à ¨È 

ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ. 
 

Éæ´êÀà Íå ïŒº¾ 

Â¿Éå ªæ¾éÄ´ ¾èÆ„ºÉ ºèÂì ¾É º¾ºëÇæ 2¨à ——½ ïÍàºë ¾èÌå ¾èÆ„º ¨åÈÆ´ Â¿Éå ªæ¾éÄ´ 

ï¾åÍæ è̈ ÑÄ ¾èÌå ¦Ä ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ. 
 

ÈèÀè÷Éñ, ¢¾à½¾, ªÄ¾à —Æ¼Š, ÀÚïÆàË¸ ÌÍ¨åÇ Íå Äê÷¸ Íå Àò¨åÊ¾ —Æ¼Š 

2015 ÉÚËïÆà Ìèó ¨è×Ä´ ÌæÈÌêŠ ¨È ÆŠ ÆŠ —¼ñå Íå ºå¨àË¸ ¨èòÆå¨åÇ¨Š, ï¨å„Ë¾à ÌÃåÉ¨à 

Àºà ¨Ç ï¾åºèŸÄ Íå ¡åÆº¾ïÆà —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆÆ Ä¸à¶ÈïÆà ÍèºåÉ ¾èÌå Ìèó ¨è×Ä´ 

ï¾åÍæ è̈ ÑÄ ïÍàºëïÉ¾à ÈèÀè÷Éñ, ¢¾à½¾, ªÄ¾à —Æ¼Š, ÀÚïÆàË¸ ÌÍ¨åÇ Íå Äê÷¸ Íå Àò¨åÊ¾ 

—Æ¼Š Ì¿Íå ïÉ¾à ¨È ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.  

 
 

2015 ÉÚËïÆà Àòåªà½¾ —Æ¼Š ¢ºèÖ ÑÄ´ ïÍàºë 

 

 ï¼àÀÎ ÀèÖÆº Éæ‘¼úÆê¸ê ¨è×Ä Ì¿Íå ïÉ¾à¨È ÀòºèÀå¼¾ —Æ¼Š ¨è×Ä Ì¿Íå ¡ÉÊñºåÉÆ à̈ 

Àæ¾ ï¾å¾æªéÄ. 
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 „È¼û ªæ¾éÄ Ì¿Íå ÌæÈÌêŠ ¨Ç ºèÂì ÉåÆìÌÄ¾ Æ¾àºò Íå ÀÖª¸¨ Æ¾àºò ÉÈ ¡ïÀà¨àËèº ÕÉ 

¨åÈÆ ¡ÉÌ¾à ÉêÉ¼ ¦Ä Æ¾àºò ºÉóÇ´ºà ÀòÊÌàº Ä…´„¾à Ãå—ºå ¨È Íæ¨è ÑÄ ïÍàºëïÉ¾à  

ÌÄåïÈåàචිº ÉÚËÆ ºëÈ¼û ¦Ä „È¼û ªæ¾éŠ Ìèó ï¾å¨è×Ä. 

 ¡Ãñ¾àºÇ óÇ¨»¾ À¼à½ºèÆ ÀòºèÌà»åÀ¾Æ Ì¿Íå ÇæÀèÆÈà „ÈèÆ¾Æ¨ ÀòºèÀå¼¾ ïÉ¾à ¨Ç¾ 

È¼àï¼à ¤ÌÌà ººàºàÉïÆà À¼à½ºèÆ¨à „È¼û ªæ¾éïŠ ¡ïÀà¨àËåïÉ¾è. ¦ïÍºà, ÀòÌŠÀå¼¾ïÆà¼û 

¡åÆº¾ïÆà ÀèÖ—ºÇÆ¾à Íå ªæÈïÀ¾ ÌèÆÝ ÀÍÌê¨Š ÌÍèº À¼à½ºèÆ¨à ¡¶ê ÀèÖÉæÆ´ „È¼û 

ªæ¾éÄ´ Íæ¨èÑÄ ¾èÌå ¦Ä ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.    

 

—¼ñå Íå ºå à̈Ë¸ ¨èòÆå¨åÇ¨Š 

2015 ïÀÂÇÉåÖ Ìè´ °ìÈè ÄåÌÆ ¼¨àÉå ¡åÆº¾Æ´ ÌÃåÀºèÉÇïÆ¨ë Íå ï¨å„Ë¾à ÌÃå 

ÌåÄåÔ¨Æè¾à Àºà¨Ç ï¾åºèŸÄ Íå —¼ñåºàÄ¨ ¨åÚÆඹ Ä¸à¶È ÍèºåÉÆ ïÍàºëïÉ¾à —¼ñå Íå 

ºå¨àË¸ ¨èòÆå¨åÇ¨Š ÌæÈÌêŠ ¨È ÀÖ¼ú Ìèó ¨è×Ä´ ï¾åÍæ è̈ ÑÄ ¾èÌå ¦Ä ÀòºèÀå¼¾ ¢ºèÖ —Æ.    

 

¢Íº ¨Çæ¸ê ¡Àïªà ÀåÈ¾ïÆ¾à ÀÖÂåÍèÇ ¨Çæ¸ê ¾èÌå Àæ¾ ¾æªë¾ê ¦àÉå É¾ Âæ—¾à ¡ÆÉæÆ 

ïÈà©¾ïÆà ÀåÈ¾ ¨åÇ¨ÃåÉÆ Æ´Àºà Ñ ¡æº.  

 

6. À¼à½ºè Íå ÀåÈ¾ ¨àïËàºòÆ¾à 
 

ïÄÄ ÀåÈ¾ ¨àïËàºòÆ¾à ºë¾ ÌŠÂ¾à½É —ïÊàË ¡É½å¾Æ ïÆåÄê ¨è×Ä´ ¨´Æêºë ¨Ç„.  

 

 

¡å®åÚÆ Äê¼úº ÈèÆ¾ïª¼Ç  

¡½ñ à̈Ë/Àò.—.¾è. 

 

 

 

 

 


