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1994 අංක 11 ද්රන විද්යා හා තාක්ෂණ ස්ංවර්ධන පනත මගින් පනවන ලද් 

කාර්යයන්

  

  ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව 1994 

අංක 11 ද්රන විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභා 

පනත මගින් ස්ථාපනය කරන ලද් අතර, 1998 

අක ාස්තු මාසකේ සිට ක්රියාත්මක කේ. 1998  

කද්සැම්බර්ෂ මස 06 වන දින විධිමත් පරිදි අරඹන ලද් 

එය 1999 ජනවාරි මාසකේදී සක්රීය කකාමිෂන් සභාවක් 

බවට පත්විය. 

අපකේ ද්ැක්ම

“ශ්රී ලාංකික ජනතාවකේ යහපත හා ස්මෘද්දධිය 

නංවාලනු පිණිස් වූ විභවතාව හා ඒ ස්ඳාහ විද්යාව හා 

තාක්ෂණය කයාද්ා ගැනීම ස්ඳහා රජයට උපකද්ස්ත 

ලබාකද්න අති විශිෂතට උපකද්දශනායතනයක් බවට 

පත්තීම.” 

අපකේ කමකහවර

“තිරස්ර ස්ංවර්ධනය උකද්ස්ා කයාද්ාගනු පිණිස් විද්යා 

හා තාක්ෂණ අංශයන්කේ උස්ස්ත ජාතික හැකියාවන් 

කගාඩනැගීම උකද්ස්ා රජය කවත ප්රතිපත්තති, 

ක්රකමෝපාය හා ස්ැලසුම් ස්ම්පාද්නය” 

 

 

කමකහවර 

ද්ැක්ම 

පනත හා 

නීති 

රූප ස්ටහන  1: පනත හා නීති, ද්ැක්ම හා කමකහවර 
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 පහත ස්ඳහන් ක්කෂතරයනට අද්ාළ ප්රතිපත්තති හා ස්ැලසුම්ද් ඇුළත්තව විද්යා හා තාක්ෂණ 

ස්ංවර්ධනය ස්ඳහා අවශය ප්රතිපත්තති හා ස්ැලසුම් ස්ම්බන්ධකයන් රජයට උපකද්ස්ත ලබාදීම: 

 

➢ ආර්ික අභිවෘද්දධිය උත්තකත්තජනය කරනු පිණිස් විද්යාව හා තාක්ෂණය කයාද්ා ගැනීම; 

➢ කර්මාන්ත, කෘිකර්ම, කස්තවා හා ආර්ික ක්කෂතරයනට අද්ාළ කාර්යක්ෂමතාවය හා 

තරගකාරිත්තවය ස්ම්බන්ධකයන් විද්යා හා තාක්ෂණ අංශකේ බලපෑම; 

➢ ජනතාවකේ ජීවන තත්තත්තවය නගා සිටුවනු පිණිස් කස්ෞඛය, කපෝෂණ හා දුගීබව දුරැලීම යන 

ක්කෂතරයන් මත විද්යාකේ හා තාක්ෂණකේ බලපෑම; 

➢ අධයාපන, පුහුණු හා පර්කේෂණ ස්ඳහා වගකිව යුුවන බලධාරීන්කේ උපකද්දශනය ස්මග 

විද්යාව හා තාක්ෂණය ස්ඳහා අවශය මානව හා කස්සු ස්ම්පත්ත ස්ංවර්ධනය; 

➢ ශ්රී ලංකාකේ ස්තවභාවික ස්ම්පත්ත ස්ංවර්ධනය හා කළමනාකරණය; 

➢ ජාතික වැද්ගත්තකමකින් යුු විය හැකි විද්යා හා තාක්ෂණ ක්කෂතරයන් හඳුනා ගැනීම හා 

ප්රමුඛතාගතකරණය; 

➢ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රීණත්තවය කගාඩනැගීම, පවත්තවා ගැනීම හා ආකර්ශනය ස්ඳහා ුඩු 

කද්න පරිස්රයක් නිර්මාණය කිරීම; 

➢ විද්යාව හා තාක්ෂණය ඵලද්ායක කලස් කයද්ාගැනීම ස්ඳහා ුඩුකද්න කළමනාකරණ 

ක්රකමෝපායන් ස්තථාපනය; 

➢ විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්හි පර්කේෂණ ස්ඳහා අවශය අරමුද්ල්කරණය ස්ඳහා 

ප්රමුඛත්තවය ලබාදීම ඇුළත්තව විද්යාව හා තාක්ෂණය ස්ඳහා අරමුද්ල් කවන් කිරීම. 

 

 කපර වස්කර් ශ්රී ලංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ කටයුු ස්මාකලෝචනය කරමින් මානව 

ස්ම්පත්ත ස්ංවර්ධනය ස්ඳහා වූ ක්රියාමාර්ගයන්හි ඵලද්ායකත්තවය, විද්යා හා තාක්ෂණ 

ආයතනයන්හි කාර්ය ස්ාධනය, විද්යාව හා තාක්ෂණය ස්ඳහා වූ රජකේ වියද්ම්හි 

ඵලද්ායකත්තවය හා රාජය අංශය විසින් විද්යාව හා තාක්ෂණය කයාද්ා ගැනීම 

ස්ම්බන්ධකයන් රජයට වාර්ිකව වාර්තාවක් ඉදිරිපත්ත කිරීම; 

 

 විද්යා හා තාක්ෂණ ස්ංවර්ධන පනකත්ත 2වන කකාටස් ුළ ද්ක්වා ඇති අරමුණු 

ස්ම්බන්ධකයන් විද්යා හා තාක්ෂණික ආයතනයන්හි ප්රගතිය ස්මාකලෝචනය; 

 

 විද්යා හා තාක්ෂණික ආයතනයන්ට අද්ාළ ප්රතිපත්තති හා ස්ැලසුම් පිළිබඳව රජයට උපකද්ස්ත 

ලබාදීමට ප්රථම අද්ාළ එවන් ආයතනයන්හි අද්හස්ත විමසීම; 

 

 අමාතයවරයාකේ පූර්ව අනුමැතිය ස්හිතව වස්ර කද්කකට වරක් ශ්රී ලංකා විද්යා හා 

තාක්ෂණ ස්මුළුව කැඳවා පනකත්ත 2වන කකාටස් ුළ ද්ක්වා ඇති අරමුණු හා ස්ම්බන්ධව 

ශ්රී ලංකාකේ විද්යාව හා තාක්ෂණය ස්ම්බන්ධකයන් ස්ාකච්ඡා කිරීකම් ස්ංස්ද්යක් ඇති කිරීම 

; හා එම ස්ාකච්ඡාවන් ස්ම්බන්ධ වාර්තාවක් අමාතයවරයා කවත ඉදිරිපත්ත කිරීම. 
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ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ පැතිකඩ 

  

 සභාපතිවරයා කකාමිෂන් සභාකේ ප්රධානියා කේ. 

 

 අධයක්ෂවරයා ප්රධාන විධායක නිලධාරියා කේ. 

 

 ආංශික ප්රතිපත්ති, ක්රකමෝපාය සැලසුම් හා විද්යා හා තාක්ෂණ අංශයට සම්බන්ධ 

අකනකුත්  කේඛන සම්පාද්නය  පිණිස කජයෂ්ඨ විද්යාඥයන්  හා විද්යාඥයන් බාහිර 

පාර්ෂශවකරුවන්  හා උපකේශක සංසද් සම  කටයුතු කරති. 

 

 පනත මගින් බලය ලබාදී ඇති පරිදි විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්හි ආයතනික 

සමාකලෝචන කාර්ෂයයන් සිදුකරනු පිණිස ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් 

සභාව විසින් අද්ාළ ක්කෂ්ත්රයන්හි ප්රවීණයන් කපළ  ස්වනු ලබයි. 
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ආයතනික වුහය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

අධයක්ෂ/ප්රධාන 

විධායක නිලධාරි 

උපකද්දශකවරු 

විකශතෂඥ අධයයන කණ්ඩායම් 

 

කජයෂතඨ විද්යාඥයින් 

නිකයෝජය අධයක්ෂ- මුද්ල් හා පාලන  
විද්යාඥයින් 

පර්කේෂණ 

ස්හකාරවරු කතාරුරු 

ස්න්නිකේද්න 

තාක්ෂණ/ ද්ත්තත 

ගබඩා ස්හකාර 

පරිපාලන නිලධාරි 

වැඩස්ටහන් ස්හකාර - 

මූලය 

 

කළමනාකාර 

ස්හකාරවරු 

රියදුරන් 

 

කාර්යාල කාර්ය ස්හායකයින් 

රූප ස්ටහන  2: ස්ංවිධාන වුහය 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව 

(NASTEC) 

ස්භාපතිුමා මා කකාමිෂන් ස්භා ස්ාමාජිකකයෝ 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 10 

ස්භාපතිනියකේ ස්මාකලෝචනය

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්භාපතිනිය වශකයන් 2020 වස්ර ස්ඳහා වූ එම කකාමිෂන් 
ස්භාකේ වාර්ික වාර්තාව ඉදිරිපත්ත කිරීමට හැකිීම පිළිබඳ ඉමහත්ත ස්ුටට පත්තකවමි. 

2020 ජනවාරි මස් 16වන දින ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්භාපතිවරිය කලස් රාජකාරි 
ආරම්භ කළ නමුදු මාර්ු මස් 20වන දින සිට කකාවිඩ් 19 වස්ංගතකේ පළමු රැල්ල කහතුකවන් රට අගුලු 
ද්මා තිබිණි. රට අගුලු ද්මා තිබූ ස්මය ුළ පවා ආයතනකේ කටයුු මනාකස්ත සිදුවන බවට වගබලාගනු 
පිණිස් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ කටයුු මාර්ගගතව සිදු කකරිණි. කකාමිෂන් ස්භා 

රැස්තීම් ද්හයක් පවත්තවන ලද් අතර ඉන් 5ක් Zoom කේදිකාව මත සිදු කකරිණි. 

කපාදුකේ රටක ස්ංවර්ධනය එහි විද්යාව හා තාක්ෂණකේ වර්ධනය ස්මගින් ද්ැඩිකස්ත ස්ම්බන්ධ කේ. එබැවින් 
කබාකහෝ රටවල කෘිකර්මය, කස්ෞඛය හා ස්ාමානය පුරවැසියන්කේ ජීවන තත්තත්තවය නගා සිටුීම ස්ඳහා 
විද්යා ප්රතිපත්තතියට හා එය ක්රියාත්තමක කිරීමට ඉහළම ප්රමුඛත්තවයක් ලබාකද්නු ලබයි. ආර්ික නයාය 
පරය ුළ ඉහළම ප්රමුඛත්තවය ලබා කද්මින් කම්වන විට තාක්ෂණ අමාතයාංශය අතිගරු ජනාධිපතිුමන් 
යටකත්ත ක්රියාත්තමක ීම සුභවාදී තත්තත්තවයකි. කකාවිඩ් 19ද් ස්මගින් ඉස්තමුවූ වර්තමාන වස්ංගත 
තත්තත්තවය විසින් වඩාත්ත නිශතිතව ක්ුද්ර ජීව විද්යාඥයන්, වවරස්කේදීන්, වස්ංගතකේදීන් කහෝ 
ගණිතඥයන් ආදී එන විද්යාඥයන්කේ වැද්ගත්තකම ඉස්තමු කර ඇත. 

1994 අංක 11 ද්රන විද්යා හා තාක්ෂණ ස්ංවර්ධන පනත (1994 විද්යා හා තාක්ෂණ පනත) යටකත්ත පවරා 
දී ඇති බලතල ප්රකාර, විද්යා හා තාක්ෂණ ස්ංවර්ධනය ස්ඳහා වූ ප්රතිපත්තති හා ස්ැලසුම් ස්ම්බන්ධකයන් 
රජයට උපකද්ස්ත ලබාදීම, කපර වස්කර් ශ්රී ලංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ කටයුු ස්මාකලෝචනය කරමින් 
රජය කවත වාර්ිකව වාර්තාවක් ඉදිරිපත්ත කිරීම, විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්හි ප්රගතිය 
ස්මාකලෝචනය හා ද්දවි-වාර්ිකව ශ්රී ලංකා විද්යා හා තාක්ෂණ ස්මුළුව කැඳීම ස්ඳහා ජාතික විද්යා හා 
තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කවත බලය පවරා දී ඇත. කමයට අමතරව විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්කේෂණ 
විෂය භාර ගරු අමාතයුමා විසින් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කවත පවරනු ලබන කස්සු 
අද්ාළ කටයුු සිදු කිරීමද් ඇුළත්ත කේ. 

2020 වස්කර්දී ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් පහත ද්ැක්කවන විද්යා හා තාක්ෂණ 
ආයතන 07හි කාර්යක්ෂමතා ස්මාකලෝචනයක් ආරම්භ කරන ලදී: ජාතික විද්යා පද්නම, කාර්මික පුහුණු 
ආයතනය, ශ්රී ලංකා නැකනෝ තාක්ෂණායතනය, ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන 
මධයස්තථානය, ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජ ස්ම්පත්ත ස්ංවර්ධන අධිකාරිය, පළිකබෝධ නාශක කරජිස්තරාර් 
කාර්යාලය හා රබර් පර්කේෂණ ආයතනය වශකයනි. කමය කකාවිඩ් තත්තත්තවය මධයකේ සිදු කරන ලදී. 
කකාමිෂන් ස්භා ස්ාමාජිකයන්කගන් ස්මන්විත විකශතෂ කමිටුවක් විසින් කමම ස්මාකලෝචන ක්රියාවලිය 
ස්ඳහා ප්රීණයන් කතෝරා ගන්නා ලදී. කකාවිඩ්-19 වස්ංගත තත්තත්තවය මධයකේ වුව කස්ෞඛය 
මාර්කගෝපකද්දශයනට අනුගත කවමින් බාහිර පාර්ශවකරුවන්  හා කස්සු අද්ාළ පාර්ශතවකරුවන්ද් ස්මගින් 
මාර්ගගතව කමකහයවන ලද් ස්ාකච්ඡා පවත්තවමින් විකශතෂඥ මණ්ඩල හා ආයතන විසින් ලබාකද්න ලද් 
ස්හාය ද් කම් අවස්තථාකේ ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් සිහිපත්ත කරනු ලබයි. 

කකාරියාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආයතනය (STEPI) හා හවුල්කාරීව ඒකාබද්දධ නිල ස්ංවර්ධන 

ස්හකයෝගිතා (ODA) ඒකාබද්දධ වයාපෘතිය කනාකඩවා ඉදිරියට කගනයාම් වශකයන් නිර්ණායක 3ක් 
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ස්හිත කෘිකාර්මික ප්රතිපත්තතිය ස්ඳහා මාර්ග සිතියමක් කගාඩනැගීකම් කාර්යය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 
කකාමිෂන් ස්භාව විසින් ආරම්භ කරන ලදී: 1) ගුණාත්තමක මහා පරිමාණ නිෂතපාද්න ස්ඳහා නව 
තාක්ෂණය ස්හිත කෘිකර්මය, නිෂතපාද්න ප්රවර්ධනය 2) කෘි නිෂතපාද්න අගය එක් කිරීම, ආහාර 
තාක්ෂණය - ක්රියාවලි ප්රවර්ධනය 3) ග්රාමීය අංශය විසින් සිදුකරන සුළු, මධය කෘි වයාපාර 

වයවස්ායකත්තවය හා කෘිකාර්මික නිෂතපාද්න හා අකලවිකරණ  ස්ඳහා වූ කයද්වුම් (Apps) - වයවස්ාය 
ප්රවර්ධනය වශකයනි. 

ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව මත පද්නම්ව හා පශතචාත්ත කකාවිඩ් බලපෑම ආමන්රණය කරනු පිණිස්, 
කත්තමාත්තමක මූලාරම්භයන් ුනක් යටකත්ත ප්රමුඛතාගත ක්කෂතරය කලස් කෘිකාර්මික අංශය හඳුනාකගන 
ඇත. කමම පද්දධති අධයයනය සිදු කිරීම මගින් රකේ ආහාර ස්මානාත්තමතාවය හා ආරක්ෂාව, සුළු හා 
මධය පරිමාණ වයාපාර ස්ඳහා කෘි වයාපාර හා වයවස්ායකත්තවය හා නීන හා උස්ස්ත තාක්ෂණයන් 
උපකයෝගකයන් කෘි නිෂතපාද්න ස්ඳහා වූ අගය එක් කිරීම් ආමන්රණය කරන්නාවූ, එම අංශය ස්ඳහා 
වූ ක්රියාත්තමක කළ හැකි ක්රියාකාරී ස්ැලැස්තමක් ඇති කිරීමට අකේක්ෂා කකකර්. එකඟතාවය වූකේ 
ක්රියාත්තමක කිරීකම් හා ස්තථාපනය කිරීකම් මේටම ද්ක්වා අවශය විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය හඳුනාගනු 
පිණිස් බිම් මේටකම් ප්රජාව ස්මගින් කටයුු කිරීම ස්ඳහා වූ නියමු වයාපෘතියක් ස්ංවර්ධනය කිරීමයි. 

කනාබැඳි හා කස්සු ස්ංවර්ධනය කවමින් පවත්තනා රටවල විද්යා හා තාක්ෂණ මධයස්තථානකේ ශ්රී ලංකාකේ 
ජාතික කක්න්ද්රස්තථානය වන ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කනාබැඳි ජාීන්කේ විද්යා හා 

තාක්ෂණ මධයස්තථානය (NAM S&T Centre) මගින් ශ්රී ලංකාකේ විද්යාඥයන් හා විද්යා පරිපාලකවරුන් 
ස්ඳහා පුහුණු අවස්තථා කිහිපයක් ලබාදීමටද් ස්ම්බන්ධ විය. 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 2020 කනාවැම්බර් 13 වන දින තරුණ විද්යාඥයන්කේ 

ස්ංස්ද්කේ (YSF) 9 වැනි ස්ම්මන්රණය ඉතා ස්ාර්ථක කලස් පවත්තවන ලදී. නිපුණතා ස්ංවර්ධන, වෘත්තීය 
අධයාපන, පර්කේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජය අමාතයාංශකේ කල්කම් පද්දමා රාජපක්ෂ මහත්තමිය විසින් 
තරුණ විද්යාඥයන් ආමන්රණය කරන ලදී. කකාමිෂන් ස්භා ස්ාමාජිකකයකු වන ආචාර්ය රවි ලියනකේ 
විසින් තරුණ විද්යාඥයන් හා වයවස්ායකයන් ස්ු කාර්ය භාරය පිළිබඳ ප්රධාන කද්දශනය  සිදු කරන ලදී. 
මහාචාර්ය කමත්තතිකා විතානකේ මහත්තමිය විසින් එුමියකේ පර්කේෂණ වැඩස්ටහන පිළිබඳව ඉදිරිපත්ත  

කරන ලදී. Zoom කේදිකාව මත ස්මාන්තරව ස්ැසි 4ක් ුළ පර්කේෂණ පිකා 51ක් ඉදිරිපත්ත කරන ලදී. 

කමය වූකලි එද්ා කමද්ාුර ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් zoom කේදිකාවක් මත 
පවත්තවන ලද් පළමු ස්මුළුව විය. වැඩබලන අධයක්ෂවරයාකේ මඟ කපන්ීම යටකත්ත තරුණ 
විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්කේ ස්භාපති ආචාර්ය කක්.ඩබ්.එල්.කක්. ීරසිංහ, ස්ම කල්කම්වරුන් වන ආචාර්ය 
එම්.කක්. මීගහකුඹුර හා ආචාර්ය යූ.එස්ත. ලියනාරච්ි යන මහත්තවරුන් ස්හ ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 
කකාමිෂන් ස්භාකේ විද්යාඥ තිළිණි මුණගමකේ මහත්තමිය විසින්ද් කැපීකමන් ඉටු කරන ලද් කාර්ය භාරය 
එහි ස්ාර්ථකත්තවයට ද්ායක විය. 

2017 සිට, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකවහි ප්රගතියට බාධා වන පරිදි පැවති  අභයන්තර 
ගැටලුකේදී  එයට  බාධා වන අයුරින්  රජකේ අරමුද්ල් අහිමි කරමින්  පූර්ණ වැටුේ ස්හිතව අනිවාර්ය 
නිවාඩු මත සිටි අධයක්ෂවරයා ස්ම්බන්ධකයන් අවස්න් පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට හැකිවිය. කම්වන විට 
අවස්න් පරීක්ෂණය සිදු කකකරමින් පවී. 

නිපුණතා ස්ංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන, පර්කේෂණ හා නකවෝත්තපාද්න රාජය අමාතයාංශකේ රාජය 
අමාතය ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිුමා, එහි වත්තමන් රාජය අමාතය ගරු (වවද්ය) සීතා අකබ්කපාල 
මහත්තමිය, කල්කම්වරුන් වන අනුර දිස්ානායක මහතා හා පද්දමා රාජපක්ෂ මහත්තමිය හා අමාතයාංශකේ 
කස්සු නිලධාරීන් විසින්ද් ලබාදුන් ස්ක්රීය ස්හකයෝගය කෘතකේදීව සිහිපත්ත කරමි. 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව ඉදිරියට කගනයාම පිණිස් ලබාදුන් ස්හකයෝගය 
ස්ම්බන්ධකයන් කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්ාමාජිකයන් කවත ස්තුතිය පළ කරමි. ලබාදුන් විශතවස්නීය 
ස්හකයෝගය කවනුකවන් වැඩබලන අධයක්ිකා නසීමා අහමඩ් මහත්තමිය හා ඵලද්ායී කලස් කණ්ඩායම් 
හැඟීකමන් සිදුකළ කස්තවය කවනුකවන් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ කාර්ය මණ්ඩලය ද් 
කෘතකේදීව සිහිපත්ත කරමි. 

 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 12 

මහාචාර්ය ක්ෂණිකා හිරිඹුකර්ගම 
ස්භාපති 
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව 
2020 ජනවාරි 16 සිට 2020 කද්ස්ැම්බර් 31 ද්ක්වා 

 
  



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 13 

කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්ාමාජිකයන්

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහාචාර්ෂය නිරන්ජනී රත්නායක 

මහත්මිය, කකාමිෂන් සභා සාමාජික 

ඉංජිකන්රු මහාචාර්ය 

නිරන්ජනී රත්තනායක මහත්තමිය 

කමාරටුව විශතවවිද්යාලකේ සිවිල් 

ඉංජිකන්රු විෂය පිළිබඳ ස්ම්මානිත 

මහාචාර්යවරියකි 

මහාචාර්ෂය සිරිමලී ප්රනාන්දු 

මහත්මිය, කකාමිෂන් සභා සාමාජික 

මහාචාර්ය සිරිමලී ප්රනාන්දු මහත්තමිය 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශතවවිද්යාලකේ වවද්ය 

පීඨකේ කජයෂතඨ මහාචාර්යවරියකි. 

ආචාර්ෂය රවි ලියනකේ 

මහතා, කකාමිෂන් සභා සාමාජික 

ආචාර්ය ලියනකේ යනු ශ්රී ලංකාකේ 

ප්රමුඛ කපකළත ආහාර, පුද්දගලික ස්ත්තකාර 

හා ගෘහභාණ්ඩ නිෂතපාද්න ස්මාගමක් වන 

රයිගම් ආයතනකේ  

ස්මාරම්භක, ස්භාපති හා ප්රධාන විධායක 

නිලධාරියාද් කේ. 

මහාචාර්ෂය සුද්ත් කරාහාන් මුණසිංහ 

මහතා, කකාමිෂන් සභා සාමාජික 

වරලත්ත ඉංජිකන්රුවරකයකු වන 

මහාචාර්ය කරාහාන් මුණසිංහ මහතා 

කමාරටුව විශතවවිද්යාලකේ විද්ුත්ත හා 

විදුලි ස්ංකද්දශ ඉංජිකන්රු 

අධයයනාංශයට අනුයුක්තව කස්තවය 

කරයි. 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහා භාණ්ඩාගාර නිකයෝජිතයන්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ධර්ෂිණී ප්රසාන්ත් මහත්මිය, කකාමිෂන් සභා සාමාජික 

ධර්ිණි ප්රස්ාන්ත්ත මහත්තමිය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ 

මහා භාණ්ඩාගාර නිකයෝජිතවරිය කලස් කටයුු කරයි.  

මහාචාර්ෂය කර්ෂණුකා නිේමිණි 

මහත්මිය, කකාමිෂන් සභා සාමාජික 

මහාචාර්ය ඒ.එච්.එල්.ආර් නිල්මිණි 

මහත්තමිය ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

විශතවවිද්යාලකේ තාක්ෂණ පීඨකේ 

පීඨාධිපතිනිය කේ. 

රුවන් කුකුකේවිතාන මහතා, කකාමිෂන් 
සභා සාමාජික 

 

රුවන් කුකුකල්විතාන මහතා RH Steel 

Building Systems පුද්දගලික ස්මාගකම් 

ස්භාපති/ කළමනාකරණ අධයක්ෂ කේ. 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 15 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භා කාර්ය මණ්ඩලය

මහාචාර්ෂය ක්ෂණිකා හිරිඹුකර්ෂ ම මහත්මිය සභාපති 

නසීමා  අහමඩ් මහත්මිය වැඩබලන අධයක්ෂ/ප්රධාන විධායක නිලධාරී (2020 ජුනි 

මස් පළමුවැනිද්ා සිට) 

ආචාර්ෂය තමාරා එෆ්. ඩයස් මහත්මිය 

 
නන්ද්නී සමරවික්රම මහත්මිය           

වැඩබලන අධයක්ෂ/ප්රධාන විධායක නිලධාරී (2020 

ජනවාරි 27 සිට මැයි 31 ද්ක්වා)  

වැඩබලන අධයක්ෂ/ප්රධාන විධායක නිලධාරී (2020 

ජනවාරි 26 ද්ක්වා)  

ආචාර්ෂය කේප ඩබ්. සමරකකෝන් මහතා කජයෂතඨ විද්යාඥ 

කසයිඩ් ශහමි මහතා කජයෂතඨ විද්යාඥ 

ජී.සී. කුමාරි පීරිස් මහත්මිය නිකයෝජය අධයක්ෂ - මූලය හා පාලන 

රසිතා කපකර්ෂරා මහත්මිය විද්යාඥ 

එම්.ඩී. තිළිණි මිය  විද්යාඥ 

යූ.කක්.ඩී.එේ.එච්.කක්. උඩු ම මිය පරිපාලන නිලධාරී 

එස්.ඒ.ඩී.එස්.පී. කස්නානායක මහතා කතාරුරු හා ස්න්නිකේද්න තාක්ෂණ/ද්ත්තත පද්නම් ආශ්රිත 

නිලධාරී 

ආර්ෂ.එම්.ටී. රත්නායක මහතා වැඩස්ටහන් ස්හකාර - මුද්ල් 

ජී.එම්.සී.එන්. මහරකේ මහත්මිය කළමනාකරණ ස්හකාර 

ඩබ්.එම්.අයි.කක්. කවද්මුේල මහත්මිය කළමනාකරණ ස්හකාර 

අනිේ කහට්ටිආරච්ි මහතා රියැදුරු 

ජයශාන්ත ප්රභාත් මහතා රියැදුරු 

ප්රදීප් එරන්ද් මහතා රියැදුරු 

ඒ.ඩී. ධනපාල මහතා කාර්යාල කාර්ය ස්හායක 

කණිෂ්ක ගිම්හාන් මහතා කාර්යාල කාර්ය ස්හායක (2020 මාර්ු 16 ද්ක්වා) 

 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 16 

කාර්ය ස්ාධනය පිළිබඳ උද්දදීපනයන් - 2020

 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ කාර්ෂයය (1): විද්යාව හා තාක්ෂණය 

ක ාඩනැගීම සඳහා අවශය ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් පිළිබඳව රජයට උපකද්ස් ලබාදීම 

 

01. ඛනිජ සම්පත් පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් උස්ස්ත අධයාපන, තාක්ෂණ හා නකවෝත්තපාද්න 

අමාතයාංශය හා මහවැලි ස්ංවර්ධන, පරිස්ර හා වනජීී ස්ම්පත්ත අමාතයාංශයද් ස්මග ඒකාබද්දධව ජාතික 

ඛනිජ ස්ම්පත්ත ප්රතිපත්තතිය ස්කස්ත කිරීකම් කාර්යය ආරම්භ කරන ලදී. අමාතය මණ්ඩලය විසින් 

ප්රතිපත්තතියක් කලස් කමම ප්රතිපත්තතිය අනුමත කරන ලදී. කකකස්ත වුවද්, ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කරනු 

පිණිස් සුදුසු ක්රකමෝපායන් හා ක්රියාකාරී ස්ැලසුම්ද් ස්හිතව ප්රතිපත්තතිය නැවත ඉදිරිපත්ත කරන කලස් විෂය 

භාර අමාතයාංශය කවතින් ඉල්ලා සිටින ලදී. කමම ීරණයද් ස්මගින්, මහවැලි ස්ංවර්ධන අමාතයාංශය 

හා භූ විද්යා ස්මීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් සිය විෂය පථය යටකත්ත ඛනිජ ස්ම්පත්ත ප්රතිපත්තතිය 

ස්කස්ත කිරීම පවත්තකන්ය යන කරුණ කපන්වමින් ප්රතිපත්තතිය නිමැීකම් වගකීම භාරගන්නා ලදී. කර්ඛීය 

අමාතයාංශකේ මාර්කගෝපකද්දශය යටකත්ත ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් කමම 

ප්රතිපත්තතිය නිම කිරීකම් අරමුණින් ස්ාකච්ඡා ගණනාවක් පවත්තවන ලදී. අපකේ ඛනිජ ස්ම්පත්ත භාවිතකයන් 

අගය එක්කල නිෂතපාද්න අපනයනකයන් වඩ වඩාත්ත රටට විකද්දශ විනිමය කගන එන අතර ආකයෝජන 

ුළින් ලැකබන්නාවූ ප්රතිලාභ ඉහළ නංවමින් අගය එක් කිරීකම් සිය සීමාවන් පුළුල් කරනු පිණිස් ඛනිජ 

පද්නම්ගත කර්මාන්තයන් ස්ඳහා හැකියාව ලබාකද්න පරිස්රයක් කමම ප්රතිපත්තතිය විසින් ස්ම්පාද්නය 

කරනු ඇත. කමම ප්රතිපත්තතිකේ පවත්තනා වැද්ගත්තකම ස්ැලකිල්ලට ගනිමින්, ප්රතිපත්තතියට අද්ාළ කටයුු 

අවස්න් කිරීම කේගවත්ත කරනු පිණිස් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව අද්ාළ අමාතයාංශ 

ස්මගින් කනාකඩවා කටයුු කරන ලදී. 

 

02. කේශීය බීජ ප්රතිපත්තිය 

2020 වස්කර්දී ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් භාරගන්නා ලද් බීජ ස්හතිකකරණ 

කස්තවා මධයස්තථානය ස්ම්බන්ධ ආයතනික ස්මාකලෝචනය මත පද්නම්ව ජාතික බීජ ප්රතිපත්තතියක 

අවශයතාවය නිර්කද්දශ කර ඇත. ස්ැබැවින්ම, කස්ෞභාගයකේ ද්ැක්ම ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව ුළද් කද්දශීය 

බීජ ප්රතිපත්තතියක වැද්ගත්තකම අවධාරණය කර ඇත. ඒ අනුව, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් 

ස්භාව විසින් අද්ාළ බාහිර පාර්ශවකරුවන්  ස්මග ඒකාබද්දධව ජාතික බීජ ප්රතිපත්තතියක් කගාඩනැගීකම් 

ක්රියාවලිය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් ආරම්භ කර ඇත. කකකස්ත වුවද්, කම් 

ස්ම්බන්ධ ප්රතිපත්තතියක් ස්ැකසීකම් කාර්යය කෘිකර්ම අමාතයාංශකේ විෂය පථය යටකත්ත කමිටුවක් 

විසින් ද්ැනටමත්ත ආරම්භ කර ඇත. එබැවින්, ක්රියාවලිය ුළ ද්දවිකරණය  සිදු ීකම් හැකියාව වළකාලනු 

පිණිස්, අද්ාළ බලධාරීන් විමසීකමන් අනුරුව කමම ප්රතිපත්තතියට අවශය පහසුකම් ස්ැලසීකම් 

කාර්යකයහි ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව ස්ම්බන්ධ කනාවන  බවට ීරණය කරන ලදී. 

කකකස්ත වුවද්, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ අද්හස්ත අවශය ස්ෑම අවස්තථාවකම, ජාතික 

විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් එය කනාකඩවා ලබාකද්නු ඇත. 
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03.  ජාතික කසෞඛය ප්රතිපත්තිය තුළට කේශීය ද්ෘෂ්ි කකෝණයන් ඇතුළත් කිරීම  

 

04   2020 වස්කර්දී ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් බණ්ඩාරනායක අනුස්තමරණ 

ආයුර්කේද් පර්කේෂණායතනය ස්ම්බන්ධකයන් සිදුකරන ලද් ආයතනික ස්මාකලෝචනය මත 

පද්නම්ව, ජාතික කස්ෞඛය ප්රතිපත්තතිය ුළට කද්දශීය කස්ෞඛය/ ආයුර්කේද් ප්රතිපත්තතිමය පැතිකඩයන් 

ඇුළත්ත කිරීකම් අවශයතාවයක් පවත්තනා බව ස්මාකලෝචක මණ්ඩලය විසින් නිර්කද්දශ කර ඇත. 

කමමගින් ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව වන කස්ෞභාගයකේ ද්ැක්ම ුළ ප්රකාශිත පරිදි කද්දශීය වවද්ය/ 

ආයුර්කේද් ඖෂධ ස්ංග්රහයක් කගාඩනැගීම ස්ඳහා අවශය විධිවිධාන ස්ම්පාද්නය කරනු ඇත. ඒ 

අනුව, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් අවශය පසු විපරම් කටයුු ස්ඳහා අද්ාළ 

කස්ෞඛය අංශ බලධාරීන් කවත ස්මාකලෝචනකේදී හඳුනාගත්ත කරුණු ද්ැනටමත්ත ද්න්වා ඇත. අද්ාළ 

කර්ඛීය අමාතයාංශය විසින් කස්ෞඛය අංශයට අද්ාළ ප්රතිපත්තති ස්කස්ත කිරීම ස්ම්බන්ධව බාහිර 

පාර්ශවකරුවන්කේ අද්හස්ත විමසීම ස්ඳහා අවශය පහසුකම් ස්ැලසීමටද් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 

කකාමිෂන් ස්භාව අකේක්ෂා කරයි.  

 

05 ද්කුණු කකාරියාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්ති ආයතනය (STEPI) සමගින් සිදුකරන 

විද්යා, තාක්ෂණ හා නකවෝත්පාද්න (STI) සම්බන්ධ ඒකාබේධ වයාපෘතිය  

2020 වස්කර්දී ද්කුණු කකාරියාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආයතනය හා ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 

කකාමිෂන් ස්භාව අතර ප්රතිපත්තති උපකද්දශන වයාපෘතිය යටකත්ත කෘි අංශකේ ඵලද්ායකත්තවය, ක්රියාවලිය 

හා කෘි-වයවස්ායකත්තවය වැඩිදියුණු කිරීකම් විද්යා, තාක්ෂණ හා නකවෝත්තපාද්න ප්රතිපත්තති කමවලම් 

හඳුන්වා දීකම් කාර්යය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් ආරම්භ කරන ලදී. කෘිකර්ම 

අංශය මත කකාවිඩ් 19 මගින් ඇති කරන ලද් ස්ෘණාත්තමක බලපෑම් ස්ලකා බලමින් කෘිකාර්මික අංශය 

ප්රමුඛ ක්කෂතරයක් කලස් ස්ලකන ලදී. ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ හා විද්යා හා තාක්ෂණ 

ප්රතිපත්තති ආයතනකේ නිකයෝජිතයන්ද් ස්මගින් පවත්තවන ලද් මාර්ගගත ස්ාකච්ඡාවන් ගණනාවකින් 

අනුරුව විෂය ස්ම්බන්ධකයන් ස්ංකල්ප පිකාවක් ස්කස්ත කරන ලදී. ඒ අනුව, ‘(ප්රමුඛතාගත අපනයන 

කභෝග 6ක් ස්ඳහා වූ) ශ්රී ලංකාකේ කෘිකර්මකේ ඵලද්ායකත්තවය, ක්රියාවලිය හා වයවස්ායකත්තවය ස්ඳහා 

වූ විද්යා, තාක්ෂණ හා නකවෝත්තපාද්නකයන් බල ගැන්වුණු ක්රියාකාරී ස්ැලැස්තම’ කගාඩනැගීම ස්ඳහා ජාතික 

විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භා නිලධාරීන් ස්මගින් කද්දශීය වයාපෘති උපකද්දශකයන් තිකද්කනකු පත්ත 

කරන ලදී. මාර්ගගත රැස්තීම් ගණනාවක් හා මාර්ගගත වැඩමුළුවක්ද් ඇුළත්ත ද්කුණු කකාරියාකේ විද්යා 

හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආයතනකේ  උපකද්දශකවරුන්කේ වැඩිදුර ස්මාකලෝචනයන්ද් ස්මගින් 

ක්රියාකාරී ස්ැලැස්තකම් පළමු හා කද්වන කකටුම්පත්ත ස්කස්ත කරන ලදී. කෘිකර්ම අමාතයාංශය, කෘිකර්ම 

කද්පාර්තකම්න්ුව, ජාතික ක්රමස්ම්පාද්න කද්පාර්තකම්න්ුව, විකද්දශ ස්ම්පත්ත කද්පාර්තකම්න්ුව හා 

කයෞවන කටයුු අමාතයාංශයද් ඇුළත්ත අද්ාළ කද්දශීය බාහිර පාර්ශවකරුවන්  ස්මගින් 

ක්රියාකාරී ස්ැලැස්තම හා වැඩිදුර ක්රියාත්තමක කිරීකම් කටයුු ස්ම්බන්ධකයන් තවදුරටත්ත ස්ාකච්ඡා කරන 

ලදී. විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආයතනකේ හා කද්දශීය ප්රීණයන්කේ අද්හස්ත ඇුළත්ත කකකරමින් 

අවස්න් කරනු ලබන ක්රියාකාරී ස්ැලැස්තම ක්රියාත්තමක කිරීම ස්ලකා බලනු පිණිස් කෘිකර්ම 

කද්පාර්තකම්න්ුව  කවත යවනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 18 

රූපය 3: විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආයතන වයාපෘතිකේ 
බාහිර පාර්ශවකරුවන්කේ  රැස්තීම 

 

 

  

  

  

 

    

 

 

   

  



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 19 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභා කාර්ෂයය (2): ශ්රී ලංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ 

කටයුතු සමාකලෝචනය කරමින් වාර්ෂිකව රජයට වාර්ෂතාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 

පසුගිය වස්කර් ශ්රී ලංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ කටයුු ස්මාකලෝචනය කරමින් රජයට වාර්ිකව 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත්ත කිරීකම් කාර්යය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කවත පවරා ඇත. කමම 

වාර්තාව ුළ මානව ස්ම්පත්ත ස්ංවර්ධනය ස්ද්හා කගන ඇති පියවරයන්හි ඵලද්ායිතාවය විද්යා හා 

තාක්ෂණ කාර්ය ස්ාධනය, ආයතන, විද්යා හා තාක්ෂණ අංශයන්හි රජකේ වියද්ම්වල ඵලද්ායකත්තවය හා  

පුද්දගලික අංශකේ ආයතනවල හා රාජය අංශකේ කටයුු ු ළ විද්යාව හා තාක්ෂණය උපකයෝගී කරගැනීම 

ස්ඳහා වූ ක්රියාමාර්ගයන්හි ඵලද්ායකත්තවය තක්කස්තරු කිරීම අන්තර්ගත කේ. 

 

01. 2018 විද්යා හා තාක්ෂණ තත්ත්ව වාර්ෂතාව 

කමම අරමුණ හා අනුගතව, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 2018 වස්ර ුළ රාජය 

අංශකේ විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන 40ක තත්තත්තවය ස්මාකලෝචනය කර ඇත. කම් හා ස්ම්බන්ධව පුළුල් 

ක්කෂතර පහක් ුළ ප්රශතනාවලි ස්මීක්ෂණයක ආකාරකයන් ද්ත්තත රැස්ත කකරිණි: i) මානව ස්ම්පත්ත, ii) 

කභෞතික ස්ම්පත්ත, iii) පර්කේෂණ කයද්වුම්, iv) පර්කේෂණ නිමැවුම් හා v) විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන 

කස්තවාවන් වශකයනි. ඒත ඒත ආයතනය කවතින් ලද් කතාරුරු මත පද්නම්ව, ද්ත්තත විශතකල්ෂණය ස්ම්පූර්ණ 

කිරීමට ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාවට හැකිවූ අතර, කම්වන විට වර්තාව අවස්න් කිරීකම් 

කටයුු සිදු කවමින් පවී. වාර්තාව කමම වස්කර් ුන්වන කාර්ුව ුළ ප්රකාශයට පත්ත කකකරනු ඇත. 

  

රූපය  4: විද්යා හා තාක්ෂණ තත්තත්තව වාර්තාව 2018 

 

02. විද්යා හා තාක්ෂණ තත්ත්ව වාර්ෂතාව 2019-2020 

විෂය භාර අමාතයාංශකේ කල්කම්වරයා ස්මගින් පවත්තවන ලද් ස්මාකලෝචන රැස්තීමකදී ගන්නා ලද් 

ීරණයක ප්රතිඵලයක් කලස් 2019-2020 ස්ඳහා ද්ත්තත රැස්ත කිරීකම් ක්රියාවලිය ප්රමාද් විය. කමුළ ද්ත්තත 

රැස්ත කිරීකම් ආකෘතියට සිදුකළ කවනස්තකම්, ද්ත්තත රැස්ත කිරීකම් ක්රමකේද්යට සිදුකළ කවනස්තකම්, ද්ත්තත 

රැස්ත කිරීම කස්සු ස්මාන ආයතන ස්මගින් ඒතකාබද්දධ කිරීම හා වාර්තාකරණ ආකෘති ආදිය ඇුළත්ත කේ. 
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එබැවින්, ද්ැක්මක් ුළ රකේ ස්ැබෑ විද්යා හා තාක්ෂණ තත්තත්තවය පිළිබිඹු කරන ස්ාමුහික ප්රකේශයක් 

මගින්, කකාමිෂන් ස්භාකේ එකඟතාවය ස්හිතව, අමාතයාංශකේ ස්ැලකිල්ලට ලක්වන කරුණු 

ආමන්රණය කිරීම ස්ඳහා කයාද්ාගන්නා ලද් නව ක්රමකේද්යක් ස්හිතව 2021 වස්ර ුළ 2019/2020 

වාර්තාව පළ කකකරනු ඇත. කම් හා අනුගතව, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 

විකශතෂකයන් අවශය ද්ත්තත හා කතාරුරු ලබාගැනීම ස්ම්බන්ධකයන් විස්තීර්ණ ආංශික වාර්තාවක් ස්කස්ත 

කිරීම ස්ඳහා ගැටලු හඳුනා ගැනීකම් කාර්යකයහි නිරතව සිටී. 

 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ කාර්ෂයයන් (3): විද්යා හා තාක්ෂණ 

ආයතනයන්හි ප්ර තිය සමාකලෝචනය 

පනකත්ත 2 වගන්තිය ුළ පනවා ඇති අරමුණු ආශ්රිතව විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතන ස්මාකලෝචනය කිරීමට 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කවත නියම කර ඇත.  

ජාතික ප්රමුඛතාවයන් හා ඉලක්කයන් ස්පුරාලන බවට තහවුරු කරනු පිණිස් කමම ආයතනයන් විසින් 

සිදුකරන විද්යා හා තාක්ෂණ කටයුුවල ගුණාත්තමකභාවය, පිරිවැය ඵලද්ායකත්තවය, අද්ාළත්තවය, හා 

බලපෑම තක්කස්තරු කිරීම ස්ඳහා අද්ාළ ක්කෂතරයන්හි ප්රීණයන්කගන් ස්ැදුම්ලත්ත කකාමිෂන් ස්භාකේ 

අනුමැතිය ස්හිතව ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් පත්තකරනු ලබන බාහිර 

මණ්ඩලයන් විසින් ස්මාකලෝචනයන් සිදු කකකර්. ස්මාකලෝචනයන් මාර්කගෝපකද්දශ අත්ත කපාතක් මත 

පද්නම්ව සිදුකරන  අතර, අවශය කතාරුරු ආයතන කවතින් හා බාහිර පාර්ශව  විමසුම් මගින් ඒකරාශි 

කකකර්. 

 

ස්මාකලෝචන ක්රියාවලිය ුළ එකිකනක කවනස්ත අදියර 4කින් ස්මන්විත කේ.. 

 ස්මාකලෝචනය ස්ඳහා සූද්ානම් ීම 

 ස්මාකලෝචන කණ්ඩායම විසින් ආයතන ස්මාකලෝචනය සිදුකිරීම. 

 ස්මාකලෝචන කණ්ඩායම විසින් කකටුම්පත්ත වාර්තාව ස්කස්ත කිරීම 

  ස්මාකලෝචන කණ්ඩායම විසින් ස්කස්න ලද් අවස්න් වාර්ථාව  ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 

කකාමිෂන් ස්භාව කවත ඉදිරිපත්ත කිරීම  

 

2020 විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්හි කාර්ය ස්ාධන ස්මාකලෝචනයට අද්ාළ ස්මස්තත ක්රියාවලියම 

ක්කෂතර නිරීක්ෂණ හා ස්ාකච්ඡා මත පද්නම් වන බැවින් වර්තමාන කකාවිඩ් 19 වස්ංගත තත්තත්තවයන් 

කහතුකවන් ස්ැලකිය යුු බලපෑමක් එම ක්රියාවලියට ඇතිවිය. කකකස්ත වුවද්, ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 

කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 2020 වස්ර ුළ ස්මාකලෝචන 7ක් ආරම්භ කිරීමට ස්මත්ත විය. 

 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 2020 වස්ර ුළ ඒ ඒ ස්මාකලෝචන මණ්ඩලයන් 

කවතින් පහත ස්ඳහන් ස්මාකලෝචන වාර්තා ලබාදුන්  අතර ඒවා කකාමිෂන් ස්භා අනුමැතිය ස්ඳහා ඉදිරිපත්ත 

කරන ලදී. කමම ක්රියාවලිය හා අනුගතව, කකාමිෂන් ස්භාව විසින් එම වාර්තා අධයයනය කර ඒවා 

අනුමැතිය ස්ද්හා නිර්කද්දශ ලබා දීම පිණිස් කකාමිෂන් ස්ාමාජිකයන්කගන් ස්ැදුම්ලත්ත අනු-කමිටු කද්කක් 

පත්ත කරන ලදී.  
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1. ශාක ආරක්ෂණ කස්තවා (PPS), කෘිකර්ම කද්පාර්තකම්න්ුව  

2. බණ්ඩාරනායක අනුස්තමරණ ආයුර්කේද් පර්කේෂණායතනය (BMARI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය  5 : ශාක ආරක්ෂණ කස්තවකේ හා බණ්ඩාරනායක අනුස්තමරණ ආයුර්කේද් පර්කේෂණායතනකේ 
කාර්යක්ෂමතා ස්මාකලෝචන වාර්තා 

මින් ඉහත  ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් විෂය භාර අමාතයාංශය කවත හා අද්ාළ 

විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන් කවත ස්මාකලෝචන නිර්කද්දශ ලබාකද්න ලදී. කකකස්ත වුවද්, කබාකහෝ 

විටම, එම නිර්කද්දශ ක්රියාත්තමක කිරීමට තරම් බරපතල කස්ත ස්ැලකිල්ලට කනාගන්නා ලදී. ආයතනික 

ස්මාකලෝචනකේ එන නිර්කද්දශ ක්රියාත්තමක කරන බවට වගබලා ගනු පිණිස් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ 

කකාමිෂන් ස්භාව විසින් ඵලද්ායී කාර්ය ස්ාධන නිරීක්ෂණ පද්දධතියක් ස්තථාපනය කරනු වස්ත 

විගණකාධිපති  කද්පාර්තකම්න්ුව ස්මග ස්ාකච්ඡාවක් පවත්තවන ලදී. සිය කාර්ය ස්ාධන විගණන 

ක්රියාවලිය ුළ කමකරුණ ඇුළත්ත කිරීම ස්ඳහා ධනාත්තමක එකඟතාවයක් පළකළ විගණකාධිපති  

කද්පාර්තකම්න්ුව විසින්, අද්ාල  ආයතනයනට අමතරව භාණ්ඩාගාරය හා කර්ඛීය අමාතයාංශය කවතද් 

ස්මාකලෝචන වාර්තා පිටපත්ත යවන කලස් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකවන් ඉල්ලා සිටින 

ලදී.  

විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනයන්කේ කාර්ය ස්ාධන ස්මාකලෝචන විස්තතර පහත පරිදි කේ.  

 

1. ජාතික ඉංජිකන්රු පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන මධයස්ථානය (NERDC) 

1957 අංක 49 ද්රන රජකේ කර්මාන්ත ස්ංස්තථා පනකත්ත විධිවිධාන ප්රකාර 1974දී ජාතික ඉංජිකන්රු 

පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන මධයස්තථානය ස්තථාපනය කරන ලද් අතර, කම්වන විට එය නිපුණතා 

ස්ංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන, පර්කේෂණ හා නකවෝත්තපාද්න රාජය අමාතයාංශකේ විෂය පථය යටකත්ත 

ක්රියාත්තමක කේ. ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන මධයස්තථානය යනු කද්දශීය ඉංජිකන්රු හා 

තාක්ෂණික පර්කේෂණ කර්මාන්තය ස්ංවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය කරමින් එත ස්ඳහා පහසුකම් ස්ැලසීකම් 

මූලික අරමුණ ස්හිතව කපරකී පනත යටකත්ත ස්තථාපනය කරන ලද් ප්රමුඛතම ආයතනයන් අතරින් එකකි.  



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 22 

රූපය 6 : ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන මධයස්තථාන (NERDC) කාර්ය ස්ාධන 
ස්මාකලෝචනය  

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 2020 වස්කර්දී ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේෂණ හා 

ස්ංවර්ධන මධයස්තථානකේ ස්මාකලෝචන කටයුු ආරම්භ කරන ලද් අතර, එම ස්මාකලෝචන කාර්යය 

ස්ඳහා පහත ස්ඳහන් මණ්ඩල ස්ාමාජිකයන් පත්තකරනු ලැබ ඇත: 

1. මහාචාර්ය ආනන්ද් ජයවර්ධන මහතා (ස්භාපති) 

2. ශිකරෝමාල් ප්රනාන්දු මහතා 

3. මහාචාර්ය බුද්දධික පී. ජයකස්තකර මහතා      

මණ්ඩලය 2020 අකගෝස්තු මස් 8 හා 9 දිනයන්හි ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කවත 

ස්මාකලෝචන චාරිකාවක නිරත වූ අතර, එහි කජයෂතඨ කාර්ය මණ්ඩලය ස්මග ස්ාකච්ඡා පවත්තවන ලදී. එම 

මණ්ඩලය විසින් පවත්තනා පරීක්ෂණ පහසුකම්, වැඩ ශාලාවන් හා තාක්ෂණ උද්යානය කවතද් චාරිකා 

කරන ලදී. විවිධ තාක්ෂණ කාණ්ඩයන්හි බලපත්තලාභීන්, කස්තවාද්ායකයන්, හා ස්ැපයුම්කරුවන්ද් 

නිකයෝජනය කරන බාහිර පාර්ශවකරුවන්  37 කද්කනකුකේ ස්හභාගිත්තවකයන් 2020 කද්ස්ැම්බර් මස් 

11වන දින මාර්ගගත වැඩමුළුවක් කලස් zoom කයද්වුම් භාවිතකයන් බාහිර පාර්ශවකරුවන්කේ  

රැස්තීමක් පවත්තවන ලදී.  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

2. ජාතික විද්යා පද්නම (NSF)  

1994 අංක 11 ද්රන පාර්ලිකම්න්ු පනතින් ස්තථාපිත ජාතික විද්යා පද්නම (NSF) වූකලි අතයවශයකයන්ම 

ශ්රී ලංකාකේ විද්යා හා තාක්ෂණ අංශය කවත කස්තවය ස්ලස්මින් එය බලගැන්ීම ස්ඳහා වරම් ලබාදී ඇති 

කස්තවා ආයතනයකි. ප්රධාන වැඩස්ටහන් ගණනාවක් මගින්, ආයතනය විසින් පර්කේෂණ, ස්ංවර්ධන හා 

නකවෝත්තපාද්නයන් කමන්ම විද්යා හා තාක්ෂණ ධාරිතාවයද් ප්රවර්ධනය කරමින් එතවාට ස්හාය ලබාකද්නු 

ලබයි. එමගින් විද්යාව ජනප්රිය කරනු පිණිස් විවිධ වැඩස්ටහන් හා ක්රියාකාරකම්ද් පවත්තවන අතර, විද්යා 

හා තාක්ෂණ කතාරුරු ප්රචාරණකේ ප්රමුඛ කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් රකේ විද්යා අධයාපනය ප්රවර්ධනය 

කරනු ලබයි.  

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් පළමු ස්මාකලෝචන මණ්ඩල රැස්තීම පැවැත්තීකමන් 

අනුරුව 2020 අකගෝස්තු මස් 20වන දින ජාතික විද්යා පද්නමට අද්ාළ ස්මාකලෝචන ක්රියාවලිය ආරම්භ 

කරන ලදී. කමම ස්මාකලෝචන මණ්ඩලය පහත ස්ඳහන් ස්ාමාජිකයන්කගන් ස්මන්විත කේ. 

1. මහාචාර්ය (වවද්ය) මංජුල පී. එස්ත. මාගමකේ මහතා (ස්භාපති) 
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රූපය 7 : ජාතික විද්යා පද්නකම් කාර්ය ස්ාධන ස්මාකලෝචනය 

2. මහාචාර්ය තියකඩෝර් ඇකලක්ස්ැන්ඩර් ප්රනාන්දු මහතා  

3. ශාන්ත ීරසිංහ මහතා  

කමම මණ්ඩලය විසින් 2020 ස්ැේතැම්බර් මස් 10වන දින ජාතික විද්යා පද්නම කවත ස්මාකලෝචන 

ස්ංචාරය  සිදුකරන ලද් අතර, එහි ස්භාපති, වැඩබලන අධයක්ෂ ජනරාල් හා ආයතනකේ කජයෂතඨ කාර්ය 

මණ්ඩලය ස්මගින්ද් ස්ාකච්ඡා පවත්තවන ලදී. බාහිර පාර්ශවකරුවන්කේ ස්මාකලෝචන මණ්ඩලය විසින් 

හඳුනා ගන්නා ලද් එත එත පාර්ශතවයන් ස්මගින් අද්හස්ත විමසුම් රැස්තීම් කිහිපයක් පවත්තවන ලදී. මණ්ඩලය 

විසින් 2021 පළමු කාර්ුව ුළ අද්ාළ ස්මාකලෝචන ක්රියාවලිය ස්ම්පූර්ණ කරනු ඇතැයි අකේක්ෂා කකකර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ශ්රී ලංකා නැකනෝ තාක්ෂණ ආයතනය (SLINTEC) 

 
ශ්රී ලංකා නැකනෝ තාක්ෂණ ආයතනකේ වගකීම වන්කන් නැකනෝ තාක්ෂණය හා උස්ස්ත තාක්ෂණයන් 
පිළිබඳ  විකශතෂඥතාවය ස්හිත කලෝක මේටකම් පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන මධයස්තථානයක් කගාඩනැගීම 
ස්හ ශ්රී ලංකාව ුළ විද්යා හා තාක්ෂණ ද්ැනුම වැඩිදියුණු කිරීම ස්ඳහා නැකනෝ තාක්ෂණ හා විද්යා 
උද්යානකයහි පර්කේෂණ පහසුකම් ස්තථානගත කිරීම ස්ද්හා  කද්දශීය හා ජාතයන්තර කස්තවාද්ායකයන් 
ආකර්ශනය කරගැනීමයි.  

 
ශ්රී ලංකා නැකනෝ තාක්ෂණ ආයතනකේ ස්මාකලෝචන කාර්යය පහත ස්ඳහන් ස්ාමාජිකයන්කගන් 
ස්මන්විත විකශතෂඥ මණ්ඩලයකින් ආරම්භ විය: 

 

1. මහාචාර්ය ආර්. එම්. ජී. රාජපක්ෂ මහතා (ස්භාපති) 

2. මහාචාර්ය පී.ජී.ආර්. ධර්මරත්තන මහතා 
3. ආචාර්ය අුල කස්තනාරත්තන මහතා  

 
මණ්ඩලය විසින් 2020 අකගෝස්තු මස් 26වන දින ස්මාකලෝචන ස්ංචාරය සිදුකළ අතර, කජයෂතඨ කාර්ය 
මණ්ඩලය ස්මග ස්ාකච්ඡා පවත්තවන ලදුව පවත්තනා පරීක්ෂණ පහසුකම්ද් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. කමම 
ස්මාකලෝචන ක්රියාවලිය 2021 පළමු කාර්ුව ුළ අවස්න් කිරීමට අකේක්ිතය  
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රූපය 8 : ශ්රී ලංකා නැකනෝ තාක්ෂණ ආයතනකේ (SLINTEC) කාර්ය 
ස්ාධන ස්මාකලෝචනය  

 

 

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

4. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී ව ා සංවර්ෂධන අධිකාරිය (NAQDA)   

 
ධීවර හා ජලජ ස්ම්පත්ත අමාතයාංශකේ විෂය පථය යටකත්ත එන ජාතික ජලජීී වගා ස්ංවර්ධන අධිකාරිය 
(NAQDA) (1998 අංක 53 ද්රන) පාර්ලිකම්න්ු පනතින් 1999 වස්කර්දී ස්තථාපනය කරන ලදී. එය 
ශ්රී ලංකාකේ ජලජීී වගා හා කද්දශීය ධීවර අංශය ස්ංවර්ධනය කිරීකම් වරම ලබාදී ඇති ප්රධාන රාජය 
අනුග්රහය ස්හිත ආයතනය කේ.  

 
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් කමම ආයතනය 2020 ස්ැේතැම්බර් මාස්ය ුළ ආරම්භ 
කරන ලද් අතර, කම් ස්ඳහා පහත ස්ඳහන් මණ්ඩල ස්ාමාජිකයන් පත්ත කරන ලදී -  

 
1. මහාචාර්ය කේ. එම්. පී. කක්. ජයසිංහ මහතා (ස්භාපති) 

2. මහාචාර්ය උපාලි එස්ත. අමරසිංහ මහතා 

3. මහාචාර්ය කක්. එච්. එම්. අකශෝක දීපානන්ද් මහතා  

 
2020 ස්ැේතැම්බර් මස් 25වන දින ස්මාකලෝචන ස්ංචාරයක නිරත වූ මණ්ඩලය විසින් වැඩිදුර ස්ාකච්ඡා 
කිරීම ස්ඳහා ආයතනකේ කළමනාකරිත්තවය හමුවිය. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. කාර්ෂමික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) 

 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) යනු රජය ස්ු  බහු විෂයගත පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන ආයතනයක් 
වන අතර එමගින් ඉල්ලුමට අනුව සිදුවන පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධනයන් ස්හ  ජාතයන්තර මේටකම් 

රූපය  9 : ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීී වගා ස්ංවර්ධන අධිකාරිකේ  (NAQDA) කාර්ය ස්ාධන 
ස්මාකලෝචනය  
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තරගකාරී තාක්ෂණික කස්තවාවන් සිදු කරනු ලබයි.  කමම ආයතනය 1955දී ස්තථාපනය කරන ලද් ලංකා 

විද්යාත්තමක හා කාර්මික පර්කේෂණ ආයතනකේ (CISIR) අනුප්රාේතික ආයතනය කේ. 

 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනකේ ස්මාකලෝචන මණ්ඩලය පහත ස්ාමාජිකයන්කගන් ස්මන්විත කේ. 

  

1. ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුල්කද්ණිය මහතා (ස්භාපති) 
2. මහාචාර්ය ප්රියානි අකශෝකා පරණගම මහත්තමිය 

3. ඩී.ඒත. ශ්රියානි ස්කුන්තලා කතන්නකකෝන් මහත්තමිය 

 
2020 ඔක්කතෝබර් මස් 09වන දින, කමම විකශතෂඥ මණ්ඩලය ආයතනයට පැමිණ අද්ාළ කාර්ය මණ්ඩලය 
ස්මගින්  රැස්තීම් ගණනාවක් පවත්තවන ලදී. කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන ස්මාකලෝචන කාර්යය 2021 
පළමු කාර්ුව ුළ අවස්න් කිරීමට අකේක්ිතය. 
කකාවිඩ් 19 වස්ංගත තත්තත්තවකයහි ප්රතිඵලයක් කලස්, 2020 වස්කර් මුල් භාගය ුළ ආරම්භ කරන ලද් 
ස්මාකලෝචන 2021 පළමු කාර්ුව ුළ ස්ම්පූර්ණ කිරීමට අකේක්ිතය. 

 

 

 

  

 

 

 

5. රබර්ෂ පර්ෂකේෂණායතනය (RRI) 

 
ශ්රී ලංකා රබර් පර්කේෂණායතනය රබර් ස්ම්බන්ධ කලාව පැරණිතම පර්කේෂණායතනය වන අතර, රබර් 
කර්මාන්තකේ යහ ස්ාධනය පිණිස් රබර් වගාව හා පිරිස්ැකසුම්කරණයට අද්ාළ සියලු පැතිකඩයන් 
ස්ම්බන්ධ පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන කටයුු කිරීකම් වයවස්තථාපිත වගකීම ස්හිත ශ්රී ලංකාකේ කක්න්ීය 
ආයතනයද් කේ.  

 
රබර් පර්කේෂණායතනකේ ස්මාකලෝචන කටයුු පහත විකශතෂඥ මණ්ඩලය විසින් 2020 ස්ැේතැම්බර් 
මස් 15වන දින ආරම්භ කරන ලදී: 

 

1. ආචාර්ය අයි. කේ. ද් කස්ායිස්ා මහත්තමිය (ස්භාපති) 
2. ආචාර්ය කුමුදිනි ගුණකස්තකර මහත්තමිය 

3. එත. එත. එම්. ටී. අධිකාරී මහතා  

 
කකාවිඩ් 19 වස්ංගත තත්තත්තවකයහි ප්රතිඵලයක් කලස්, ඇතැම් ප්රකද්දශ අගුලු ද්මන ලද් අතර, ස්ැලසුම්ගත 
කාල පරිච්කේද්යට අනුව මණ්ඩලයට සිය ස්මාකලෝචන කටයුු ඉදිරියට කගන යාමට කනාහැකි විය. 
එබැවින්, රබර් පර්කේෂණායතනකේ ස්මාකලෝචන කටයුු 2021 කද්වන කාර්ුව ුළ ස්ම්පූර්ණ 
කකකරනු ඇත. 

 

 

රූපය  10 : කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) කාර්ය ස්ාධන 
ස්මාකලෝචනය 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. පලිකබෝධ නාශක කරජිස්රාර්ෂ (ROP) 

 
පලිකබෝධ නාශක කරජිස්තරාර් ආයතනයට අද්ාළ ස්මාකලෝචනය ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් 
ස්භාව විසින් ආරම්භ කිරීමට අකේක්ෂා කරන ලද් නමුත්ත , කකාවිඩ් වස්ංගත තත්තත්තවය කහතුකකාට එය 
ස්ැලසුම්ගත කලස් ආරම්භ කිරීමට කනාහැකි වූ අතර, 2021 දී ආරම්භ කකකරනු ඇත. 

 

 

 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ කාර්ෂයය  (4): අද්ාළ විද්යා හා තාක්ෂණ 

ආයතනයන්ට සම්බන්ධ ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් පිළිබඳව රජයට උපකද්ස් ලබාදීමට කපර 

එ්වාහි අද්හස් ලබා ැනීම  

විද්යා හා තාක්ෂණ (S&T) සංවර්ෂධනයට අද්ාළ ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් පිළිබඳව රජයට උපකද්ස් ලබාදීම  

ප්රතිපත්තිමය අඩුපාඩු හා අවශයතාවයන් හඳුනා නු පිණිස විද්යාඥයන්, ඉංජිකන්රුවන් හා 

පර්ෂකේෂකයන් කපළ  ැස්වීම 

01. තරුණ විද්යාඥයන්කේ සංසද්ය (YSF) 

ශ්රි ලංකා තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය කවත විද්යා හා තාක්ෂණයට අද්ාළ සිය අද්හස්ත ප්රකාශ කිරීම 

ස්ඳහා ශ්රී ලංකාකේ තරුණ විද්යාඥයන් කවත අවස්තථාවක් ලබාදීම ස්ඳහා 2000 වස්කර් සිට ජාතික විද්යා 

හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් ස්ත්තකාරකත්තවය ලබා කද්න ලදී. තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය 

කම්වන විට විවිධ විෂය ක්කෂතරයන් නිකයෝජනය කරන තරුණ විද්යාඥයන්කගන් ස්ැදුම්ලත්ත ස්ාමාජිකයන් 

400කට වැඩි පිරිස්කකගන් ස්මන්විත කේ.   

 

I. තරුණ විද්යාඥයන්කේ සංසද්කේ විධායක කමිටුව   

තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය ස්ාමාජිකයන් 13 කද්කනකුකගන් ස්ැදුම්ලත්ත විධායක කමිටුවකින් 

ස්මන්විත කේ. විධායක කමිටුව ස්ම කල්කම්වරුන් කද්කද්කනකුද් ස්මගින් ස්භාපතිවරයාකේ නායකත්තවය 

යටකත්ත ක්රියාත්තමක කේ. ස්ෑම වස්රකම, තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්කේ පර්කේෂණ ස්ම්මන්රණය වද් 

ස්මගින් ස්ාමානයකයන් පැවැත්තකවන වාර්ික මහා ස්භා රැස්තීම අතරුර නව විධායක කමිටුවක් කතෝරා 

පත්ත කරගනු ලැකබ්. කකාවිඩ් වස්ංගතකයහි ප්රතිඵලයක් කලස් වාර්ික මහා ස්භා රැස්තීම කනාපවත්තවන 

ලද් බැවින් 2019 විධායක කමිටුව 2020 විධායක කමිටුව කලස්ද් කටයුු කරන ලදී.  

රූපය 11 : රබර් පර්කේෂණායතනකේ (RRI) කාර්ය ස්ාධන 
ස්මාකලෝචනය  
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2020 තරුණ විද්යාඥයන්කේ සංසද්කේ විධායක කමිටුව 

ස්භාපති  ආචාර්ය ලස්න්ත ීරසිංහ මහතා  කෘිකර්ම පීඨය, කේරාකද්ණිය 

විශතවවිද්යාලය 

ස්ම ස්භාපති  ආචාර්ය උපනිත්ත ලියනාරච්ි 

මහතා 

තාක්ෂණ පීඨය, ශ්රී ලංකා 

වයඹ විශතවවිද්යාලය 

ස්ම කල්කම්  ආචාර්ය කසුන් මීගහකුඹුර මහතා කපාල් පර්කේෂණායතනය, ලුණුවිල  

කාරක ස්භික  මහාචාර්ය ඌෂා කහේටිආරච්ි 

මහත්තමිය 

වවද්ය විද්යා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

විශතවවිද්යාලය 

කාරක ස්භික ආචාර්ය දිකන්ෂත ආටිගල මහතා  ඉංජිකන්රු පීඨය, කමාරටුව විශතවවිද්යාලය 

කාරක ස්භික මහාචාර්ය රංගිකා හල්වුර 

මහත්තමිය  

ඉංජිකන්රු පීඨය, කමාරටුව විශතවවිද්යාලය 

කාරක ස්භික ආචාර්ය ස්මන්ත දිස්ානායක 

මහතා  

කෘිකර්ම පීඨය, කේරාකද්ණිය 

විශතවවිද්යාලය 

කාරක ස්භික ආචාර්ය කන්ද්යියා පකීරාද්න් 

මහතා 

කෘිකර්ම පීඨය, යාපනය විශතවවිද්යාලය 

කාරක ස්භික ආචාර්ය ස්මීර ස්මරකකාන් මහතා වජව රස්ායන විද්යා, ක්ුද්ර ජීව විද්යා හා 

ජීව තාක්ෂණ ආයතනය, කකාළඹ 

විශතවවිද්යාලය  

කාරක ස්භික ආචාර්ය නිකරෝිමා විතානකේ 

මහත්තමිය  

වවද්ය විද්යා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

විශතවවිද්යාලය 

කාරක ස්භික ආචාර්ය ජානක විකේසිංහ මහතා ස්ත්තත්තව විද්යා හා අපනයන කෘිකර්ම පීඨය, 

ශ්රී ලංකා ඌව කවල්ලස්තස් විශතවවිද්යාලය  

කාරක ස්භික ඊ. එම්. එස්ත. ඉස්න්කා මිය කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, කකාළඹ 07 

කාරක ස්භික එන්. වයි. ජයනාත්ත මහතා කෘිකර්ම පීඨය, කේරාකද්ණිය 

විශතවවිද්යාලය 

ජාතික විද්යා හා 

තාක්ෂණ 

කකාමිෂන් ස්භා 

ස්ම්බන්ධීකාරක  

තිළිණි මූණගමකේ කමනවිය  ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව 
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රූපය 22 : තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්කේ විධායක කමිටු රැස්තීම 

 

II. තරුණ විද්යාඥයන්කේ සංසද්කේ 9වන වාර්ෂික පර්ෂකේෂණ සම්මන්ත්රණය 2020 

2012දී ආරම්භ කරන ලද් තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද් පර්කේෂණ ස්මුළුව ජාලකරණ හා තාක්ෂණික 

වයවස්ායකත්තව ස්ංවර්ධනය ස්ඳහා අවකාශයක් නිර්මාණය කරමින් විවිධ ක්කෂතරයන්හි පර්කේෂණ 

කස්ායාගැනීම් හා පර්කේෂණ අභිලාශයන්ද් කබද්ා හද්ා ගනිමින් ස්ාමුහික පර්කේෂණයන් ප්රවර්ධනය කිරීම 

ස්ඳහා තරුණ විද්යාඥයන් කවත කේදිකාවක් ස්ැපයීකම් ප්රධාන අරමුණ ස්හිතව ජනප්රිය වැඩස්ටහනක්  

බවට පත්තව ඇත. 

පර්කේෂණ පිකා  ලබාකද්න කලස් කරන ලද් ඉල්ලීමට ප්රතිචාරීව 2019 වස්කර්දී ජාතික විද්යා හා 

තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව කවත තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය කවතින් විස්තීර්ණ ස්ාරාංශයන් (EA) 

85ක් ලැබිණි. එත එක් එක් විස්තීර්ණ ස්ාරාංශය ද්දවිත්තව තිර ස්මාකලෝචන ක්රියාවලියක් ුළින් කජයෂතඨ 

විද්යාඥයන් කද්කද්කනකු විසින් ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. ඔවුන්කේ නිර්කද්දශ මත පද්නම්ව, වාික 

ඉදිරිපත්ත කිරීම් ස්ඳහා විස්තීර්ණ ස්ාරාංශ 52ක් කතෝරා ගන්නා ලදී. ක්රියාවලිය ුළදී ඉදිරිපත්ත කිරීම ස්ඳහා 

කතෝරාගත්ත පර්කේෂණ පිකා ග්රන්ථයක්  ප්රකාශයට පත්ත කරන ලදී. 

නිපුණතා ස්ංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන, පර්කේෂණ හා නකවෝත්තපාද්න රාජය අමාතයාංශය විසින් 

ස්ංවිධානය කරනු ලබන කලෝක විද්යා දිනය හා ජාතික විද්යා ස්ති ස්ැමරුමට ස්මාන්තරව, ජාතික විද්යා 

හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් Zoom ීඩිකයෝ ස්ම්මන්රණ පහසුකම හරහා මාර්ගගත 

වැඩස්ටහනක් කලස් 2020 කනාවැම්බර් මස් 13වන දින 9වන තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද් පර්කේෂණ 

ස්මුළුව ස්ංවිධානය කරන ලදී.  

මාර්ගගත කේදිකාවක් මත ආරාධිතයන්  විශාල පිරිස්කකේ ස්හභාගීත්තවකයන් ස්මාරම්භක උත්තස්වයකින් 

කමම ස්ම්මන්රණය ආරම්භ කරන ලද් අතර, නිපුණතා ස්ංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන, පර්කේෂණ හා 

නකවෝත්තපාද්න රාජය අමාතයාංශකේ කල්කම් පද්දමා රාජපක්ෂ මහත්තමිය විසින් ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තතිය 

වශකයන් රැස්තව සිටි පිරිස් ආමන්රණය කරන ලදී. රයිගම් ආයතනකේ  ස්භාපති/ ප්රධාන විධායක නිලධාරී 

හා ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්ාමාජික ආචාර්ය රවි ලියනකේ මහතා විසින් ප්රධාන 

කද්දශනය  සිදුකරන ලද් අතර, 2018 තරුණ විද්යාඥ ස්ම්මානලාභී මහාචාර්ය කමත්තතිකා විතානකේ 

මහත්තමිය විසින් එම මාර්ගගත රැස්තීකම් ආරාධිත කද්දශනය  සිදුකරන ලදී. 

ස්මාන්තර තාක්ෂණික ස්ැසි හතක් ුළ මාර්ගගතව ඉදිරිපත්ත කරන ලද් පර්කේෂණ පිකා  ස්ාරාංශ 51ක් 

ඉදිරිපත්ත කරමින් ස්මුළුකේ කටයුු සිදුවිය. ශ්රී ලංකා වයඹ විශතවවිද්යාලකේ කතාරුරු හා ස්න්නිකේද්න 

තාක්ෂණ මධයස්තථානය විසින් කමම මාර්ගගත ස්මුළුව ස්ඳහා තාක්ෂණික ස්හාය ලබාකද්න ලදී. 
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ජාතික පර්ෂකේෂණ හා සංවර්ෂධන රාමුකේ (NRDF) පහත සඳහන් ප්රධාන ක්කෂ්ත්ර යටකත් මාර්ෂ  ත වාික 

ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කරන ලදී: 

 කස්ෞඛයය,  

 ආහාර, කපෝෂණය හා කෘිකර්මය. 

 පරිස්රය, 

 බලශක්තිය, 

 කරදිපිළි හා ඇඟළුම්, 

 කතාරුරු හා ස්න්නිකේද්න තාක්ෂණය හා ද්ැනුම් කස්තවාවන්, 

 මූලික විද්යාව හා නැගී එන  තාක්ෂණයන් හා කද්දශීය ද්ැනුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 33 : තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්කේ 09වන මාර්ගගත ස්මුළුව 

 

II. තරුණ විද්යාඥයන්කේ සංසද්කේ පර්ෂකේෂණ සංඛයාන සම්බන්ධ වැඩමුළුව 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ තරුණ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය විසින් “පර්කේෂණ ස්ඳහා 

අවශය ස්ංඛයාන පිළිබඳ වැඩමුළුව” යන නමින් කුලියාපිටිකේ ශ්රී ලංකා වයඹ විශතවවිද්යාලකේ කතාරුරු 

හා ස්න්නිකේද්න තාක්ෂණ මධයස්තථානකේදී (ICTC) ආරම්භක වෘත්තීය පර්කේෂකයන් කවනුකවන් 

කද්දින නිපුණතා ස්ංවර්ධන වැඩමුළුවක් ස්ංවිධානය කරන ලදී. වැඩමුළුව “ස්ාර්ථක ද්ත්තත විශතකල්ෂණයක් 

ස්ඳහා වූ පියවර”, “උපකල්පන පරීක්ෂණය”, “නිද්ර්ශකකරණය හා අත්තහද්ා බැලීකම් 

ස්ැලසුම්”, “කවනස්තකම් විමස්ා බැලීකම් පරීක්ෂණය” හා “ද්ත්තත ගකේශනයන් ස්ඳහා වූ ස්බඳතා හා 

පරීක්ෂණ” යන විෂය ක්කෂතරයන් ස්ම්බන්ධ පහත ස්ඳහන් ස්ම්පත්ත ද්ායකයන් විසින් පවත්තවන ලද් කද්දශන 

හා ප්රාකයෝගික ස්ැසිවලින් ස්මන්විත විය. 

 මහාචාර්ය ආර්. ඕ. තටිල් මහතා , ස්ම්මානිත මහාචාර්ය, කෘිකර්ම පීඨය, කේරාකද්ණිය 

විශතවවිද්යාලය 

 මහාචාර්ය එස්ත, ස්මිත මහතා, කජයෂතඨ මහාචාර්ය, කෘිකර්ම පීඨය, කේරාකද්ණිය විශතවවිද්යාලය 
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 මහාචාර්ය එන්. ආර්. අකබ්නායක මහත්තමිය , මහාචාර්ය, කෘි වයාපාර කළමනාකරණ 

අධයයනාංශය, ශ්රී ලංකා වයඹ විශතවවිද්යාලය 

 ආචාර්ය කක්. ඩබ්. එල්. කක්. ීරසිංහ මහතා, කජයෂතඨ කිකාචාර්ය, කෘිකර්ම 

පීඨය, කේරාකද්ණිය විශතවවිද්යාලය 

 

 

 

 

  

 

 

IV. කජයෂ්ඨ විද්යාඥයන්කේ සංසද්ය (SSF) 

කජයෂතඨ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය යනු ශ්රී ලංකාකේ කජයෂතඨ විද්යාඥයන් අතර විද්යා හා තාක්ෂණ අංශය 

ස්ම්බන්ධව පවත්තනා ස්හකයෝගිතාව දිරිමත්ත කරමින් ශක්තිමත්ත කිරීකම් හා ඔවුන් විද්යා, තාක්ෂණ හා 

නකවෝත්තපාද්නයට අද්ාළ ප්රතිපත්තති (STI) ස්කස්ත කිරීකම් හා ස්මාකලෝචන කාර්යකයහි කයද්ීකම් අරමුණු 

ස්හිතව ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් ආරම්භ කරන ලද් උපකද්දශන ස්ංස්ද් අතරින් 

එකකි. 2001 වස්කර්දී ආරම්භ කරන ලද් කජයෂතඨ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය 2010 වස්ර ද්ක්වා ද්ශකයක 

කාලයක් පුරා ස්ක්රීයව පැවතිණි. කකකස්ත වුවද්, විවිධ බාධාවන් කහතුකකාට, කජයෂතඨ විද්යාඥයින්කේ 

ස්ංස්ද්ය වස්ර 10ක් පුරා ස්ක්රියව කනාපැවති අතර, ජාතික ප්රමුඛතා අරමුණු ස්ාක්ෂාත්ත කරගැනීකමහි ලා 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ උපකද්දශන කටයුු ස්ද්හා අරමුණු  ස්හාය ලබාගැනීම 

විකශතෂ කකාටකගන 2020 වස්කර්දී කජයෂතඨ විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්ය නැවත ස්ක්රිය කිරීම ස්ඳහා ජාතික 

විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් පියවර ගන්නා ලදී.  

ආරම්භක වැඩස්ටහන කලස්, ස්ංස්ද්කේ ඉදිරි ගමන හා ඒ  ආශ්රිත කටයුු ස්ාකච්ඡා කරනු පිණිස් 2020 

ඔක්කතෝබර් මස් 16වන දින අඩදින වැඩමුළුවක් කලස් පවත්තවන්නට ස්ැලසුම් කකාට තිබූ අතර, එත ස්ඳහා 

විද්යා හා තාක්ෂණායතනයන්කගන් හා විශතවවිද්යාලයන් කවතින්ද් කජයෂතඨ විද්යාඥයන්/ ඉංජිකන්රුවන්/ 

ශාස්තරාලයීය උගුන් 125 ඉක්මවූ ස්ංඛයාවක් ස්හභාගි ීම ස්ඳහා ලියාපදිංිය ලබාගන්නා ලදී. කකකස්ත 

වුවද්, 2020 ඔක්කතෝබර් මස් ආරම්භකේදී කකාවිඩ්-19 වස්ංගතකේ කද්වන රැල්ල හදිසිකේ මුීම හා 

විශාල වශකයන් පුද්දගල එතකරාශිීම් වළකාලීම ස්ඳහා රජය විසින් ගන්නා ලද් ීරණයද් කහතුකකාට, එම 

වැඩමුළුව 2021 ද්ක්වා කල් තබන ලදී. 

 

රූපය  14 : පර්කේෂණ ස්ඳහා වූ ස්ංඛයාන පිළිබඳ තරුණ 
විද්යාඥයන්කේ ස්ංස්ද්කේ වැඩමුළුව  



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 31 

ජාතයන්තර කටයුු 

කනාබැඳි හා කසසු සංවර්ෂධනය කවමින් පවත්නා රටවල විද්යා හා තාක්ෂණ මධයස්ථානය 

(NAM S&T Centre) 

1989 සිට ඉන්දියානු රජකේ අනුග්රාහකත්තවකයන් ක්රියාත්තමක අන්තර් රාජය ස්ංවිධානයක් වන කනාබැඳි 

හා කස්සු ස්ංවර්ධනය කවමින් පවත්තනා රටවල විද්යා හා තාක්ෂණ මධයස්තථානය (NAM S&T Centre, 

www.namstct.org)  විද්යා හා තාක්ෂණ අංශයන්හි ද්කුණු - ද්කුණු ස්හකයෝගිතාව ප්රවර්ධනය කිරීකම් 

කාර්යකයහි ඉතා ස්ක්රීය ආයතනයක් කේ.  ශ්රී ලංකාව ලතින් ඇමරිකා, අප්රිකානු, ආසියානු හා යුකරෝපීය  

මහාද්දීප වල පැතිර  ඇති මධයස්තථානකේ කගෞරවාන්විත ස්ාමාජික රටවල් 47 අතරින් එකකි. කස්සු 

ස්ංවර්ධනය කවමින් පවත්තනා රටවල් ස්මගින් කනාබැඳී  විද්යාඥයන්, තාක්ෂණඥයන්, හා විද්යාත්තමක 

ස්ංවිධානයන් අතර අකනයෝනය ප්රතිලාභ ස්මගින් ස්හකයෝගකයන් කටයුු කිරීම ස්ඳහා අවශය වරප්රස්ාද් 

එමගින් ස්ම්පාද්නය කරනු ලබයි.  

කම් ද්ක්වා කනාබැඳි හා කස්සු ස්ංවර්ධනය කවමින් පවත්තනා රටවල විද්යා හා තාක්ෂණ මධයස්තථානය 

විසින් ශ්රී ලංකාකේ පවත්තවන ලද් ජාතයන්තර වැඩස්ටහන්  හතක්ද් ඇුළත්තව විද්යාත්තමක හා තාක්ෂණික 

මාතෘකා කපළක් ස්ම්බන්ධකයන් විවිධ ස්ංවර්ධනය කවමින් පවත්තනා රටවල් ුළ ජාතයන්තර වැඩමුළු හා 

පුහුණු පාඨමාලා 80ක පමණ ස්ංඛයාවක් ස්ංවිධානය කර ඇත.  

ශ්රී ලාංකිකයන් විශාල ස්ංඛයාවක්ද් ඇුළත්තව කලෝකය පුරා සිටින සුවිශාල ස්ංඛයාවක් වූ පර්කේෂකයන් 

හා වෘත්තතිකයන් ස්ංඛයාවක් කවතද් කමම අවස්තථාවන් ුළින් ප්රතිලාභ අත්තව ඇත. 2004, 2010 හා 2018 

වර්ෂයන් කලස් කතවරක් කනාබැඳි ජාීන්කේ වයාපාරකේ විද්යා හා තාක්ෂණ (NAM S&T) මධයස්තථාන 

පාලක මණ්ඩල කාර්යාංශ රැස්තීම්වලට ශ්රී ලංකාව විසින් ස්ත්තකාරකත්තවය ලබාදී ඇත. 15වන කනාබැඳි 

ජාීන්කේ වයාපාරකේ විද්යා හා තාක්ෂණ (NAM S&T) මධයස්තථාන පාලක මණ්ඩල කාර්යාංශ රැස්තීම 

ශ්රී ලංකාකේ කකාළඹ නගරකේ පැවැත්තීමට කටයුු කයාද්ා තිබූ නමුදු කකාවිඩ්-19 වස්ංගත තත්තත්තවය 

කහතුකකාට බහුතර ස්ාමාජික රටවල් ුළ පවත්තනා තත්තත්තවය කහතුකකාට එය නැවත 2021 වස්රට 

ස්ැලසුම් කරන ලදී. 

කනාබැඳි ජාීන්කේ වයාපාරකේ විද්යා හා තාක්ෂණ මධයස්තථානය විසින් මධයස්තථානකේ ස්ාමාජික 

රටවල් විසින් ස්ංවිධානය කරනු ලබන වැඩමුළු, ස්ම්මන්රණ, ස්මුළු හා කස්සු කකටි කාලීන හා මධය 

කාලීන පුහුණු වැඩස්ටහන්වලටද් ස්හභාගි ීම ස්ඳහා විද්යාඥයන් හා කස්සු නිලධාරීන් කවත අවස්තථාවන් 

ස්ම්පාද්නය කරනු ලබයි. මධයස්තථානය විසින් ගුවන් ගාස්තු ලබාකද්න අතර ස්හභාගිකරුවන් කවත 

නවාතැන් පහසුකම් ස්ත්තකාරක රට විසින් ලබාකද්නු ලබයි. 

 

2020 වස්ර ුළ, මධයස්තථානය විසින් ස්ංවිධානය කරන ලද් වැඩස්ටහන්වලට පහත ස්ඳහන් ශ්රී ලාංකික 

විද්යාඥකයෝ ස්හභාගි වූහ: 

 ‘වායු දූෂණය හා මහජන කසෞඛයය: අභිකයෝ  හා මැදිහත්කරණයන්’ සම්බන්ධ ජාතයන්තර 

වැඩමුළුව, නව දිේලිය, ඉන්දියාව, 2020 කපබරවාරි 5-7 ද්ක්වා. 

ආචාර්ය තම්මිට එත.එස්ත. අනුරුද්දධ, ප්රධාන පර්කේෂණ විද්යාඥ, ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේෂණ හා 

ස්ංවර්ධන මධයස්තථානය (NERDC) 

 

 ‘කපාදු වර්ෂ කේ ඖෂධ’ පිළිබඳ ජාතයන්තර පුහුණු වැඩසටහන, 2020 කනාවැම්බර්ෂ මස 19වන 

දින (දුරස්ථ මාර්ෂ  ත මාදිලිය) 

http://www.namstct.org/
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ආචාර්ය නයනා විජයවර්ධන, කජයෂතඨ කිකාචාර්ය, ස්ත්තත්තව ිකිත්තස්ක විද්යා 

අධයයනාංශය, ස්ත්තත්තව වවද්ය හා ස්ත්තත්තව විද්යා පීඨය, කේරාකද්ණිය විශතවවිද්යාලය 

ස්හ 

ආචාර්ය කක්.ජී.ඒත.පී. අත්තතනායක, අංශ ප්රධානී හා කජයෂතඨ කිකාචාර්ය, ජීව රස්ායන විද්යා 

අධයයනාංශය, වවද්ය පීඨය, රුහුණ විශතවවිද්යාලය 

 

 ‘සංවර්ෂධනය කවමින් පවත්නා රටවේ සඳහා වූ තාක්ෂණ වයවසායකත්වය: සංවර්ෂධනය කවමින් 

පවත්නා රටවේ සඳහා වූ තාක්ෂණ හුවමාරුකේ පවත්නා අභිකයෝ  හා අවස්ථා සහ 

වාණිජකරණය’, කනාවැම්බර්ෂ 24-5 (අන්තර්ෂජාල මාර්ෂ  ත මාදිලිය) 

නෂීමා අහමඩ් මහත්තමිය, අධයක්ෂ (ස්ැලසුම්), නිපුණතා ස්ංවර්ධන, වෘත්තීය 

අධයාපන, පර්කේෂණ හා නකවෝත්තපාද්න රාජය අමාතයාංශය 

පී. ඒ. එම්. කේ. විකේපාල මිය, විද්යාඥ, ජාතික ජලජීී ස්ම්පත්ත පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන 

නිකයෝජිතායතනය 

ස්හ 

ආචාර්ය කක්.ඩබ්. සුජීව ආරියවංශ, ප්රධාන විද්යාඥ, ජාතික ජලජීී ස්ම්පත්ත පර්කේෂණ හා 

ස්ංවර්ධන නිකයෝජිතායතනය 

කකාවිඩ්-19 වස්ංගත තත්තත්තවය කහතුකකාට, 2020 වස්ර කවනුකවන් ස්ැලසුම් කරන ලද් කනාබැඳි 

ජාීන්කේ ස්ාමාජික රටවල මධයස්තථානකේ වැඩමුළු හා ස්ාමාජිකත්තව වැඩස්ටහන් අතරින් අති 

බහුතරයක් කල් තැබීමට කහෝ මාර්ගගත මාදිලිකයන් පවත්තවන්නට සිදුවිය. 
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මානව ස්ම්පත්ත කළමනාකරණය

ශ්රී ලංකා රජයට විද්යා හා තාක්ෂණ කටයුු පිළිබඳ ප්රතිපත්තති ස්ම්පාද්නය ස්හ උපකද්දශක කටයුු ලබා 

කද්න ඉහළම ආයතනය කලස් නස්තකටක් ආයතනය නම් කර ඇත. ඉහත කර්තවයය ඉටු කිරීම ස්ඳහා 

ආයතනික අරමුණු හා පරමාරථයන් ස්ාක්ෂාත්ත කර ගැනීම උකද්ස්ා කණ්ඩායමක් කලස් නස්තකටක් ඉතා 

වැද්ගත්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර රකේ විද්යා හා තාක්ෂණකේ ස්ංවර්ධනය ස්ඳහාද් කස්තවා ස්පයනු 

ලබයි.   

නස්තකටක් හි ආයතනික වුහයට අනුව ස්භාපති කකාමිෂන් ස්භාකේ ප්රධානියා කලස් කටයුු කරයි. 

අධයක්ෂවරයා ප්රධාන විධායක නිලධාරියා කේ. කජයෂඨ විද්යාඥ විසින් විකශතෂඥ අධයයන කණ්ඩායම් 

ස්හ උපකද්දශන ස්ංස්ද් කමන්ම නස්තකටක් හි අකනකුත්ත සියලුම විද්යාත්තමක ක්රියාකාරකම් ස්ඳහා පහසුකම් 

ස්පයමින් ඵතවා ස්ම්බන්ධීකරණය හා කළමනාකරණය කරනු ලබයි. සියළුම මූලය හා පරිපාලන කටයුු 

ස්ඳහා නිකයෝජය අධයක්ෂ (මූලය හා පරිපාලන) වගකිව යුුය. විද්යාඥයින් කජයෂතඨ විද්යාඥයින්ට ස්හාය 

වන අතර අධයයන කණ්ඩායම් ස්හ උපකද්දශන ස්ංස්ද් ස්හ නස්තකටක්හි අකනකුත්ත අද්ාළ විද්යාත්තමක 

ක්රියාකාරකම් කළමනාකරණය කරනු ලබයි. ස්හායක කාර්ය මණ්ඩලය, පරිපාලන නිලධාරී, 

වැඩස්ටහන් ස්හායකයින් කද්කද්කනකු (වැඩස්ටහන් ස්හකාර-මූලය හා කතාරුරු හා ස්න්නිකේද්න 

තාක්ෂණ ද්ත්තත ගබඩා ස්හායක), කළමනාකරණ කස්තවා ස්හායකයින් පස්ත කද්කනකු, කාර්යාල කාර්ය 

ස්හායකයින් කද්කද්කනකු ස්හ රියදුරන් තිකද්කනකුකගන් ස්මන්විත කේ. කකාමිස්ම් ස්භාවට අවශය පරිදි 

විකශතිත කාර්යයන් හා පැවරුම් ඉටු කිරීම ස්ඳහා, අවශයතා මත පද්නම්ව උපකද්දශකයින් ස්හ පර්කේෂණ 

ස්හායකයින් කගීකම් පද්නම මත ලබා ගනු ලැකබ්. 

2020.12.31 දිනට කාර්ෂය මණ්ඩල ප්රමාණයට අද්ාළ කතාරතුරු සාරාංශය 

කාර්ෂය මණ්ඩල කාණ්ඩය අනුමත කස්වක 

සංඛයාව 

සිින කස්වක 

සංඛයාව 

ඉහළ කළමනාකාරිත්වය (HM  2-3) 01 01 

විද්යාඥ (AR -2, AR -1) 04 03 

මධයම කළමනාකරු (MM  1-1) 01 01 

කණිෂ්ඨ කළමනාකරු (JM  1-2) 01 01 

කළමනාකරණ සහකරුවන් (MA  – 3) 02* 02 

කළමනාකරණ සහකරුවන් (MA  - 1-2) 05 02 

ප්රාථමික මට්ටටම (PL 1) 05 04 

02* වැඩසටහන් සහකාර - මුද්ේ තනතුර එය ද්රනු ලබන නිලධාරියාට පුේ ලිකය.  

කාර්ය මණ්ඩල පුවත්ත
 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව විසින් 2020 ජනවාරි මස් 16වන දින එම කකාමිෂන් 

ස්භාකේ ස්භාපති ධුරයට මහාචාර්ය ක්ෂණිකා හිරිඹුකර්ගම මහත්තමිය උණුසුම් කලස් පිළිගත්ත 
අතර, එුමිය 2020 කද්ස්ැම්බර් මස් 31වන දින ද්ක්වා එම තනුකරහි කස්තවය කළාය. අභයන්තර 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 34 

පරිපාලන ගැටලු නිරාකරණය විකශතෂ කකාටකගන ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ 
කාර්ය ස්ාධනය නංවාලීකමහි ලා එුමිය විසින් ලබාකද්න ලද් ස්ක්රීය ද්ායකත්තවය කවනුකවන් 
එුමියට ස්තුතිවන්ත කවමු. 

 
 මහාචාර්ය නිරන්ජනී රත්තනායක මහත්තමිය 2020 කද්ස්ැම්බර් මස් 31වන දින කකාමිෂන් ස්භා 

ස්ාමාජිකත්තවකයන් ඉල්ලා අස්තවූ අතර එුමියටද් කකාමිෂන් ස්භා ස්ාමාජිකාවක කලස් සිදුකරන 
ලද් කස්තවය කවනුකවන් ස්තුතිය පළ කරමු. 

 

 නන්ද්නී ස්මරවික්රම මහත්තමිය 2019 ජුනි මස් 20වන දින සිට 2020 ජනවාරි මස් 26වන දින ද්ක්වා 
වැඩබලන අධයක්ිකාවක කලස් කටයුු කළ අතර එුමියකේ ධුර කාලය ුළ ඉටු කරන ලද් 
කස්තවය කවනුකවන් එුමියටද් කෘතකේදිත්තවය පළ කරමු. 

 

 2020 ජනවාරි මස් 27වන දින සිට 2020 මැයි මස් 31වන දින ද්ක්වා වැඩබලන අධයක්ෂ ධුරකයහි 
කටයුු කළ ආචාර්ය තමරා එෆත. ඩයස්ත මහත්තමියටද් එුමිය විසින් ඉටුකරන ලද් කස්තවය 
කවනුකවන් කෘතඥතාවය පළ කරමු. 

 

 2020 මාර්ු මස් 16වන දින කණිෂතක ගිම්හාන් මහතා කාර්යාල කාර්ය ස්හායක තනුරින් 
ඉල්ලා අස්තවූ අතර, එත මහතා කවතද් ඉටුකරන ලද් කස්තවය කවනුකවන් කෘතකේදී වන්කනමු. 

 

 ආචාර්ය කල්ප ඩබ්. ස්මරකකෝන් මහතා 2020 කද්ස්ැම්බර් මස් 21වන දින කජයෂතඨ විද්යාඥකයකු 
කලස් එුමා ද්ැරූ තනුරින් ඉල්ලා අස්තවූ අතර කකාරියන් විද්යා හා තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති 

ආයතනය (STEPI) ස්මගින් වයාපෘතිය ස්ම්බන්ධීකරණය කිරීම විකශතෂ කකාටකගන සිය ධුර 
කාලය ුළ ඉටු කරන ලද් කස්තවය කවනුකවන් එුමා හටද් කෘතඥතාවය පළ කරමු 

 

ධාරිතා ස්ංවර්ධන / ගෘහස්තත හා බාහිර පුහුණු වැඩස්ටහන්
රජය විසින් නිකුත්ත කරන ලද් කස්ෞඛය මාර්කගෝපකද්දශ ස්ැලකිල්ලට ගනිමින් රටුළ පැවති කකාවිඩ් - 19 
වස්ංගත තත්තත්තවය කහතුකකාට ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්ැලසුම්ගත පුහුණු 
වැඩස්ටහන් කල් තබන ලදී. 

සුභස්ාධන කටයුු
2020 වස්ර ුළ ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ සුභස්ාධක ස්ංගමය විසින් සිදුකරන ලද් 
වැඩස්ටහන් හා උත්තස්ව පහත පරිදි කේ: 

 
 නිතිපතා සිදුකරන කටයුතු  

  සිංහල හා කද්මළ අලුත්ත අවුරුද්දද් කවනුකවන් එක් එක් නිලධාරියා කවත රු. 25,000ක අඩු කපාළී ණය 
පහසුකමක් ලබාකද්න ලදී. 

 
 වැඩසටහන් 

කාර්ය මණ්ඩලය අතර මුද්රිත ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භා ටී-ෂර්ේ කනාමිලකේ කබද්ාකද්න 
ලදී. 

විකද්දශ පුහුණු/ වැඩමුළු/ ස්ම්මන්රණ/ ස්ම්භාෂණ ස්ඳහා ස්හභාගිත්තවය

කකාවිඩ් - 19 වස්ංගතය කහතුකකාට කිසිදු වැඩස්ටහනක් කනාපවත්තවන ලදී. 

 



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 35 

මූලය ප්රකාශනය 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාව 
2020 කද්සැම්බර්ෂ මස 31වන දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය 
(සියලු මුද්ල් ප්රමාණයන් ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ද්ක්වා ඇත) 
 

  සටහන් 2020 2019 

වත්කම්          

ජං ම වත්කම්     

මුද්ල් හා මුද්ල් ස්මාන ද්ෑ  1               2,203,844                2,365,493  

ඉන්කවන්ි/ කතාග  2                    81,905                     93,110  

පූර්ව කගීම්  3                    19,009                   128,513  

කස්තවක ණය - කකටිකාලීන  4                  223,195                   225,792  

                 2,527,953                2,812,908  

     
ජං ම කනාවන වත්කම්     
කද්දපල, පිරියත හා උපකරණ  5               1,690,478                5,087,612  

ආපසු ලැබිය යුු තැන්පු  6                    75,500                   260,670  

කස්තවක ණය - දිගුකාලීන  7                  264,948                   425,511  

                 2,030,926                5,773,793  

     

මුළු වත්කම්                 4,558,879                8,586,701  

     
ව කීම්          
ජං ම ව කීම්     
උපිත වියද්ම්  8               7,330,862                5,508,452  

     
ජං ම කනාවන ව කීම්     
විලම්බිත ආද්ායම්  9                  783,915                1,444,461  

පාරිකතෝික ස්ඳහා ප්රතිපාද්න  10               4,002,944                3,489,111  

                 4,786,859                4,933,572  

මුළු ව කීම්               12,117,721              10,442,024  

     

මුළු ශුද්දධ වත්තකම්               (7,558,842)             (1,855,323) 

     
ශුේධ වත්කම්/ හිමිකම්     
ස්මුච්ිත අරමුද්ල                 1,907,071                1,907,071  

ප්රතයාගණන අතිරික්තය                 3,763,824                6,159,307  

ස්ංිත             (13,229,737)             (9,921,701) 

     
මුළු ශුද්දධ වත්තකම්/ හිමිකම්               (7,558,842)             (1,855,323) 

 
  



 ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2020 36 

කමම මූලය ප්රකාශනවල කකාටස්ක් වශකයන් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති පිටු අංක 01 සිට 03 ද්ක්වා ද් ස්ටහන් පිටු අංක 07 සිට 

12 ද්ක්වා ද් ඇත. මූලය ප්රකාශන පිළිකයල කිරීම හා ඉදිරිපත්ත කිරීම ස්ඳහා කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්ාමාජිකයන් වගකිව යුු කේ. 

මූලය ප්රකාශන කකාමිෂන් ස්භාකේ ස්ාමාජිකයන් විසින් අනුමත කර පහත අත්තස්න් තබා ඇත.  

 

 

(අ/කකළත)     (අ/කකළත)   (අ/කකළත) 

ස්භාපති      වැ.බ. අධයක්ෂ    පරිපාලන නිලධාරී 
(2020 ජන. 16 සිට 2020 කද්ස්ැ. 31 ද්ක්වා) 
2021 අකේල් පළමුවැනි දින පැරිසිකේ සිට අත්තස්න් කරන ලදී. 
 
 
(අ/කකළත) 
කකාමිෂන් ස්භා ස්ාමාජික  
 

රූපය 15: මූලය තත්තත්තව ප්රකාශනය 
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ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාව 
2020 කද්සැම්බර්ෂ මස 31වන දිකනන් අවසන් වසර සඳහා වූ 
මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශනය 
(සියලු ස්ංඛයා ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ද්ක්වා ඇත) 
 

 සටහන්  2020  2019 

ආද්ායම    
 

පුනරාවර්තන ප්රද්ාන 
 

                    
25,264,065   

                    
25,579,500  

මූලධන ප්රද්ාන - පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධන 
 

                      
1,096,000   

                      
3,160,500  

මූලධන ප්රද්ාන - ධාරිතා වර්ධනය 
 

                                     
-     

                          
430,000  

රජකේ ප්රද්ාන ක්රම ක්ෂය කිරීම - ක්ෂය  
 

                      
3,056,029   

                      
4,317,572  

ආද්ායම 
11 

                          
101,358   

                          
111,538  

  

                    
29,517,452   

                    
33,599,110  

     

     

වියද්ම     

පුද්දගලික පඩිනඩි 
12 

                    
13,361,306   

                    
14,092,911  

ගමන් වියද්ම් 
13 

                            
15,531   

                          
461,916  

ස්ැපයුම් හා භාවිතා කළ පාරිකභෝජය ද්රවය 
14 

                          
320,496   

                          
675,097  

නඩත්තු 
15 

                          
677,742   

                      
1,875,013  

ගිවිසුම්ගත කස්තවා 
16 

                      
6,663,219   

                      
9,655,675  

මාරු කිරිම් 
17 

                      
4,443,935   

                      
4,335,387  

ධාරිතා වර්ධනය 
18 

                                     
-     

                          
439,225  

පර්කේෂණ හා ස්ංවර්ධනය 
19 

                      
2,948,607   

                      
2,932,708  

රැස්තීම් වියද්ම් 
20 

                          
997,519   

                          
161,471  

ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය වියද්ම් 
5 

                      
3,056,029   

                      
4,317,572  

මුළු වියද්ම්  

                    
32,484,384   

                    
38,946,975  

කමකහයුම් කටයුුවලින් අතිරික්තය/ (ඌනතාවය)  

                    
(2,966,932)  

                    
(5,347,865) 
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මූලය පිරිවැය 

කද්දපල, පිරියත හා උපකරණ අලවිකයන් ලද් ලාභය  
 

                 
(341,104.00)  

                                     
-    

     

කාල පරිච්කේද්ය ස්ඳහා ශුද්දධ අතිරික්තය/ (ඌනතාවය)  

                    
(3,308,036)  

                    
(5,347,865) 

 

රූපය 16: මූලය කාර්ය ස්ාධන ප්රකාශනය 
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විගණකාධිපති වාර්තාව
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            NASTEC/09/Audit  

 2021.10.21 

විගණකාධිපති 
ජාතික විගණන කාර්යාලය  

අංක  306 / 72  
කපාල්දුවපාර 
බත්තතරමුල්ල.   
         

මහත්තමයාකණනි , 

ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් සභාකේ 2020 කද්සැම්බර්ෂ 31 කාශන ප්රදිකනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳහා වූ මූලය  

සහ කවනත් නනතික හා නියාමන අවශයතා පිළිබඳව 2018 අංක 19 ද්රන ජාතික වි ණන පනකත්  12  වන 
ව න්තිය ප්රකාරව වි ණකාධිපති වාර්ෂතාව සද්හා පිළිතුරු. 

ඔබ විසින් එවන ලද් 2021 අකගෝස්තු 20   දිනැති TEC/B/NASTEC/1/20/23 ද්රණ ඉහත වාර්තාවට  අද්ාළ පැහැදිලි 

කිරීම් පහත ද්ැක්කේ . 

2. 2.2  

)අ(  ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කකාමිෂන් ස්භාකේ අභයන්තර විගණක කටයුු ,අමාතයංශකේ අභයන්තර විගණක 

කාර්ය මණ්ඩලය මගින් කළමනාකරණය කර ගැනීමට අංක:MTR/2/14/NASTEC/Car/Vol II ද්රණ  2020 . 80. 11 

දිනැති ලිපිය මගින් ද්න්වා එවා ඇත. ඒ අනුව ඉදිරිකේදී ආයතනකේ කස්තවක කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීමට  ී රණය 

කර ඇති අතර අභයන්තර විගණක තනුරද් ඇුලත්ත කිරීමට බලකපාකරාත්තු කේ .    

)ආ( 2020  වර්ෂකේ පැවති COVID වස්ංගත තත්තත්තවය කහතුකකාට කගන අකේක්ිත ආකාරකයන් 2019 වර්ෂකේ  

කතාරුරු එක්රැස්ත කිරීමට ප්රමාද් විය. එම කහතුකවන් 2019 ස්හ  2020 වර්ෂ වල ද්ත්තත එකවර එක්රැස්තකිරීම  2021 

වර්ෂකේ සිදු කරමින් පවතින අතර එම වාර්තාව ඉදිරිකේදී ස්ම්පුර්ණ කිරීමට කටයුු සුද්ානම් කර ඇත . 

)ඇ ( 2020 වර්ෂයට අද්ාල විගණන කමිටු රැස්තවිම් ප්රථම ස්හ කද්වැනි  කාර්ු වලදී රකේ පැවති කකාකරෝනා වස්ංගත 

තත්තත්තවය මත රජකේ කස්ෞඛයය නීතිරීති ස්හ උපකද්ස්ත පද්නම් කකාටකගන කනාපැවැත්තවුණි  .නමුත්ත ුන්වන  

මකාර්ුවට අද්ාල රැස්තී  2020 ජූලි 28 දින පැවැත්තවුණි .අවස්න් කාර්ුවට අද්ාල රැස්තීම කද්ස්ැම්බර් මස්ට ස්ැලසුම් 

කලද් නැවත කකාකරෝනා වස්ංගත තත්තත්තවය කහතුකවන් පැවැත්තීමට කනාහැකි විය . 

)ඈ ( කම් ස්ම්බන්ධව කස්ායා බැලීම ස්ද්හා මුලික විමර්ශනයක් පැවති අතර එහි නිර්කද්දශ ස්ලකා බලා අද්ාළ 

නිලධාරියා 2020 ජුලි මස්  01 වන දින  වැටුේ රහිතව වැඩ තහනම් කල අතර කචෝද්නා පරයක් ද් ලබා කද්න ලදී .  

මුලික විමර්ශනකයන් පසුව විධිමත්ත විනය පරීක්ෂණයක් ද්ැනට සිදුකකකරමින් පවතින අතර එය අවස්න් ීකමන් 

පසු ඉදිරි කටයුු කිරීමට පියවර ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. 

 

නසීමා අහමඩ්            

වැ  .බ.  අධයක්ෂ  

 

ස්භාපති කවනුවට 


