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දළක්භ මාව මාකභකවය 

දෆක්ම 

“දළනුභ මාවහ මාවිදයහ මාඳදනේ මා යගත්මක මා 

ංර්ිපත මායට  මාතත්මකත්මකඹට මා 

ශ්රී මාරං හ මාඳත්මක මාකිමභ.” 

 

 

යමයශලර 
“මූලි  මාවහ මාප්රහකඹෝගි  මාඳර්කේණ මාප්රර්ධනඹ  මා 

මූරයනඹ මාවහ මාඳවසු ේ මාළඳීමභ මාව මාඅීකක්ණඹ මාව මා 

ශ්රී මාරං හකේ මාභහන මාේඳත්මක මාර්ධනඹ මාතුලින් මා 

දළනුභ මාවහ මාවිදයහ මාඳදනේ මා යගත්මක මා 

ංර්ිපත මායට  මාතත්මකත්මකඹට මාශ්රී මාරං හ මාඳත්මකකිමභ. මා” 
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අයමුණු 

 

ශ්රී මා රං හ මා ඳහර්ලිකේන්තුකේ මා 2016 මා අං  මා 11 මා දයණ මා ඳනත මා වහ මා අනුකර  මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා

අයමුණු මාඳවත මාඳරිදි මාකේ; 

 

 යට මාතුශ මාක්රිඹහ හම මා විදයහත්මකභ  මාව මාතහක්ණි  මාප්රජහක් මාකගොඩනළංීමභ මා අයමුණු මා ය මාගනිමින් මා

විදයහ වහ මාතහක්ණ මාක්කේත්රකේ මාඳර්කේණ මාසිදුකිමභ මාපිණි මාඳවසු ේ මාඳඹහීමභ මාවහ මායජඹට මා

වහඹ මාරඵහීමභ; මා 

 

 ජහති  මාඅලයතහන් මාවහ මාදහඹ ත්මකඹ මාඳඹන මාඳර්කේණ මාඳදනභක් මාංර්ධනඹ මාකිමභ මාපිණි මා

උස මා අධයහඳන මාතඹතනඹන්,   මා යහජය මා අංලකේ මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධන මාතඹතනඹන්,  මාව මා

කනත්මක මායහජය මාතඹතනඹන්,  මාවිදයහ මාවහ මාතහක්ණ මාක්කේත්රඹ මාවහ මාඅදහශ මාසිදුක කයන මාඳර්කේණ මා

ප්රර්ධනඹ මාව මා  මාවහ මාඳවසු ේ මාළරීමභ; 

 

 විදයහ මාවහ මාතහක්ණ මාක්කේත්රඹ මාවහ මාඅදහශ මාඳර්කේණ මාළිදදියුණු මාකිමභ මාවහ මාකඳෞද්ගලි  මාඅංලකේ මා

වකඹෝගීතහඹ මාඅකේක්හ මාකිමභ; මා 
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 හර්ඹඹන් 

 

 බහකේ මා අයමුණු මා ශඟහ මා  යගනු මා ස මා විදයහ මා වහ මා තහක්ණ මා ක්කේත්රඹ මා වහ මා අදහශ මා ඳර්කේණඹන් මා

සිදුකිමභ මාවහ මාප්රතිඳහදන මාඳඹහීමභ; 

 

 ඳර්කේණ මා වහ මා යජඹ මා විසින් මා සිදු යනු මා රඵන මාතකඹෝජනඹන් මා පරදහීම මා කර මා බහවිතහ මා කිමභ මා

වති  මා  යනු මා පිණි  මා උස මා අධයහඳන මා තඹතන  මා යහජය මා අංලකේ මා ඳර්කේණ මා තඹතන මා ව මා

කනත්මක මා යහජය මා තඹතන මා කත මා රඵහීම මා තති මා ප්රතිඳහදන මා වහ මා ේඵන්ිපත මා විදයහ මා වහ මා තහක්ණි  මා

ඳර්කේණ මා වහ මා ඳවසු ේ මා රඵහීමභ  මා ේඵන්ීක යණඹ  මා අීකක්ණඹ මා වහ මා සුඳමක්ණඹ මා

සිදුකිමභ; 

 

 බහකහි මා හර්ඹඹන් මා හර්ඹක්ෂභ මාඳත්මකහකගන මාඹහභ මාවහ මා අලය මාපිරිඹත  මාඹන්ත්ර මාූතත්ර මාව මා

උඳ යණ මාතනඹනඹ මාකිමභ මාව මාපිළිගත්මක මාකද්ශීඹ මාකවෝ මාවිකද්ශීඹ මාප්රබඹන් මාකතින් මාඋඳ යණ  මා

අයමුදල් මාව මාඅකනකුත්මක මාවහඹඹන් මාරඵහගළනීභ; 

 

 විදයහ මාවහ මාතහක්ණඹ මාව මාඅදහශ මාවිඹඹන් මාපිළිඵ මාසිදුක කයන මාඳර්කේණඹන්,  මාහර්තහ  මාහය මා

ඟයහ මාව මාඳත්රි හ මා  යහශී කිමභ  මාමුද්රණඹ මාව මාප්ර හලඹට මාඳත්මකකිමභ; 

 

 කද්ශීඹ මාකවෝ මාවිකද්ශීඹ මාවිදයහ මාවහ මාතහක්ණ මාතඹතනඹන්,  මාසිදුක කයන මාවිදයහත්මකභ  මාඅධයඹනඹන් මා

කවෝ මාවිදයහත්මකභ  මා හර්ඹඹන් මාවහ මාශියත්මක මාව මාඅිපශියත්මක මාපිරිනළීභ; 

 

 විදයහ මා වහ මා තහක්ණඹ මා ව මා අදහශ මා සිදුක කයන මා ඳර්කේණ මා වහ මා නකෝත්මකඳහදන මා පිළිගළනීභට මා

රක්කිමකේ මාව මා හට මාේභහන මාප්රදහනඹ මාකිමකේ මාජහති  මාඳද්ධතිඹක් මාළිදදියුණු මාකිමභ; මාව 

 

 විදයහ මාවහ මාතහක්ණඹ මාව මාඅදහශ මාවිඹඹන් මාතරිත මාසිදුක කයන මාඳර්කේණ මාපිළිඵ මාකද්ලන  මා

ේභන්ත්රණ මාව මාළඩමුු  මාඳළළත්මකීමභ.  
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 වුන්සිරඹ මා(2013.09.09 මාසිට මා2016.08.29 මාදක්හ) 

 

වභළඳති 

1. භවහචහර්ඹ මාහිතනහදුය මාජන  මාද මාසිල්හ 

 

අයනකුත් වළමළජිකයින් 

2. භවහචහර්ඹ මා හමිනී මානිර්භරහ මාකභන්ිදස 

3. භවහචහර්ඹ මාතනන්ද මායජිත මාවික්රභසිංව 

4. භවහචහර්ඹ මාකවේභහ මාභහරනී මාකුමල්කගොඩ මා ං හනේ මාඳතියණ 

5. භවහචහර්ඹ මාකවේභන්ති මායණසිංව 

6. භවහචහර්ඹ මාවිකේරූඳකේ මාන්ධයහ මාසුකරෝචනහ මාවිකේසුන්දය 

7. භවහචහර්ඹ මාරක්ෂභන් මාකරොිඩ්  මායත්මකනහඹ  

8. භවහචහර්ඹ මාඅවුකර්ලිඹහ මාකජනිෂර් මාකඳකර්යහ 

9. භවහචහර්ඹ මාකදල්ගවත්මකතකේ මායහේ මාකුභහර් මාකෝභකද් මාකදල්ගවත්මකත 

10. භවහචහර්ඹ මාවියංජිත්මක මාප්රිඹහන් මාකොරභන් මාඩඹස 

11. භවහචහර්ඹ මා තියගහභනහතන් මා න්දහමි 

12. භවහචහර්ඹ මාඅරුණි මාතිර යත්මකන 

13. තචහර්ඹ මානන්ද මාඅභයකේ ය 

14. තචහර්ඹ මාපී. මානන්දරහල් මාීමයසිංව 

15. තචහර්ඹ මාගල්ඵඩ මාතයච්චිකේ මාසිරිභල් මාකප්රේභකුභහය 

16. භවහචහර්ඹ මාීමයතුංග මාතයච්චිකේ මාජකන්න්ද්ර මාභහතී  මාද මාක ොසතහ 

17. ඉංජිකන්රු මාකභොක්කවි මාකප්රේලිස 

 

භළණ්ඩළගළර නියයෝජිත 

18. නර් මාරිසනහ මාඅනීස මාමිඹ 

  



 

6 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

 වුන්සිරඹ මා(2016.08.30 මාසිට මාකේ මාදක්හ) 

 

බහඳති 

1. භවහචහර්ඹ මාහිතනහදුය මාජන  මාද මාසිල්හ  

අකනකුත්මක මාහභහජි ිඩන් 

2.  භවහචහර්ඹ මාඋඳහලි මාඅභයසිංව 

3.   භවහචහර්ඹ මාීමයතුංග මාතයච්චිකේ මාජකන්න්ද්ර මාභහතී  මාද මාක ොසතහ 

4.   භවහචහර්ඹ මාවියංජිත්මක මාප්රිඹහන් මාකොරභන් මාඩඹස  

5.   භවහචහර්ඹ මාරක්ෂභන් මාදිහනහඹ  

6.  මා භවහචහර්ඹ මාකේයංජ මා රුණහයත්මකන මා 

7.   භවහචහර්ඹ මා හමිනී මානිර්භරහ මාකභන්ිදස 

8.   ඉංජිකන්රු මාකභොක්කවි මාකප්රේලිස 

9.   තචහර්ඹ මාගල්ඵඩ මාතයච්චිකේ මාසිරිභල් මාකප්රේභකුභහය  

10.  භවහචහර්ඹ මාඅරුණි මාතිර යත්මකන 

 

විදයහ  මාතහක්ණ මාවහ මාඳර්කේණ මාඅභහතයහංලකේ මානිකඹෝජිත 

11.   හිභහලි මාඅතහවුදකේ මාමිඹ 

 

බහණ්ඩහගහය මානිකඹෝජිත 

12.   ඊ. . මායත්මකනීමර මාභඹහ 
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 හර්ඹ මාභණ්ඩරඹ 

2016.12.31 දිනට 

 

විධහඹ  මාකල් ේ   එේ.ීම. මායහජඳක් 

ගණ හිප හම    එන්.එස. මාකවේහගභ 

 

විදයහත්මකභ  මානිරධහම   එේ.එස. මාභහලිඹළද්කද්  

විදයහත්මකභ  මානිරධහම   පී.කක්. .එස.තර්. මාකනෝනිස 

විදයහත්මකභ  මානිරධහම   එන්.කක්. මාදිහනහඹ  

විදයහත්මකභ  මානිරධහම   ඩබ්.කක්.එන්. මාවංනහ 

විදයහත්මකභ  මානිරධහම   ටී.තර්. මාකේනහීකය 

විදයහත්මකභ  මානිරධහම   එස.එස. මා ටුගේඳර 

 

ගිණුේ මානිරධහම     .කක්.ඩී.එේ. මාකඳකර්යහ 

 

ගිණුේ මාව හය     .ඊ.කක්. මාදඹහයත්මකන 

ළඩටවන් මාව හය   ීම. මාභධුභහනි 

ළඩටවන් මාව හය   එස.එච්.එස. මාප්රිඹං ය 

ළඩටවන් මාව හය   ටී. .එන්. මාරක්හනි 

රිඹදුයන්    කක්.කක්.ටී. මාරුන් 

රිඹදුයන්    එච්.එේ.එස. මාකප්රේභකුභහය
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බහඳතිතුභන්කේ මාඳණිවුඩඹ 

 

ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා 2016 මා ර්ඹ මා වහ මා න මා හර්ෂි  මා හර්තහ  මා ඳහර්ලිකේන්තුකේ මා බහගත මා

කිමභ මා වහ මා ඉදිරිඳත්මක මා  යනුකේ මා ඉභවත්මක මා තුටිනි. මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා ප්රධහන මා  හර්ඹබහයඹ මා

නුකේ මාඳර්කේණ මාකඹෝජනහන් මා ළීමභ  මා හ මාතගළීමභට මාරක්කිමභ මාව මා  මාවහ මාමූරයහධහය මාරඵහීමභ මා

ව මා ශ්රී මා රහංකි  මා විදයහඥයිිඩන්කේ මා හර්ථ  මා ඳර්කේණ මා වහ මා නකෝත්මකඳහදනඹන් මා ජහති  මා ලකඹන් මා

පිළිගළනීභට මාරක්කිමභිඩ. 

 

කභභ මාර්කේීම  මාඳහර්ලිකේන්තු මාඳනතක් මාවයවහ මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මායසථහපිත මාතඹතනඹක් මා

කර මාසථහඳනඹ මාකිමභ  මාභවත්මක මා ළඳීමකභන් මාව මාරළදි මාකේඹ මා යන මාඅඳකේ මා හර්ඹ මාභණ්ඩරඹ මාවහ මා

භවත්මක මාවූ මාදිරිගළන්ීමභක් මාවිඹ. මාඉරක්  මාභත මාඳදනේ මාවූ මාඵහුවිඹහනුඵද්ධ මාඳර්කේණ මාළඩටවන් මා03ක් මා

අඳ මා විසින් මා ළිදදුයටත්මක මා මූරයඹනඹ මා  යනු මා රළබ මා අතය මා ඉන් මා ළඩටවන් මා 02ක් මා ජර මා සුයක්ෂිතතහඹ මා

පිළිඵද මා අකන  මා ඳරිය මා හිත හී මා  ෘෂි මා කඵෝග මා ගහ මා පිළිඵද මා සිදුක රිණි. මා යහජය-කඳෞද්ගලි  මා

වකඹෝගීතහ මාළඩටවන මාඅඛණ්ඩ මාසිදු මාක රුණු මාඅතය මා2016 මාකර්ීම මාකේ මාඹටකත්මක මාන මායහඳෘති මා03ක් මා

වහ මාමූරයහධහය මාරඵහකදන මාරීම. මානකෝත්මකඳහද  මාඳර්කේණ මායහඳෘන්න් මාවහ මාඅන්කේ  මාභත මාඳදනේ මා

වූ මාඳර්කේණ මාප්රදහන මා34ක්ද මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මාප්රදහනඹ මා යන මාරීම. මා 

 

විදයහත්මකභ  මාප්ර හලන මාවහ මා ජනහිපඳති මාේභහන මාඋකශර මාකභභ මාකර් මාකනොළේඵර් මාභීම මාඳත්මකන මා

රීම. මාකභභ මාේභහන මාප්රදහකනෝත්මකඹ මාඅතිගරු මාජනහිපඳතිතුභන්කේ මාප්රධහනත්මකකඹන් මාඳළළත්මකවුණු මාඅතය මා

ගරු මාවිදයහ  මාතහක්ණ මාවහ මාඳර්කේණ මාඅභහතයතුභන්කේ මාකගෞයනීඹ මාවබහගීත්මකඹද මා  මාවහ මාහිමිවිණි. මා

2014 මා කර්ීම මා ඳශ යනු මා රළබ මා විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලනඹන් මා කනුකන් මා විදයහඥයිිඩන් මා 232කදකනකුට මා

කභහිීම මා ේභහන මා පිරිනභන මා රීම. මා කභඹට මා අභතය මා තරුණ මා විදයහඥයිිඩන් මා දිරිගළන්ීමකේ මා ප්රධහන මා අයමුණ මා

තති මා කදන මා භට්ටකේ මා ේභහනඹන් මා කර මා “විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලන මා වහ මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා

කුරතහ මාේභහන” මාවිදයහඥයිිඩන් මා436කදකනකු මාවහ මාප්රදහනඹ මාක රිණි. මා 

 

ගරු මා විදයහ  මා තහක්ණ මා වහ මා ඳර්කේණ මා අභහතයතුභන්ට  මා යහජය මා අභහතයතුභන්ට මා ව මා අභහතයහංල මා

කල් ේතුමිඹට  මා ඔවුන් මා විසින් මා නිඵ මා රඵහදුන් මා වහඹඹ මා ව මා දිරිගළන්ීමභ මා කනුකන්  මා ජහති  මා

ඳර්කේණ මාබහකේ මාසතූතිඹ මාපිරිනළීභට මා ළභළත්මකකතමි. මා 

 

 

විදයහකජයෝති මාභවහචහර්ඹ මාඑච්. මාජන  මාද මාසිල්හ 

බහඳති 

  

  



 

9 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

විධහඹ  කල් ේ හර්තහ 

 

2016 මාය මාඹනු  මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවහ මාසුවිකලේෂී මා ළදගත්මක භක් මාඋසුරන මාර්ඹකි. මා 2016 මා

ජලි මාභීම මාඳහර්ලිකේන්තු මාඳනතක් මාවයවහ මා යසථහපිත මාතඹතනඹක් මාකර මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මා

සථහඳනඹ මාකිමභට මාපිඹය මාගළනීභ මාකභභ මාසුවිකලේෂීත්මකඹට මාකවේතු මාවිඹ. මා1999 මාකර්ීම මාජනහිපඳති මාකල් ේ මා

 හර්ඹහරඹ මා ඹටකත්මක මා විකලේ මා    ඹක් මා කර මා පිහිටුනු මා රළබ මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා තණ්ඩුක්රභ මා

යසථහකේ මා 33 මා න මා ගන්තිඹ මා ඹටකත්මක  මා අතිගරු මා ජනහිපඳතිතුභන් මා විසින් මා 2007 මා ජලි මා භීම මා විකලේ මා

නිකඹෝජිතහඹතනඹක් මා කර මා නේ මා ක රිණි. මා ජහති  මා ංර්ධන මා නයහඹ මා ඳත්රඹට මා දහඹ ත්මකඹ මා දක්න මා

ඳර්කේණ මාළඩටවන් මාවහ මා ඳවසු ේ මාළරීමභ  මා ශ්රී මාරං හ මාතුශ මා විදයහ  මා තහක්ණ මාවහ මා ඳර්කේණ මා

ංස ෘතිඹක් මාව මාප්රජහක් මාකඳෝණඹ මාකිමභ මාව මාඳත්මකහකගන මාඹහභ මාඅයමුණු මා යගනිමින් මාශ්රී මාරං හ මා

ජහති  මා ඳර්කේණ බහ මා සථහඳනඹ මා කිමභ මා වහ මා 2016 මා ජලි මා භීම  මා අං  මා 11 මා දයණ මා ඳනත මා වයවහ මා

විිපවිධහන මාරහ මාකදන මාරීම. මා 

 

2016 මාඅං  මා11 මාදයණ මාඳනත මාවහ මාඅනුකර මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහකේ මාප්රධහන මාඅයමුණු මානුකේ  මායට මාතුශ මා

ක්රිඹහ හම මාවිදයහත්මකභ  මාව මාතහක්ණි  මාප්රජහක් මාකගොඩනළංීමභ මාඅයමුණු මා ය මාගනිමින් මාවිදයහ තහක්ණ මා

ක්කේත්රකේ මා ඳර්කේණ මා සිදුකිමභ මා පිණි මා ඳවසු ේ මා ඳඹහීමභ මා වහ මා යජඹට මා වහඹ මා රඵහීමභ  මා ජහති  මා

අලයතහන් මා වහ මා දහඹ ත්මකඹ මා ඳඹන මා ඳර්කේණ මා ඳදනභක් මා ංර්ධනඹ මා කිමභ මා පිණි මා උස මා

අධයහඳන මාතඹතනඹන්,   මායහජය මාඅංලකේ මාඳර්කේණ මාතඹතනඹන්,  මාව මාකනත්මක මායහජය මාතඹතනඹන්,  මා

විදයහ මා වහ මා තහක්ණ මා ක්කේත්රඹ මා වහ මා අදහශ මා සිදුක කයන මා ඳර්කේණ මා ප්රර්ධනඹ  මා   මා වහ මා ඳවසු ේ මා

ළරීමභ මා ව මා විදයහ මා වහ මා තහක්ණ මා ක්කේත්රඹ මා වහ මා අදහශ මා ඳර්කේණඹන් මා ළිදදියුණු මා කිමභ මා වහ මා

කඳෞද්ගලි  මාඅංලකේ මාවකඹෝගීතහඹ මාඅකේක්හ මාකිමභිඩ. 

 

2016 මාමූරය මාර්ඹ මාවහ මාන මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහකේ මාහර්ෂි  මාහර්තහ මාපිළිගළන්ීමභට මාඅසථහ මා

රළබීභ මා භහ මා රද මා යප්රහදඹක් මා ඹළිඩ මා සිතමි. මා කගීමගිඹ මා ර්ඹ මා තුශීම මා ජහති  මා ඳර්කේණ බහකේ මා

ක්රිඹහ හය ේ මාපිළිඵ මාදළනුභක් මාඔඵ මාකත මාකේ මාතුළින් මාරළකබ් මාඹළිඩ මාඅකේක්හ මා යමි. මා 

 

ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා ප්රධහන මා  හර්ඹබහයඹ මා නුකේ  මා විදයහත්මකභ  මා ඳර්කේණ මා ව මා ංර්ධන මා

(R&D) මා තඹතනඹන් මා ව මා උස මා අධයහඳන මා තඹතනඹන්,  මා ඳර්කේ ිඩන්වට මා ඳර්කේණ මා සිදුකිමභ මා

වහ මා ප්රදහනඹන් මා පිරිනළීභත්මක  මා විදයහ මා වහ මා තහක්ණ මා ක්කේත්රඹ මා වහ මා ේඵන්ිපත මා ඳර්කේණ මා වහ මා

නකෝත්මකඳහදනඹන් මා පිළිගළනීභට මා රක්කිමභ මා ව මා ේභහන මා ප්රදහනඹ මා කිමභ මා වහ මා ජහති  මා ඳද්ධතිඹක් මා

ංර්ධනඹ මාකිමභත්මකඹ.   

 

කභභ මා ළදගත්මක මා අභිභතහර්ථ මාළඵෆ ය මාගනු මාස  මා 2016 මා ර්ඹ මාතුශීම මා ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මා විසින් මා

ඳවත මා ළඩටවන් මා ක්රිඹහත්මකභ  මා  යනු මා රළබිණි; මා අන්කේ  මා භත මා ඳදනේ මා වූ මා ඳර්කේණ මා ප්රදහන මා

ළඩටවන  මා යහජය-කඳෞද්ගලි  මා කදඅංලකේ මා වකඹෝගීතහ මා ළඩටවන  මා ඉරක්  මා භත මා ඳදනේ මා වූ මා



 

10 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

ඵහුවිඹහනුඵද්ධ මා ඳර්කේණ මා ප්රදහන මා ළඩටවන  මා විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලන මා වහ මා ජනහිපඳති මා ේභහන  මා

භහජ මාසුබහධන මාව මාභවජන මාදළනුත්මක මාකිමකේ මාළඩටවන. 

 

1999 මාර්කේීම මාතයේබ මා යනු මාරළබ මාඅන්කේ  මාභත මාඳදනේ මාවූ මාඳර්කේණ මාප්රදහන මාළඩටවන මාඹනු  මා

අභ මාඳරිඳහරන මාඳටිඳහටීන් මාඹටකත්මක මාඳර්කේණ මාසිදුකිමභ මාවහ මාවිදයහඥයිිඩන් මාකත මාතයඟ හම මාඳදනභ මා

භත මාඳවසු ේ මාඳඹහකදනු මාරඵන මාප්රතිඳහදන මාකඹෝජනහ මාක්රභඹකි. මා2016 මාමූරය මාර්ඹ මාතුශීම මාඅඹළදුේඳත්මක මා

157ක් මාරද මාඅතය මාඳලසචහත්මක මාඋඳහිප මාඅිපශියත්මක මා19ක් මාප්රදහනඹ මා යමින් මාඉන් මාඅඹළදුේඳත්මක මා34ක් මාමූරයඹනඹ මා

 යනු මා රළබිණි. මා කභභ මා ර්ඹ මා තුශීම මා ප්රදහනඹන් මා 150 ට මා අිප  මා ංඛයහක් මා ක්රිඹහත්මකභ  මා ඳළතිණි. මා

ප්රදහනඹන් මා 31ක් මා ේඵන්ධ මා අහන මාතගළීමේ මා ක්රිඹහලිඹ මා ේපර්ණ මා යනු මා රළඵ මා තති මා අතය මා SCIE මා

ප්ර හලන මා 23ක් මා ව මා ඳලසචහත්මක මා උඳහිප මා අකේක් ිඩන් මා 26කදකනකු මා විසින් මා සිඹ මා උඳහීකන් මා රඵහගළනීභ මා

(තචහර්ඹ මාඋඳහීකන් මා07ක් මාව මාදර්ලනඳති මාඋඳහිප මා19ක්) මාව මාජහතයන්තය මාේභන්ත්රණ මා76 ීම මාඳර්කේණ මා

කොඹහගළනීේ මාකඵදහවළමභ මාඹනහදිඹ මාකේ මාඹටකත්මක මාප්රතිපර මාවිණි. මා 

 

2012 මා ර්කේීම මා තයේබ මා  යනු මා රළබ මා යහජය-කඳෞද්ගලි  මා වකඹෝගීතහ මා ළඩටවන මා වයවහ මා යජකේ මා

ඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධන මාතඹතනඹන්,  මාව මාවිලසවිදයහරඹන්,  මාවිදයහඥයිිඩන් මාව මාකඳෞද්ගලි  මාඅංලඹ මා

අතය මාවකඹෝගීතහඹන් මාසථහඳනඹ මා යගළනීභ මාවහ මාඳවසු ේ මාරහ මාකද්. මාකභභ මායහඳෘන්න් මාභන්න්  මා

ඳර්කේණඹන් මා සිදු ශ මා යුතු මා ඳර්කේණ මාක්කේත්රඹන් මා ව මා  හකේ මා හණිජභඹ මා විබතහඹ මා ඳළවළදිළි මා

කර මා වඳුනහගනී. මා කභභ මා ර්ඹ මා තුශීම මා යහඳෘන්න් මා 02  මා ක්රිඹහ හය ේ මා ේපර්ණ මා  යනු මා රළඵ  මා

නිසඳහදනඹන් මාඑළිදළක්ීමභ මාසිදු යනු මාරළබිණි. මාකභභ මානිසඳහදනඹන් මාවූකේ  මාඳශතුරු මාභළසන් මාඳහරනඹ මා

කිමභ මා වහ මා Ocimum sanctum ,  මා කද්ශීඹ මා ප්රකේදඹන් මා තසුකයන් මා  හගනු මා රළබ මා ෂළයහ-

කෂකයොකභෝනඹක් මා ව මා කද්ශීඹ මා ළිදදියුණු මා  යනු මා රළබ මා ලසන මාතධහය  මා නිසඳහදනඹන්ඹ. මා ර්ඹ මා

තුශීම මා න මා අඹළදුේඳත්මක මා ළනු මා රළබ මා අතය මා රද මා අඹළදුේඳත්මක මා 12ක් මාතගළීමභට මා රක්ක ොට මා   මා අතුරින් මා

මූරයහධහය මාළඳීමභ මාවහ මා04ක් මාකතෝයහගනු මාරළබිණි. මාඉන් මා03ක් මාවහ මාප්රදහනඹන් මාසිදුක රිණි. මායහජය-

කඳෞද්ගලි  මාවකඹෝගීතහ මායහඳෘති මා06ක් මාක්රිඹහත්මකභ  මාඳළති.. මා 

 

2013 මාකර්ීම  මාඉරක්  මාභත මාඳදනේ මාවූ මාඵහුවිඹහනුඵද්ධ මාඳර්කේණ මාළඩටවන මාතයේබ මා යනු මාරළබ මා

අතය මාඋග්ර මාජහති  මාගළටු  මාවහ මාඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධන මාභළදිවත්මකීමභ මාවයවහ මාදිගු හී න මාවිඳුේ මාකොඹහ මා

ගළනීභ මා කභභන්න් මා අකේක්හ මා ක කර්. මා වඳුනහගනු මා රළබ මා ක්කේත්ර මා 13ක් මා තසුරින් මා පර් මා කඹෝජනහන් මා

 ළනු මා රළබ මා අතය  මා පර් මා කඹෝජනහන් මා 50ක් මා රළබිණි. මා කේහ මා අතුරින් මා 21ක් මා විසතයහත්මකභ  මා

කඹෝජනහන් මාඉදිරිඳත්මක මාකිමභ මාවහ මාකතෝයහගනු මාරළබිණි. මාවිසතයහත්මකභ  මාකඹෝජනහන් මාඅතුරින් මා 03ක්  මා

මූරයඹනඹ මා වහ මා කතෝයහගනු මා රළබිණි. මා ඉන් මා එක් මා යහඳෘතිඹක් මා ඳරිය මා හිත හී මා  ෘෂි හර්මි  මා

තහක්ණඹ මා පිළිඵ මා ව මා යහඳෘති මා 02ක් මා ජරකේ මා තත්මකත්මකඹ මා ළිදදියුණු මා කිමභ මා පිළිඵ මා සිදුක රිණි. මා

ක්රිඹහත්මකභ  මා ඳතින මා යහඳෘති මා 05 මා පිළිඵ මාතගළීමභ මා ව මා සුඳමක්ණඹ මා වහ මා ර්ඹ මා තුශීම මා ප්රගති මා

භහකරෝචන මාරැසීමේ මාඳළළත්මකවිණි. මා 

  



 

11 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලන මා වහ මා ජනහිපඳති මා ේභහන මා ප්රදහන මා ක්රභකේදඹ මා ේඳහදනඹ මා ක ොට මා තත්මකකත්මක  මා

ඳර්කේණ මා අංලකඹන් මා ජහතයන්තය මා තත්මකත්මකඹන් මා  යහ මා ශඟහ මා ීම මා තති මා විදයහඥයිිඩන් මා නිසි මා තගළීමභට මා

රක්කිමකේ මා මුඛය මා අයමුණ මා කඳයදළරි මා  ය මා ගනිමිනි. මා විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලන මා වහ මා ජනහිපඳති මා ේභහන 

ඹනු  මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා දින මා දර්ලනකේ මා හර්ෂි  මා ඳත්මකනු මා රඵන මා අංගඹකි. මා කභභ මා උකශර  මා

කනොළේඵර් මා භ මා කඹකදන මා විදයහ මා දිනඹ මා වහ මා භගහී මා කනොළේඵර් මා භීම මා ඳත්මකනු මා රළකබ්. 2014 මා

ර්කේ මාප්ර හශිත මාවිදයහත්මකභ  මාප්ර හලන මාවහ මාජනහිපඳති මාේභහන මාප්රදහකනෝත්මකඹ මා2016 මාකනොළේඵර් මා

භ මා 22 මා න මා දින  මා අතිගරු මා ජනහිපඳති මා මභත්රීඳහර මා සිරිකේන මා භළතිතුභන්කේ මා ප්රධහනත්මකකඹන් මා

ඳළළත්මකවිණි. මාකභහිීම මාවිදයහඥයිිඩන් මා232කදකනකු මාවහ මාඋඳවහය මාපිරිනළමිණි.   

 

අන්කේ  මා භත මා ඳදනේ මා වූ මා ප්රදහනඹන්,  මා කොඹහගළනීේ මා කඵදහවළමභ මා අයමුණු මා  යගනිමින් මා භහජ මා

සුබහධන මාළඩටවන් මා04ක් මාඳත්මකනු මාරළබිණි. මා හ මානේ  මාඹහන්ත්රි  මාදෘසටිඹ මාභත මාඳදනේ මාවූ මාබුද්ිපභඹ මා

තකේක්ණඹ  මාඅලි-මිනිස මාගළටුභ මා ශභනහ යණඹ මාවහ මාභූ මාකතොයතුරු මාකඹොදහගළනීභ  මාAzorhizobium 

caulinodans වඳුන්හීමභ මා වයවහ මා ීම මා ලහ කේ මා මූර මා ඳද්ධන්න්,  මා නිඩට්රජන් මා තියකිමභ මා ප්රර්ධනඹ මා ව මා

ළිදදියුණු මා ශ මාකදු ේ මාප්රකේද මාගහ මාඹනහදිඹිඩ. මා 

 

ළදගත්මක මාඳර්කේණ මාකොඹහගළනීේ මාපිළිඵ මාභවජනතහ මා දළනුේත්මක මාකිමභ මාවහ මාපුත්මකඳත්මක මාලිපි මා50 ට මා

ළිද මාංඛයහක් මාප්ර හලඹට මාඳත්මක යන මාරීම. මා 

 

2016 මාඔක්කතෝඵර් මාභීම මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මා හර්ඹහරඹ මාවිදයහ මා භහත මාකත මාරැකගන මාඹනු මාරළබ මා

අතය මා  මාවයවහ මාසිඹලු මාඳහර්ල රුන් මාකත මාඳවසුකන් මාප්රකේලීමකේ මාවළකිඹහ මාව මාවිශිස  මාතත්මකත්මකකේ මා

ඳවසු ේ මාඅත්මකවිණි. මාඅඳ මාවිසින් මාමූරයඹනඹ මා යනු මාරඵන මාඳර්කේණ මායහඳෘන්න් මාකතින් මාතකඹෝජනඹන් මා

වහ මා ංන්දනහත්මකභ  මා කවො මා ප්රතිරහබඹන් මා රළබීභ මා වති  මා කිමභ මා වහ මා අඳකේ මා විදයහඥයිිඩන් මා කත මා

විශිස තභ මාදෆ මාරඵහීමභට මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාකඳය මාඳරිදිභ මා ළඳීම මාසිටී. මා 

 

ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා ප්රගභනඹ මා උකදහ මා සිඹ මා ටිනහ මා දහඹ ත්මකඹ මා රඵහදුන් මා බහඳතිතුභන් මා ව මා

 වුන්සිරකේ මාහභහජි ඹන් මාවහත්මක  මා ර්ඹ මාමුු ල්කල් මා අඳ මා කත මාරඵහදුන් මාවහඹ මා කනුකන් මාභවහ මා

බහණ්ඩහගහයකේ මාව මාවිදයහ  මාතහක්ණ මාව මාඳර්කේණ මාඅභහතයහංල මානිරධහමන්ටත්මක මාභහකේ මා ෘතඥයිතහඹ මා

පිරිනළීභට මා ළභළත්මකකතමි. මා 

 

 

භනීහ මාීම. මායහජඳක්ෂ 

විධහඹ  මාකල් ේ 
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ඳසුගිඹ මාර් මාතුනට මාඅදහශ මාමූරය මාසුවිකලේෂීතහඹන් 
ළඩටවන් මා(ක්රකභෝඳහඹන්)  මාකබෞති  මාප්රගතිඹ මූරයභඹ මාප්රගතිඹ 

රු. මිලිඹන 

 දර්ල ඹ 2014 2015  2016 2014 2015 2016 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහකේ මාකඳොදු මා

ඳරිඳහරනඹ 

    14.87 16.85 17.6 

        

ඳවත මාළඩටවන් මාවහ මාංර්ධන මා

තධහය 

    232.89 268.52 230.00 

        

ඉරක්  මාභත මාඳදනේ මාවූ මා

ඵහුවිඹහනුඵද්ධ මාඳර්කේණ මා

ළඩටවන (2014 මාකර්ීම මාතයේබ මා

 යන මාරීම.) 

ළඩටවන් මා

ංඛයහ 

ළඩටවන් මා5ක් මාතයේබ මා

ක රිණි. 

 ළඩටවන් මා2ක් මා

තයේබ මාක රිණි. 

   

        

කඳෞද්ගලි  මායහජය මාවකඹෝගීතහ මා

ළඩටවන (2013 මාකර්ීම මාතයේබ මා

 යන මාරීම.) 

ළඩටවන් මා

ංඛයහ 

ළඩටවන් මා2ක් මාතයේබ මා

ක රිණි. 

ළඩටවන් මා1ක් මාතයේබ මා

ක රිණි. 

ළඩටවන් මා3ක් මා

තයේබ මාක රිණි. 

නිසඳහදන මා2ක් මාදිඹත්මක මා

ක රිණි. 
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අන්කේ  මාභත මාඳදනේ මාවූ ප්රදහන මා
ළඩටවන (1999 මාර්කේීම මා
තයේබ මාක රිණි.) 

පිරිනභන මාරද මා
ඳර්කේණ මාප්රදහන මා
ංඛයහ  
 
පිරිනභන මාරද මා
තචහර්ඹ මාඋඳහිප/ මා
දර්ලනඳති මාඋඳහිප මා
අිපශියත්මක 

අන්කේ  මාභත මාඳදනේ මාවූ මා
ප්රදහන මා23ක් මාපිරිනළීභ. 
 
 
තචහර්ඹ මාඋඳහිප/ දර්ලනඳති මා
උඳහිප මාඅිපශියත්මක මා17ක් මා
පිරිනළීභ. 

අන්කේ  මාභත මාඳදනේ මාවූ මා
ප්රදහන මා61ක් මාපිරිනළීභ. 
 
 
තචහර්ඹ මාඋඳහිප/ 
දර්ලනඳති මාඋඳහිප මා
අිපශියත්මක මා46ක් මා
පිරිනළීභ. 

අන්කේ  මාභත මාඳදනේ මා
වූ මාප්රදහන මා34ක් මා
පිරිනළීභ. 
 
තචහර්ඹ මාඋඳහිප/ 
දර්ලනඳති මාඋඳහිප මා
අිපශියත්මක මා19ක් මා
පිරිනළීභ. 

- - - 

        

විදයහත්මකභ  මාප්ර හලන මාළඩටවන මා
වහ මාජනහිපඳති මාේභහන (PASP) මා
(2001 මාර්කේීම මාතයේබ මාක රිණි.) 

ඳත්මකනු මාරළබ මා
උත්මක මාවහ මා
ේභහනරහභී මා
විදයහඥයිිඩන් මා
ංඛයහ 

2007, මා2008, මා2009 
(විදයහඥයිිඩන් මා451) මාව මා
2010, මා2011, මා2012  
(විදයහඥයිිඩන් මා236) 
ර්ඹන් මාතයණඹ මා
 යමින් මාවිදයහත්මකභ  මා
ප්ර හලනඹන් මාවහ මා
ජනහිපඳති මාේභහන මා
ප්රදහකනෝත්මකඹන් මා2ක් මා
ඳත්මකන මාරීම. 

2013 මාර්ඹ මාවහ මා
ජනහිපඳති මාේභහන මා
ප්රදහනඹ මාකිමකේ මාඋකශර මා
ඳත්මකන මාරද මාඅතය මා
විදයහඥයිිඩන් මා211 මාකදකනකු මා
වහ මාේභහන මාප්රදහනඹ මා
ක රිණි. 

2014 මාර්ඹ මාවහ මා
ජනහිපඳති මාේභහන මා
ප්රදහනඹ මාකිමකේ මාඋකශර මා
ඳත්මකන මාරද මාඅතය මා
විදයහඥයිිඩන් මා232 මා
කදකනකු මාවහ මා
ේභහන මාප්රදහනඹ මා
ක රිණි. 

- - - 

        

කනත්මක මාළඩටවන්: භහජ මා
සුබහධන/ මාභවජනතහ මාදළනුේත්මක මා
කිමකේ මාළඩටවන් 

ේපර්ණ මා යනු මා
රළබ මාක්රිඹහ හය ේ 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මා
විසින් මාඳත්මකනු මාරළබ මා
ඳර්කේණඹන් මාපිළිඵ මා
පුත්මකඳත්මක මාලිපි මා25ක් මා
ප්ර හලඹට මාඳත්මක යනු මා
රළබිණි. 

භහජ මාසුබහධන මා
ළඩටවන් මා4ක් මාඳත්මකන මා
රීම. 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මා
විසින් මාඳත්මකනු මාරළබ මා
ඳර්කේණඹන් මාපිළිඵ මා
පුත්මකඳත්මක මාලිපි මා11ක් මා
ප්ර හලඹට මාඳත්මක යනු මා
රළබිණි. 

භහජ මාසුබහධන මා
ළඩටවන් මා4ක් මා
ඳත්මකන මාරීම. 

ජහති  මාඳර්කේණ මා
බහ මාවිසින් මාඳත්මකනු මා
රළබ මාඳර්කේණඹන් මා
පිළිඵ මාපුත්මකඳත්මක මාලිපි මා
50ක් මාප්ර හලඹට මා
ඳත්මක යනු මාරළබිණි. 

- - - 

එ තු     238.58 285.37 247.60 



 

14 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහකේ මාළඩටවන්  

 

ඉක්ක මත ඳදනම් වූ බහුවියළනුබද්ධ ඳර්යේණ ප්රදළන: 

 

ගළටලු මාපිළිඵ මාඅකඵෝධඹ මාඉවශ මානළංීමභ මාකවෝ මාංකීර්ණ මාගළටලු මාවිහී භ මාවහ මා ම   මාඳර්කේණ මාවයවහ මා

වළකිඹහ මාරළකඵනුකේ මාඅල්ඳ මාලකඹනි. මාඵහුවිඹහනුඵද්ධ මාප්රකේලඹක් මාඅනුගභනඹ මාකිමකභන් මාහභහනය මාීමභහන්ට මා

ඳරිඵහහිය මා ගළටලු මානළත මා අර්ථදළක්ීමභ මාව මා දුස ය මා ගළටලු මා අලුතින් මාඅකඵෝධ මා යගළනීභ මාවයවහ මා විඳුේ මා කත මා

එශළඹීභට මාවළකින මාඳරිදි මාඵහුවිධ මාවිඹඹන් මාකතින් මාසුදුසු මාඳරිදි මාදහඹ ත්මකඹන් මාරඵහ මාගළකන්. මා 

 

කභභ මා ළඩටවන මා 2013 මා ර්කේීම මාතයේබ මා  යන මා රද මා අතය මා විදයහ  මා තහක්ණ මා වහ මා ඳර්කේණ මා අභහතයහංලඹ මා

විසින් මාකඹෝජිත මාඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධන මාභළදිවත්මකීමේ මාඉතහ මා ිදනමින් මාඅලය මාන  මාඅතිලඹ මාළදගත්මක මාඅංලඹන් මා

10ක් මාවහ මාඅනුගත මාක්රිඹහත්මකභ  මාක රිණි. මා 

 

යහජය මාවිදයහත්මකභ  මාඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධන මාතඹතන මාව මාවිලසවිදයහරඹන්,  මාඳර්කේ  මාපිරිස මා කතින් මාපර් මා

කඹෝජනහ මා ළන මාරීම. මාතර්ථි  මාංර්ධනඹ  මාභහජ මාසුබහධනඹ මාව මායකටහි මාඳහරිරි  මාතියයබහඹ මාඅයමුණු මා

 යගනිමින්  මා ජහති  මා ලකඹන් මා අදහශත්මකඹක් මා හිත මා ගළටලු මා විහී භ මා කභභ මා ඉරක්  මා භත මා ඳදනේ මා වූ මා

ඵහුවිඹහනුඵද්ධ මාඳර්කේණ මායහඳෘති මාවයවහ මාසිදුකිමභට මාඅකේක්ෂිතඹ. මා 

 

ප්රතිඳත්මකති/ මා ක්රකභෝඳහඹ මා කවෝ මා නිසඳහදන මා ංර්ධනඹ මා වහ මා අලය මා දළනුකභහි මා ඳතින මා ප්රධහන මා ඳයතයඹන් මා

විහී භ  මා කද්ලකඹහි මා ප්රගභනඹ මා වහ මා ඵහධ  මා කවෝ මා අභිකඹෝග මා එල්ර මා ක කයන මා ගළටලු මා විහී භ මා කභභ මා

යහඳන්න්,  මා අයමුණු මා කේ. මා ඳර්කේණ මා ප්රතිපර මා ප්රතිඳත්මකති  මා ක්රකභෝඳහඹඹන්  මා නිසඳහදන/ මා ක්රිඹහලි මා ංර්ධනඹ මා

කිමභ මාව මා හ මාපිළිඵ මාඅකඵෝධඹක් මාරඵහගළනීභ මාවහ මාන මාගභන් මාභඟ මාඳළවළදිළි මාවඳුනහගත මායුතුඹ. මා 

 

විදයහ  මා තහක්ණ මා වහ මා ඳර්කේණ මා අභහතයහංලකේ මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධන මා ප්රතිඳත්මකති මා යහමු මා (ළදගත්මක මා

ක්කේත්ර මා 10) මා භඟ මා අනුගත මා කමින් මා ප්රමුඛ මා ක්කේත්රඹන් මා කිහිඳඹක් මා කතින් මා කඹෝජනහ මා  ළනු මා රළබිණි. මා එක් මා

ප්රදහනඹ  මාටිනහ භ මාමිලිඹන මා50ක් මාන මාඅතය මාය මා5  මා හරීමභහක් මාවහ මාකභභ මාප්රදහනඹන් මාසිදු යිඩ. මාජහති  මා

ඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මාළරකිඹ මායුතු මාඅන්දකේ මාභවජන මාමුදල් මාප්රභහණඹක් මාකභභ මායහඳෘන්න් මාවහ මාතකඹෝජනඹ මා

 යන මාකවිඩන්  මාකේ මාවහ මාමූරයනඹ මාඉතහ මාඉවශ මාතයඟ හම මාඳදනභකින් මාසිදුක කයනු මාතත. මාය මා5  මා හරඹ ට මා

ඳසු මා ළරකිඹ මා යුතු මා අන්දකේ මා ප්රතිපරඹක් මා රඵහීමකේ මා වළකිඹහක් මා තති මා ඵට මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා විසින් මා

ර නු මා රඵන  මා යහඳෘන්න්,  මා  ණ්ඩහඹභක් මා ලකඹන් මා එක් මා ක්රිඹහ මා  ශ මා වළකි මා කුරතහ මා හිත  මා ඉතහ මා සුදුසු මා

ඳර්කේ ිඩන් මා ඳභණක් මා කතෝයහගළනීභට මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා විසින් මා  ටයුතු මා ක කයනු මා තත. මා

ඳර්කේණඹන්,  මාවිවිධ මාඅංලඹන් මාපිළිඵ මා ණ්ඩහඹකේ මාහභහජි ිඩන් මාවිසින් මාභගහී මාකර මා ටයුතු මාකිමකේ මා

හසිඹ මාකභභ මාඵහුවිඹඹන් මාභත මාකක්න්ද්රගත මාවූ මායහඳෘති මාවයවහ මාඋදහනු මාතත. මා මා 

 

ප්රදහනකඹහි මාකභකවයුේ මාකඵොකවෝදුයට මාභහන මානුකේ මාඅන්කේ  මාභත මාඳදනේ මාවූ මාප්රදහනඹන්ටඹ. මාක කේ මාවුද  මා

ප්රධහන මා අන්කේ  මා තනතුයට මා අභතය මා නිකඹෝජය මා අන්කේ කඹකුද මා ඳත්මකක කයනු මා තත. මා කභභ මා ප්රදහන මා



 

15 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

සිදුකිමකභන් මා අනතුරු  මා ප්ර හශිත මා ප්රතිපරඹන් මා ශඟහ ය මා ගන්නහ මා ඵට මා වති  මා  යනු මා ස මා විිපභත්මක මා ව මා දළිද මා

න්නිමක්ණඹන්  මාසුඳමක්ණඹන් මාව මාතගළීමේ මාඹටතට මාකභභ මායහඳෘන්න් මාඳත්මකක කයනු මාතත. 

 

අන්යේක මත ඳදනම් වූ ඳර්යේණ ප්රදළන ලෆඩවටශන: 

 

ශ්රී මා රං හකේ මා යහජය මා තඹතන මා ව මා විලසවිදයහර මා විසින් මා සිදු මා ක කයන මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධන මාක්රිඹහ හය ේ මා

වහ මාප්රධහන මාලකඹන් මාමූරයහධහය මාළඳකඹනුකේ මායහජය මාතඹතනි  මාප්රතිඳහදන, තයඟ හම මාප්රදහන මාව මාඳර්කේණ මා

ක ොන්ත්රහත්මකතු මා ළනි මා විවිධ මා ප්රබඹන් මා කතිනි. මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා ඳර්කේණ මා ප්රදහන මා ළඩටවන මා

තයේබ මා  යනු මා රළබකේ මා විදයහඥයිිඩන්වට මා අභ මා ඳරිඳහරන මා අහියතහ මා ඹටකත්මක මා සිඹ මා ඳර්කේණ මා  හර්ඹඹන්,  මා

නිඹළී භට මාඉඩ මාප්රසථහ මාරඵහ මාීමකේ මාඅයමුකණනි.  

 

ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකහි මා ඳර්කේණ මා ප්රදහන මා ළඩටවන මා වයවහ මා යජකේ මාතඹතන මා වහ මා ඳර්කේණ මා ව මා

ංර්ධන මා ක්රිඹහ හය ේ මා සිදු මා කිමභ මා පිණි මා තයඟ හම මා ප්රදහනඹන් මා රඵහ මා ීමභ මා සිදු මා ක කර්. මා කභභ මා ළඩටවන මා

ක්රිඹහත්මකභ  මාවූ මා හරීමභහ මාතුර මාඑඹ මාභනහ මාංවිිපත මා යනු මාරළබිණි. මාකභභ මාප්රදහනඹන් මාපිළිඵ මාහර්ෂි  මාදළන්ීමේ මා

ඳශක කයන මා අතය, විදයහත්මකභ  මා ංයච ඹ, ජහති  මා ංර්ධනඹ මා වහ මා තති මා අදහරත්මකඹ මා ව මා ජහතයන්තය මා

ඟයහන්,  මාකභභ මාකොඹහගළනීේ මාඳශීමභ මාඹන මා රුණු මාභත මාතගීමභ මාසිදු මාක කර්.  

 

අඹළදුේඳත්මක මාදළිද මාතගීමකේ මාක්රිඹහලිඹ ට මාරක් මාක කර්. මාකතෝයහගනු මාරඵන මාකඹෝජනහන් මාවහ මාසුදුසු මාප්රතිඳහදන මා

කන්කිමේ මා පිළිඵ මා බහ මා විසින් මාන්යණඹ මා ක කයනු මාතති මා අතය මා කභභ මා ප්රතිඳහදන මා භවහ මා බහණ්ඩහගහයකේ මා සිට මා

යහඳෘතිඹ මාක්රිඹහත්මකභ  මාකිම මාකේ මාතනි මාගකීභ මාදයණ මාප්රධහන මාවිභර්ල ඹහ මාකත මාෘජුභ මාරඵහකද්. මාඋඳ යණ මාව මා

ඳහරිකබෝගි  මා ද්රය මා තදිඹ මා වහ මා කභභ මා ප්රතිඳහදන මා කන්ක කර්. මා එක් මා එක් මා යහඳෘතිඹ මා වහ මා යහඳෘති මා ඵළංකු මා

ගිණුභක් මා විෘත මා ක කයන මා අතය මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා විසින් මා සිඹු  මා ගණුකදණු මා සුඳමක්ණඹ මා ක කර්. මා

ඳරිඳහරන මාඅහියතහ මාඅභ මාභට්ටභ  මාතඵහ මාගිනිමින් මාකභභ මාඅයමුදල් මාප්රකඹෝජනඹට මාගළනීභ මාවහ මාළරකිඹ මායුතු මා

අන්දකේ මානභයශීී තහඹක් මාකේ මාවයවහ මාවිදයහඥයිිඩන්ට මාරළකබ්. මාසුඳමක්ණඹ මාව මාතගළීමභ  මාජහති  මාඳර්කේණ මා

බහකහි මා මිටු මාභණ්ඩරඹ මාප්රමුඛ මා හර්ඹහරඹ මාභන්න් මාසිදු මාක කර්. 

 

ත්මකභනීම මාප්රදහනඹ මාක කයනු මාරඵන මාප්රදහනඹන් මාසබහකඹන් මාවිවිධහ හය මාන මාඵ මාකභහිීම මාවන් මා ශ මායුතුඹ. මා

මූලි  මා විදයහත්මකභ  මා ප්රසතුතඹන්  මා තවහය, ජරඹ, ඳරියඹ මා වහ මා ඵරලක්ති මා ඹන මා ක්කේත්ර මා පිළිඵ මා ඳර්කේණ මා

මූරයඹනඹ මාකිමභට මා අභතය මා ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මා  මා  මා විසින් මා  මා  මා හරිභහර්ග මා ඳද්ධන්න්, නජීීම මාව මා ඳරිය මා

හිත හී මා ංචහය  මා  ර්භහන්තඹ,  ථන මා ඳරිර්තනඹ, ඉදිකිමේ මා ව මා ගෘව මා නිර්භහණ මා ශිල්ඳඹ, දුේරිඹ මා

ගභනහගභනඹ, ක්රීඩහ මාව මාතත්මක මාකඵොකවෝභඹක් මාක්කේත්රඹන්,  මාඳර්කේණ මාද මාභෆත  මාසිට මාමූරයඹනඹ මාක කර්. 

 

සිඹලුභ මා ළඩටවන් මා වහ මා යර මා ව මා අංගේපර්ණ මා අඹදුේඳත්ර මා  ට්ටරඹක් මා ඳන්. මා ය මා තුරීම මා ජහති  මා

ඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මාරද මාඅඹදුේඳත්ර මාංඛයහ මාක්රමි  මාළිදීමභක් මාකඳන්නුේ මා ය මාතති මාඅතය මාකභඹ මාධනහත්මකභ  මා

රකුණකි. මාකභභ මාළඩටවන මාවමුකේ මාතති මාඅභිකඹෝගඹ මානුකේ මාදළනටභත්මක මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මාඅත්මක මා

 යගනු මාරළඵ මාතති මාගභයතහඹ මාඑකරසින් මාඳත්මකහකගන මාඹහභිඩ. මා 
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කභභ මා ප්රදහනඹන් මා කතින් මා උඳරිභ මා ප්රතිපර මා රඵහගළනීභට මා වළකින මා අයුරින් මා කභභ මා ප්රදහනඹන්හි මා ප්රගතිඹ මා

සුඳමක්ණඹ මාව මාතගළීමභ මාවහ මාන මානීති මාමන් මාව මාභහර්කගෝඳකද්ලනඹන් මාවිලහර මාංඛයහක් මා මිටු මාභණ්ඩරඹ මා

විසින් මාවඳුන්හ මාකදනු මාරළබිණි. 

 

විදයළත්මක ප්රකළන ලෆඩවටශන වශළ ජනළිපඳති වම්මළන: 

 

ඳර්කේණ මා වහ මා ජනහිපඳති මා ේභහන මා ප්රදහනඹ මා කිමකේ මා ළඩටවන මා 2001 මා කර්ීම මා තයේබ මා  යනු මා රළබකේ මා

ජහතයන්තය මාතරඹ මා යහ මාශඟහවූ මාවිදයහඥයිිඩන්ට මාබුහුභන් මාදළක්ීමභ, ජහති  මාවිදයහත්මකභ  මානිසඳහදනඹන් මාඉවශ මානළංීමභ මා

ව මා බුද්ිපගරනඹ මා ළශළක්ීමභ මා ඹන මා අභිභතහර්ථඹන් මා කඳයදළරිඹ. මා 1991 මා සිට මා කේ මා දක්හ මා විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලන මා

එළිදළක්ීමභ මා පිළිඵ මා ජහති  මා ංඛයහකල්ඛන මා භන්න් මා කඳන්හ මා කදන්කන් මා ගුණහත්මකභ  මා විදයහත්මකභ  මා ප්ර හලනර මා

ංඛයහකේ මාඉවශ මානළඟීකේ මාප්රනතහකඹහි මාමූරහයේබඹ මාවිඹ මාවළකිඹ. 

 

කභභ මා ේපර්ණ මා ක්රභකේදඹ මා ඳදනේීම මා තත්මකකත්මක මා ප්රහරිත මා විදයහ මා වන් මා දර්ල ඹ මා භතඹ මා (SCIE). SCIE ඹනු, 

විදයහ මා භත මා තති මා ක කයන මා ඵරඳෆභ මා ව මා උස මා තත්මකත්මකඹ මා වහ මා අදහර මා කරෝ කේ මා ඉවශභ මා තත්මකත්මකකඹහි මා රහ මා

ළරක න මාවිදයහත්මකභ  මාඟයහන්,  මාදත්මකත මාගඵඩහිඩ. මාකභකර මාSCIE විසින් මාර්ඹ ීම මාඟයහ මා14000ක් මාඳභණ මා

විලසකල්ණඹට මාරක් මාක කර්. මා 

 

භහජ මා විදයහ මා වළරුණුක ොට මා අකනකුත්මක මා සිඹු භ මා “ංකීර්ණ මා විදයහ” මා කත්මකභහන් මා ඳර්කේණ මා ේභහන මා ප්රදහන මා

කඹෝජනහ මා ක්රභඹ මා භන්න් මා තයණඹ මා ක කයන මා අතය මා ප්රහරිත මා විදයහ මා වන් මා දර්ල කඹහි මා ර හ මා ඵළකරන මා

ප්ර හලන  මාශ්රී මාරහංකි  මා තුයකඹකු මාදහඹ  මාවූ මා හ මාවිඹ මායුතුඹ. මා 

 

2014 මා ර්ඹ මා තුශ මා එකී මා දර්ල කඹහි මා කරේණිගත මා ඟයහන්,  මා ඳශවූ මා ප්ර හලනඹන් මා වහ මා විදයහඥයිිඩන් මා 232 ට මා

2016 මාකර් මාඳළළත්මකවුණු මාඋකශකල්ීම මාේභහන මාපිරිනළමිණි. මා 

 

රළජය යඳෞද්ගිකක වශයයෝීතතළ ලෆඩවටශන: 

 

ශ්රී මාරං හකේ මාඅකේක්ෂිත මාතර්ථි  මාංර්ධන මාඅයමුණු මාශඟහ මා ය මාගළනීකේීම මාඅතයහලය මාක ොටක් මාන, කගෝී ඹ මා

කශඳශ මාතුශ මාතයඟ හමත්මකකඹන් මායුතු  මාඅගඹ මාඑ තු මා ශ මානිසඳහදන මාවහ මාකේහන් මාළිදදියුණු මාකිමභට මාවිදයහ මාවහ මා

තහක්ණ මාක්කේත්රකේ මාඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධනඹන් මාභවත්මක මාකේ මාඉවල් මානු මාතත. මාකභභ මාඅයමුණ මාහක්හත්මක මා ය මා

ගළනීභ මා වහ, ශ්රී මා රං හ මා තුශ මා සිදු මා ක කයන මා ඳර්කේණ, තර්ථි කේ මා ප්රගභනඹට මා ඉවල් මා න  මා ප්රධහන මා

 ර්භහන්තඹන්,  මාඅලයතහන් මාපුයහරන මාඉල්ී ේ මාභත මාඳදනේ මාවූ මාඳර්කේණ මාවිඹ මායුතුඹ. 

 

යහජය-කඳෞද්ගලි  මාකදඅංලකේ මාවකඹෝගීතහ මා(PPP) ළඩටවන මාභන්න්, යකටහි මාතර්ථි  මාංර්ධනඹ මාක කයහි මා

දහඹ ත්මකඹක් මා රළකඵන මා ඳරිදි මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධන මා ක්රිඹහ හය ේ මා ව මා  ර්භහන්තඹන්,  මා ප්රධහන මා

වවුල් රුන් මා ේඵන්ධ මා කිමභ මා සිදුක කර්. මා විදයහ මා වහ මා තහක්ණ මා ක්කේත්රකේ මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධනඹන් මා

ප්රර්ධනඹ මා තුලින් මා අඳනඹන මා තදහඹේ මා ඉවශ මා නළංීමභ, අඳනඹන මා බහණ්ඩ මා විවිධහංගී යණඹ මා ව මා තනඹන මා

තකද්ල  මාප්රර්ධනඹ මාඹනහදිඹ මාවයවහ මාතර්ථි  මාංර්ධනඹ මාශඟහ ය මාගළනීකේ මාවළකිඹහ මාඳන්. මානය මාකවෝ මාඩහ මා

කවො මා තත්මකත්මකකේ මා නිසඳහදන, ක්රිඹහලි, කේහන්, අගඹ මා එ තුකිමේ, හණිජභඹ මා වළකිඹහන් මා හිත මා



 

17 ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ – හර්ෂි  මාහර්තහ 2016 

 

තහක්ණි  මාගළටු  මාවිඳීභ මාඹනහදිඹ මාක කයහි මාකඹොමුවූ මානකෝත්මකඳහද  මාඳර්කේණඹන් මාකභභ මාළඩටවන මාවහ මා

ර හ මා ඵළකරනු මා තත. මා විවිධ මා අංලඹන් මා අතය මා තති මා  යගනු මා රඵන මා වකඹෝගීතහඹන් මා තුලින් මා  ර්භහන්තභඹ මා

ඳර්කේණ මාව මාංර්ධන මාඅලයතහඹන් මාවහ මාවිඳුේ මාකොඹහගනු මාපිණි මාඅඳකේ මාඳර්කේණ මාවිකලේඥයිතහඹ, 

විඹදේ, කේහන් මා ව මා ඳවසු ේ මා ඩහ මා පරදහීම මා අයුරින් මා කඵදහවදහ මා ගළනීභට මා වළකිඹහ මා රළකබ්. මා කභභ මා

වකඹෝගීතහඹන් මා වයවහ මා යහජය මා අංලකේ මා ඳර්කේණ මා ව මා ංර්ධන මා ක්රිඹහ හය ේහි මා  හර්ඹක්භතහඹ මා

ළිදදියුණු මා ක කයනු මාතති මා අතය මා   මා වහ මා ගතන මා හරඹද මා අභ මා නු මාතත. මා යහජය මා අංලකේ මා වකඹෝගීතහඹ මා

හිත මායහඳහයඹක් මාභන්න් මාදයනු මාරළබ මාඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධන මාවිඹදේරට මාඅදහර මාඵදු මාවන මාරඵහීමභ මාවයවහ මා

කඳෞද්ගලි  මාඅංලකේ මාවබහගීත්මකඹ මාදිරිගළන්කේ. මාජහති  මාඅලයතහඹන් මාවහ මාඳර්කේණ මාභත මාඳදනේ මාවූ මාවිඳුේ මා

රඵහීමභ මා වහ මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා විසින් මා යජඹ මා - මා කද්ශීඹ මා තඹතන මා - මා අභහතයහංල මා - මා විලසවිදයහර මා - මා

ඳර්කේණ මාවහ මා ංර්ධන මාතඹතන මා - මා කඳෞද්ගලි  මා අංලඹ මා - මා කුඩහ මා වහ මා භධය මා ඳරිභහණ මා යහඳහය මාක්කේත්රඹ මා ඹන මා

අංලඹන් මාඅතය මාේඵන්ීක යණඹ මාසිදු මාක කර්. 

 

යලනත් ලෆඩවටශන්: 

 

සුබහධන මා ළඩටවන් මා - මා විදයහ  මා තහක්ණ මා වහ මා ඳර්කේණ මා අභහතයහංලකේ මා කභකවඹීමභ මා ඹටකත්මක මා ෆභ මා

 හර්තු ටභ මායක් මාභවජනතහ මාකත මාඳර්කේණ මාප්රදහනඹන්,  මාප්රතිරහබඹන් මාරඵහීමකේ මාඅයමුණින් මාසුබහධන මා

ළඩටවනක් මාඳත්මකන මාරීම. 

 

භවජන මා දළනුේත්මක මා කිමකේ මා ළඩටවන් මා - මා තභ මා ඳර්කේණඹන් මා විදයහඥයිිඩන් මා විසින් මා භහකරෝචනඹ මා ක කයනු මා

රඵන මාඟයහන්,  මාඳශකිමභ මාවහ මාප්රදහනරහභීන් මාදිරිගන්නු මාරළකබ්. මා  මාඅතයභ මාවිදයහඥයිිඩන් මාවිසින් මාසිදු මා යනු මා

රඵන මා ඳර්කේණඹන් මා පිළිඵ මා භවජනතහ මා දළනුේත්මක මා කිමභ මා අයමුණු මා  යගනිමින් මා සිඹ මා කොඹහගළනීේ මා

පුත්මකඳත්මකර මාඳශකිමභ මාවහ මාවිදයහඥයිිඩන්ට මාඳවසු ේ මාරහ මාීමභ මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මාසිදු මාක කර්. 
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විකලේ අසථහ - 2016 

 

ඉරක්  භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ ඳර්කේණ ප්රදහන 
 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මා2016 මාභළිඩ මාභීම මාන මාප්රදහන මාවහ මාඅඹළදුේඳත්මක මා ළමින් මාදළන්ීමේ මාඳශ මා යනු මා

රළබ මාඅතය මාඅංගේපර්ණ මාඅගළයුේ මාක්රිඹහලිඹකින් මාඅනතුරු මාඅඹළදුේඳත්මක මා3ක් මාමූරයඹනඹ මා යනු මාරළබිණි. මා 

 

 2014 2016 

රළබ මාඅඹළදුේඳත්මක මාංඛයහ 60 50 

විසතයහත්මකභ  මාකඹෝජනහ මාවහ මාඅන් මාක ටි මාකල්ඛනගත මා

 යනු මාරළබ මාඅඹළදුේඳත්මක මාංඛයහ 
21 11 

ඉදිරිඳත්මක මාකිමේ මාවහ මාඅන් මාක ටි මාකල්ඛනගත මා යනු මා

රළබ මාඅඹළදුේඳත්මක මාංඛයහ 
11 06 

පිරිනභන මාරද මාප්රදහනඹන් මාංඛයහ 05 03 

 

“ප්රභහණත්මක මාඳරිදි මාපරදහීමතහඹ මාඳත්මකහ මාගනිමින් මාව මාඳකහි මාහයත්මකබහඹ මාර්ධනඹ මා යගනිමින්  මාඅ හඵනි  මා

කඳොකවොය මාබහවිතඹ මාඅභ මා යගළනීභ මාවහ මාඳරිය මාහිත හී මා ෘෂි හර්මි  මාතහක්ණඹන් මාළිදදියුණු මාකිමභ.”  

ප්රධහන මාඅන්කේ : මාතචහර්ඹ මාභන් මාධර්භකීර්ති  මාකේයහකදණිඹ මාවිලසවිදයහරඹ 

 

 

 

 

 

 

 

“භූගත මා ජරකඹහි මා ඳතින මා මුු භනින් මා ජරකඹහි මා දිඹීම මා ඳතින මා ඝන මා ංකඹෝග මා ව මා ෂසකරෝයිඩඩ මා වහ මා පිළිඹේ මා

කඹීමකේ මාතදර්ල මාප්රති ර්භ මාඳවසු භක් මාළිදදියුණු මාකිමභ.” 

ප්රධහන මාඅන්කේ : මාභවහචහර්ඹ මාකයොවහන් මාීමයූතරිඹ  මාකේයහකදණිඹ මාවිලසවිදයහරඹ 
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“ජර මාඳවිත්ර යණඹ මාවහ මාඋස මාද්රය මාභත මාඳදනේ මාවූ මාකඳයවන් මාළිදදියුණු මාකිමභ.” 

ප්රධහන මාඅන්කේ : මාතචහර්ඹ මාකයෝහි. මාද මාසිල්හ  මාක ොශම මාවිලසවිදයහරඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 මා ර්කේීම මා පිරිනභන මාරද මා ඉරක්  මාභත මා ඳදනේ මා වූ මා ඵහුවිඹහනුඵද්ධ මා ප්රදහනඹන් මා 05ක් මා 2016 මා ය මාතුශීම මා

ක්රිඹහත්මකභ  මා ඳළති මා අතය  මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා යහඳෘති මා සුඳමක්ණ මා උඳකද්ල   මා භවහචහර්ඹ මා

තර්.බී.භහඳහ මාභවතහ මාවිසින් මාඳශමු මාකර් මාප්රගතිඹ මාසුඳමක්ණඹ මා යන මාරීම. මා 

 

දළනට මාක්රිඹහත්මකභ  මාඳතින මාඉරක්  මාභත මාඳදනේ මාවූ මාප්රදහන: 

 

 ලළශකයින් ඳළනය භළවිතයයන් ශ්රී ාකළයේ යඩා ප ඳළනය වශළ යමයශයුම් ෘකිතියක්  ෘරක්ක 

නිහඳළදන ලෆඩිදියුණු කිරීම වශ ප්රජළලන් කකරළි  කිරීම ිළිබබ අාගවම්ූරර්ණ ඳර්යේණ යයෝජනළලක්  

(ප්ර:අ: ෘචළර්ය එම්. ශපුයගොඩ වශ නියයෝජය ප්ර:අ: ෘචළර්ය නිල්මිණී  පණලර්ධන  කෆෂණිය 

විහලවිදයළය) 

 

කභභ මායහඳෘතිකේ මාඅයමුණ මානුකේ  මාසහබහවි  මාඅභිජනන මාහසථහන මාඅභ මාකිමභ  මානළකනෝ මාතහක්ණඹ මා

බහවිතකඹන් මානිඳදවූ මා ෘමිනහල  මාගුණකඹන් මායුතු මාජකන්ර මාතියකයදි මාව මාභදුරු මාදළල් මාබහවිතකඹන් මාභදුරුන් මා

දස  මාකිමභ මාඅභ මාකිමභ මාව මාකඩංගු මාඳහරනඹ මාවහ මාප්රජහ මාවබහගීත්මකඹ මාළිදදියුණු මාකිමභ මාවයවහ මායහඹන මා

විදයහත්මකභ  මාව මාමජ මාවිදයහත්මකභ  මාකඩංගු මාහව ිඩන් මාඳහරනඹ මාකිමභිඩ. 
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 ශ්රී ාකළයේ වර්ඳ වි වශළ බහුවායුජතළ ප්රතිවි ලර්ගයක් ලෆඩිදියුණු කිරීම  

(ප්ර:අ: මා භවහචහර්ඹ මා අිඩ.බී. මා ගයේභහන මා ව මා නිකඹෝජය මා ප්ර:අ: මා තචහර්ඹ මා  . මා දංකගොල්ර  මා කේයහකදණිඹ මා

විලසවිදයහරඹ) 

 

නීමන මා තහක්ණි  මා ර්ඳහගහයඹක් මා ළිදදියුණු මා කිමභ මා වයවහ මා ශ්රී මා රං හකේ  මා මදය මා විදයහත්මකභ  මා

ළදගත්මක භකින් මා යුත්මක මා ර්ඳිඩන්කේ මා වි මා එක්රැස මා කිමභ  මා විලසකල්ණඹ  මා ශ්රී මා රං හකේීම මා දසටනඹ මා වහ මා

ඵහුංයුජතහ මාප්රතිවි මාර්ගඹක් මාළිදදියුණු මාකිමභ මාව මාශ්රී මාරං හකේීම මාප්රතිවි මානිසඳහදනඹ මාවහ මාඅලසිඩන් මා

කඹොදහ මාගළකනන මාඳර්කේණ මාංකීර්ණඹක් මාසථහඳනඹ මාකිමභ මාකභහි මාඅයමුණ මාකේ. 

 

 කිරි නිහඳළදනය අතින් වහලයායඳෝෂී තත්ත්ලය ෂඟළකර ගෆනීම වශළ කිරි කර්මළන්තය ලෆඩිදියුණු කිරීම 

(ප්ර:අ: මාකක්. මාභ, ඳහර මාභඹහ මාව මානිකඹෝජය මාප්ර:අ: මාතචහර්ඹ මාතුසිත්මක මාභයක ෝන්  මාකේයහකදණිඹ මාවිලසවිදයහරඹ) 

 

කභභ මායහඳෘතිකේ මාඅයමුණ මානුකේ  මාකඳෝණ මා ශභනහ යණඹ මාළිදදියුණු මාකිමභ  මාඩහ මාකවො මාතවහය මාූතත්ර මා

බහවිතහ මා කිමභ  මා ඳළටවුන් මා බිහි මා කිමකේ මා  හර්ඹක්භතහඹ මා ළිදදියුණු මා කිමභ  මා උඳරිභ මා ගළබ් මා ගළනීකේ මා

ශීඝ්රතහඹක් මාවහ මාභමුහුර්ත යණ මාක්රිඹහලිඹ මාබහවිතඹ  මාදින මා18-20 මාීම මාපර් මාගළබ් මාගළනීභ මාවඳුනහගළනීකේ මා

අඩු මා විඹදේ මා ක්කේත්ර මා  ට්ටරඹක් මා වඳුන්හ මා ීමභ  මා භළසටිඩටීස මා කයෝගඹ මා වහ මා කඳොදු මා කයෝග මා නිධහන මා

වඳුනහගළනීභ  මා කයෝග මා වටගළනීභ මා ව මා යහේතිඹ මා අභ මා කිමභ මා වහ මා සුදුසු මා ප්රතිජී  මාතසුකයන් මා ප්රති හය මා

කිමභ මාව මාත්මකත්මක මාසුබහධනඹ මාළිදදියුණු මාකිමභ. 
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 ශ්රී ාකළයේ ලයළප්තවතල ඳලතින යරෝග නිධළනය ශඳුනළ යනොගත් නිදන්ගත ලකුගඩු යරෝගය ිළිබබ 

අාගවම්ූරර්ණ අධයයනයක් 

(ප්ර:අ: මශළචළර්ය ෘර්.එල්.ෘර්. චන්ද්රජිත් වශ නියයෝජය ප්ර:අ: මශළචළර්ය ය .ජී.එවහ. රණසාශ  

යප්තවරළයදණිය විහලවිදයළය)  

 

කභහි මා මුඛය මා ඳයභහර්ථඹ මා නුකේ  මා ත්මකභන මා කොඹහකගන මා කනොභළති මා නිදන්ගත මා කුගඩු මා කයෝගකේ මා විවිධ මා

රක්ණ මා පිළිඵ මා දළනුභ මා කොඹහගළනීභිඩ. මා කයෝගකේ මා ක්රමි  මා ර්ධනඹ මා ව මා භයණඹට මා ඳත්මකීමභ මා වහ මා

ඵරඳහන මාහධ  මාවඳුනහගළනීභ මාවහ මානිදන්ගත මාකුගඩු මාකයෝගකඹන් මාකඳකශන මාකයෝගීන්කගන් මාරඵහගත්මක මා

රුිපය මා ව මා මුත්ර මා හේඳර මා විලසකල්ණඹ මා  යනු මා රළකබ්. මා කයෝගඹ මා යහේත මා ඳතින මා ප්රකද්ලඹන් මා න මා

ගියහඳුරුක ෝට්කට් මාව මාවිල්ගමු මාඹන මාප්රකද්ලඹන්,  මාඅංගේපර්ණ මාභූ මාඳරිය මාඅධයඹනඹක් මාසිදු යනු මාරළබ මා

අතය මාළිං  මාළේ මාව මාකුඹුරු මාතදිකඹන් මාරඵහගත්මක මාජර මාහේඳර මා ICPMS මාඹන්ත්රඹ  මාබහවිතකඹන් මාඵළය මාකරෝව මා

වහ මා විලසකල්ණඹ මා  යන මා රීම. මාGIS අනුරූඳනඹ මා බහවිතකඹන් මා භවළලි මා ප්රකද්ලඹන්,  මා ඳරිය මා ූෂණඹ මා

පිළිඵ මාඉතිවහඹ මාකොඹහ මාඵළී භ  මාභවජන මාදළනුේත්මක මාකිමකේ මාළඩටවන් මාඳළළත්මකීමභ මාසිදු යන මාරීම. 
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 ශ්රී ාකළල ළ ෂ විවිධ යද් පණ තත්ත්ලයන්ට ගෆෂයඳන යභෝග ප්රයදද වශ ලගළකිරීයම් ි ල්ීයය ්රම 

ලෆඩිදියුණු කිරීම ශරශළ ෘශළර සුරක්ෂිතතළලය වශතික කිරීම 

(ප්ර:අ: මා තචහර්ඹ මා ඩබ්.එේ.ඩබ්. මා ීමයක ෝන් මා ව මා නිකඹෝජය මා ප්ර:අ: මා තචහර්ඹ මා ඩී.එේ.කේ.බී. මා කේනහනහඹ   මා

ක්කේත්ර මාකඵෝග මාඳර්කේණ මාව මාංර්ධන මාතඹතනඹ  මාභවඉලුේඳල්රභ) 

 

අිප  මාඋසණත්මකඹන්ට  මාපීඩහන්ට මාඔකයොත්මකතු මාකදන  මා ළිද මාපරදහක් මාහිත මාඳළිකඵෝධ මාව මාකයෝග මාවහ මා

ඔකයොත්මකතු මාකදන මා/ මාප්රතිකයෝීක මාමිරිස  මාඵඩඉරිඟු  මාමුං මාබීජ මාව මාවල් මාප්රකේද මාළිදදියුණු මාකිමභ  මාවිවිධ මාකද්ලගුණ මා

තත්මකත්මකඹන්ට මාකඹෝගය මා ෘෂි හර්මි  මාබහවිතඹන් මාකඹෝජනහ මාකිමභ; මා ඳහංශු මා කතතභන මා දර්ල  මාබහවිතකඹන් මා

නිඹඟඹන්ට මාඩහත්මක මාරක්විඹ මාවළකි මාප්රකද්ල මාවඳුනහගළනීභ මාව මාසිතිඹේගත මාකිමභ. 
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අන්කේ  භත ඳදනේ වූ ඳර්කේණ  ප්රදහන 

 

2016 මා ර්ඹ මා තයේබ මා වූකේ මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහකේ මා අන්කේ  මා භත මා ඳදනේ මා වූ මා ඳර්කේණ මා ප්රදහන මා

ළඩටවන මා වහ මා පුත්මක මා ඳත්මක මා දළන්ීමභක් මා ඳශකිමභ මා වයවහ මා අඹළදුේඳත්මක මා  ළීමකභනි. මා කභභ මා දළන්ීමභ මා සිඹු භ මා

විලසවිදයහර  මාපී ඹන් මාව මාසිඹු භ මායජකේ මාඳර්කේණ මාවහ මාංර්ධන මාතඹතන මාඅතය මාකඵදහවරින මාරීම. 

 

2016 මාකඳඵයහරි මා28 මාදින මාඅඹළදුේඳත්මක මාබහයගළනීකේ මා හරඹ මානිභහට මාඳත්මක මාවූ මාඅතය මාඅඹළදුේඳත්මක මා157ක් මාරළබී මාතිබුණි. මා

ඳශමු මා හර්තු මාතුශීම මාදළනට මාක්රිඹහත්මකභ  මාප්රදහනඹන්කේ මාහර්ෂි  මාප්රගති මාහර්තහන් මාතගළීමේ මාවහ මාඹන මාරීම. 

 

කභභ මා ක්කේත්රඹ මා පිළිඵ මා විකලේඥයි මා දළනුභකින් මා යුතු මා තගළීමේ රුන් මා කත මා කභභ මා අඹළදුේඳත්මක මා (2016) මා ඹනු මා

රළබිණි. මා හ ච්ඡහ මා භණ්ඩර මා වයවහ  මා ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා විසින් මා තදුයටත්මක මා අඹළදුේඳත්මක මා ඳමක්හට මා

රක්ක ොට මා ඉවශ මා භට්ටකේ මා විදයහත්මකභ  මා කුරතහඹක් මා ව මා ජහති  මා අදහරත්මකඹක් මා කඳන්නුේ මා ක කයන මා

අඹළදුේඳත්මක  මාප්රදහනඹ මාවහ මාකතෝයහගනු මාරළබිණි. 

 

ක්රියළකළරකම 2014 2015 2016 

ඇගයීයමන් ඳසු මූයනය වශළ යතෝරළගත් 

අයෆදුම්ඳත් වාඛ්යළල 
21 53 36 

මූයනය කරනු ෆබූ ප්රදළන වාඛ්යළල 21+2* 50+11* 34 

බහණ්ඩහගහය මාප්රතිඳහදන මාවයවහ මාපිරිනභනු මාරළබ මා

ප්රදහනඹන්,  මාමුු  මාටිනහ භ 
රු. මි. මා84.2 රු. මි. මා218.0 රු. මි. මා107.6 

* මාපර් මාර්කේීම මාකතෝයහගනු මාරළබ මාප්රදහනඹන් 

 

ඉදිරිඳත්මක මා යනු මාරළබ මා අඹළදුේඳත්මක මා අතරින් මා 23% මා (36/157) ක් මාඳභණක් මාකතෝයහගනු මාරළබිණි. මා කතෝයහගනු මාරළබ මා

අඹළදුේඳත්මක මාමූරයනඹ මාවහ මාභවහබහණ්ඩහගහයඹ මාකත මාකඹොමු මා යන මාරීම. 

 

කභභ මා ර්ඹ මා තුශීම  මා 2016 මා ර්කේීම මා ඉදිරිඳත්මක මා  යනු මා රළබ මා අඹළදුේඳත්මක මා තසුකයන් මා ඳර්කේණ මා ප්රදහන මා 34ක් මා

මූරයඹනඹ මා යනු මාරළඵ  මාඑභ මාප්රදහනඹන්,  මා ටයුතු මාතයේබ මාක රිණි. 

 

ර්ඹ මාඅහනකේීම  මාප්රදහනඹන් මා31ක් මාවහ මාඅහන මාතගළීමේ මාේපර්ණ මා යනු මාරළඵ මාතිබිණි. 
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මූයයනය කෂ ඳර්යේණ ප්රදළන 2016 

 

Grant No. 
Principal Investigator & 

Institution 
Title 

16-001 
Prof. Anuja P. Premawardhena 
University of Kelaniya 

The Genetic origin (s)  and distribution of the 
sickle cell gene and the clinical description of the 
sickle cell disease in Sri Lanka 

16-012 
Dr. G.D.K. Mahanama 
University of Ruhuna 

Establishment of a wide field telescopic system 
compatible with the all sky camera network for 
observing Near Earth Objects (NEO) entering into 
the atmosphere near Sri Lankan Sky 

16-016 
Prof. N.S. Kottearachchi 
Wayamba University of Sri 
Lanka 

QTL map based candidate gene discovery for salt 
tolerance in rice (Oryza sativa) 

16-020 
Dr. J.A.B. Alawatugoda 
University of Peradeniya 

Implementing server/client- side 
countermeasures against compression based 
side- channel attacks 

16-022 
Dr. J.R.S.S. Kumara 
University of Peradeniya 

Condition Assessment of Generators using online 
partial discharge measurements 

16-023 
Dr. Gayani H. Galhena 
University of Colombo 

A population genetic study of 12 X-STR loci in Sri 
Lankan population and its applicability in forensic 
and kinship analysis purposes 

16-024 
Dr. Andralal Balasuriya 
Sir John Kotelawala Defence 
University 

Dating violence among undergraduates in 
Western Province: Magnitude, types, associated 
factors and effectiveness of an intervention in 
reducing violence 

16-025 
Dr. P.A.B.N. Perumpuli 
University of Ruhuna 

Studies on thermos tolerant acetic acid bacteria 
from Sri Lanka and production of fermented 
healthy non-alcoholic beverages 

16-029 
Prof. D.K. Weerakoon 
University of Colombo 

Impact of linear developments on ecology of 
wildlife with special reference to roads, railways 
and power lines in Sri Lanka 

16-031 
Prof. D.R. Wickramasinghe 
University of Sri 
Jayawardenepura 

A sero-epidemiological study to provide 
supportive evidence to establish malaria 
elimination in Sri Lanka 

16-033 
Dr. N.S. Aratchige 
Coconut Research Institute 

Assessment of behavioral and reproductive 
responses of coconut mites to coconut varieties 
and relationship of volatile organic compounds, 
lipid profiles and phenolic compounds of coconut 
varieties with their susceptibility levels to 
coconut mite  

16-038 
Dr. P.S. Fernando 
Veterinary Research Institute 

Identification of reliable method for laboratory 
diagnosis of tuberculosis using nasopharyngeal 
swabs and saliva of PPD positive cattle and 
buffalo 

16-044 
Dr. J.P. Wansapura 
University of Colombo 

A novel ultrasound technique to detect early 
chronic kidney disease 

16-052 
Dr. T.N. Rajapakse 
University of Peradeniya 

A brief intervention for prevention of non-fatal 
self- poisoning delivered primary care nurses -a 
randomized controlled trial 
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16-054 
Dr. H.M.S.P. Madawala 
University of Peradeniya 

Investigation on ecological and socio- economic 
impacts of bamboo (Bambusa bambos L. Voss ) in 
dry zone forests in Sri Lanka 

16-059 
Dr. W.A.P.P. de Silva 
University of Peradeniya 

Species diversity and the potential vector status 
of Ornithophilic mosquitoes in Sri Lanka 

16-071 
Dr. R. Kapilan 
University of Jaffna 

Characterization and purification of bacteriocin 
produced by lactic acid bacteria isolated from 
natural fermented food products 

16-072 
Dr. R.J.K.U. Ranatunga 
University of Peradeniya 

Optimizing Dendrimer Architecture for Drug 
Entrapment 

16-075 
Dr. W.S. Dandeniya 
University of Peradeniya 

Developing botanical nitrification inhibitors to 
reduce nitrogen fertilizer wastage in vegetable 
crop cultivation 

16-078 
Dr. M.M. Pathmalal 
University of Sri 
Jayawardenepura 

Cyanotoxins: Hidden cause of Chronic Renal 
Disease in Sri Lanka 

16-080 
Dr. I. Premathilake 
University of Colombo 

Sero-prevalance of anti-varicella IgG and factors 
associated with immunity in pregnant mothers 
attending antenatal clinics of De Soysa Maternity 
Hospital, Sri Lanka 

16-086 
Prof. P.S. Wijesinghe 
University of Kelaniya 

Cost-effectiveness of three approaches to 
hysterectomy for benign uterine conditions: a 
multicenter randomized controlled trial 

16-087 
Dr. S.M.C. Himali 
University of Peradeniya 

Novel approach to improve the omega 6: omega 3 
fatty acid ratio in Sri Lanka diets: Eggs and broiler 
chicken meat 

16-094 
Prof. J.K.D.S. Jayanetti 
University of Colombo 

Metal oxide nanocomposites supported on 
reduced graphene oxide for enhanced 
photocatalytic reactions 

16-098 
Prof. K.P.S.C. Jayaratne 
University of Colombo 

Establishment of geomagnetic field measuring 
station in Sri Lanka 

16-101 
Dr. W.P.S.K. Perera 
University of Moratuwa 

Application of nano-clay on polyester fabric as a 
bio-inspired approach to improve moisture 
management 

16-123 
Dr. P.G. Manthilaka 
SLINTEC 

Synthesis of Value-added Products including 
Nanomaterials from Sri Lankan Laterite for 
Industrial Applications 

16-128 
Dr. K.P. Perera 
University of Sri 
Jayewardenepura 

Ecotourism in Coastal Wetlands: Meeting the Dual 
Mandates of Recreation and Conservation 

16-129 
Dr. H.L.T.U. Ariyadasa 
University of  Moratuwa 

Investigation of the potential of employing 
indigenous microalgae for third generation 
biofuel production 

16-138 
Dr. I.R.M. Kottegoda 
Industrial Technology Institute 

Further work on production of high quality 
graphene based materials from local graphite for 
high-tech application 

16-142 
Dr. P.A.D.H.N. Gunathilaka 
University of Kelaniya  

Establishment of insectary facilities for the 
maintenance of potential leishmaniasis vectors 
and study on systematics, biology and bionomics 
of sandflies in Sri Lanka 
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16-144 
Dr. K. Masakorala 
University of Ruhuna 

Phytoremediation of used lubricating oil 
contaminated soils by Impatiens balsamina L. and 
Crotalaria retusa 

16-149 
Dr. K.S. Wanniarachchi 
University of Ruhuna 

Investigation of flexural and shear behavior of 
innovative Cold-formed steel beams with web 
openings 

16-152 
Prof. Periyathamby Vinobaba 
Eastern University of Sri Lanka 

Multivariate geo-statistical analysis of heavy 
metals in biotic and abiotic factors in Batticaloa 
lagoon.  
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විදයහත්මකභ  මාප්ර හලන මාවහ මාජනහිපඳති මාේභහන මාප්රදහනඹ 

 

න මාන මායට මාඳත්මකනු මාරළබ මාවිදයහත්මකභ  මාප්ර හලන මාවහ මාජනහිපඳති මාේභහන මාප්රදහකනෝත්මකඹ මාඵත්මකතයමුල්ර මා

කෝටර්ස මා ේ, ීම  මා2016 මාකනොළේඵර් මා22 මාදින මාඳත්මකන මාරීම. 

 

ප්රහරිත මා විදයහ මා වන් මා දර්ලනකේ මා කරේණිගත මා ඟයහර  මා ප්ර හලන මා ඳශ ර මා විදයහඥයිිඩන් මා 232කදකනකු මා වහ මා

(2014 මායට මාඅදහශ) මාේභහන මාපිරිනභන මාරීම. මා2014 මාය මාතුරීම මාමදය මාවිදයහ  මා ෘෂි ර්භඹ මාව මාඉංජිකන්රු මා

විදයහ මාතතුශත්මක මාවිඹඹන් මාපිළිඵ මාඳශවූ මාප්ර හලන මා300 ට මාඅිප  මාංඛයහක් මාවහ මාේභහන මාපිරිනළමිණි. 

 

කභභ මා අසථහ මා වහ මා ප්රධහන මා තයහිපත මා අමුත්මකතහ මා කර මා අතිගරු මා ජනහිපඳති මාමභත්රීඳහර මා සිරිකේන මා භළතිතුභහ මා

වබහගී මාවූ මාඅතය මාවිදයහ  මාතහක්ණ මාවහ මාඳර්කේණ මාගරු මාඅභහතය මාසුසිල් මාකප්රේභජඹන්ත මාභළතිතුභහ  මාවිදයහ  මාතහක්ණ මා

වහ මා ඳර්කේණ මා ගරු මා යහජය මා අභහතය මා රක්ෂභන් මා කකනවියත්මකන මා භළතිතුභහ මා ව මා අභහතයහංල මා කල් ේ මා තර් මා

විජඹර් චුමි මා භළතිණිඹ මා ද මා කගෞය.ඹ මා තයහිපතිඩන් මා කර මා වබහගී මා වූව. මා තද  මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධන මා

තඹතනඹන්,   මා විලසවිදයහරඹන්,  මා ේබහනීඹ මා තයහිපතිඩන්ද  මා ේභහන මා රළබන්ද මා කභභ මා අසථහ මා වහ මා

වබහගී මාවූව. 

 

ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ මා විසින් මා ජනහිපඳති මා කල් ේ මා  හර්ඹහරඹ මා ව මා විදයහ  මා තහක්ණ මා වහ මා ඳර්කේණ මා

අභහතයහංලකේ මාවකඹෝගීතහකඹන් මාකභභ මාඋකශර මාංවිධහනඹ මා යන මාරීම. 
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යහජය-කඳෞද්ගලි  මා වකඹෝගීතහ ළඩටවන 

 

කභභ මා හරීමභහ මාතුරීම මායහජය මාකඳෞද්ගලි  මාවකඹෝගීතහ මාළඩටවන මාඅඛණ්ඩ මාක්රිඹහත්මකභ  මාක රිණි.   

 

ක්රිඹහ හය ේ 2014 2015 2016 

රළජය-යඳෞද්ගිකක වශයයෝීතතළලය වශළ ද EOI 

වාඛ්යළල 
9 6 12 

විවහතරළත්මක යයෝජනළලන් ඉදිරිඳත් කිරීම වශළ 

යතෝරළගත් EOI වාඛ්යළල 
4 4 9 

කඳෞද්ගලි  මාඅංලඹ මාභඟ මාඳවසු ේ මාඳඹහගත මායුතු මා

වකඹෝගීතහඹන් මාංඛයහ 
1 1 3 

අලය මාමුු  මාමුදර 
රු. මාමි. 

20.2 

රු. මාමි. 

12.27 

රු. මාමි. 

56.687 

කඳෞද්ගලි  මාඅංලඹ මාභන්න් මාඳඹනු මාරළබ මාමුදර  

(දශ මාලකඹන් 50%) 

රු. මාමි. 

10.1 

රු. මාමි. 

6.17 

රු. මාමි. 

28.343 

 

දෆනට ක්රියළත්මක රළජය යඳෞද්ගිකක වශයයෝීතතළලයන් … 

 

ඳර්යේණ වශකරු ලයළඳිති නළමය

තචහර්ඹ මාඅනිල් මාගුණතිර  

ශ්රී මාජඹර්ධනපුය මාවිලසවිදයහරඹ

තර්.එේ. මාධර්භදහ මාභවතහ 

 හර්මි  මාතහක්ණ මාතඹතනඹ

තචහර්ඹ මාඑස.එේ.ීම.යූ.පී. මාසුඵසිංව 

ශ්රී මාජඹර්ධනපුය මාවිලසවිදයහරඹ 

භවහචහර්ඹ මාකයෝේ මාජඹසිංව 

ක ොශම මාවිලසවිදයහරඹ 

තචහර්ඹ මාලහන්ත මාල්ඳරකේ මා 

කභොයටු මාවිලසවිදයහරඹ
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ඳර්යේණ වශකරු ලයළඳිති නළමය

ජී.එල්.ීම. මාගරහිටිඹහ මාභවතහ 

කත්මක මාඳර්කේණ මාතඹතනඹ 

තචහර්ඹ මාඅනිල් මාගුණතිර  

ශ්රී මාජඹර්ධනපුය මාවිලසවිදයහරඹ

තර්.එේ. මාධර්භදහ මාභවතහ 

 හර්මි  මාතහක්ණ මාතඹතනඹ
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කනත්මක ළඩටවන් 

 

යමම කළසීමළල ළ  සුභවළධන ලෆඩවටශන් 05ක් ඳලත්ලන දී.  

 

 යළන්ත්රික දිහය ය මත ඳදනම් වූ ද්ද්ිපමය අයේක්ණය  

(ප්ර:අ: ෘචළර්ය අජිත් ඳෆවහකුලල්  යමොරුවල විහලවිදයළය) 

 

ජහති  මා ඳර්කේණ මා බහ  මා කභභ මා ර්කේ මා ඳශමු මා  හර්තු මා වහ මා ඳත්මකනු මා රළබ මා භහජ මා සුබහධන මා

ළඩටවන  මා 2016 මාඅකප්රේල් මාභ මා29 මාන මාදින මාක ොශම මා07  මායහජකීඹ මාවිදයහී ඹ මානිපුණතහ මාකක්න්ද්රකඹහිීම  මා

තචහර්ඹ මා අජිත්මක මා ඳළසකුල් මා භවතහකේ මා ංවිධහනත්මකකඹන් මා ඳත්මකනු මාරළබිණි. මා කේ මාවහ මා වබහගී මා වූන් මා

අතයට  මා කඳොලිස මා යථ මා හවන මා අංලකේ මා නිරධහමන්  මා ඵළංකු මා තයක්  මා නිරධහමන් මා ව මා තයක්හ මා වහ මා

ේඵන්ධ මාකනත්මක මාප්රධහන මාකඳකශේ මාතඹතන මා( ශභනහ යණ මාභට්ටකේ මානිරධහමන්කේ මාවබහගීත්මකකඹන්)  මා

කගොඩනළගිලි මා ංකීර්ණ මා ව මා සුහුරු මා නගය මා ළරසුේ රුන් මා ඹන මා 100  මා ඳභණ මා පිරික් මා තතුශත්මක මා විණි. මා

කභභ මා ළඩටවකනහි මා ප්රධහන මා අයමුණ මා වූකේ  මා විලසකල්ණඹන් මා  හර්ඹක්භ මා  ශ මා වළකි මා ශිල්පීඹ මා ක්රභ මා

පිළිඵ මාදළනුභ මාඳයහීමභිඩ. 

 

වම්ඳත් දළයකයින්: ෘචළර්ය අජිත් ඳෆවහකුලල්  ෘචළර්ය ජයළ  වමරවි්රම වශ ෘචළර්ය රාග රුද්රි ප 

(ජහති  මා ඳර්කේණ මාබහ මා ප්රදහන මා අං : මා 12-018, කභොයටු මා විලසවිදයහරඹ, ඉකරක්කට්රොනි  මා  මා විදයහ මා ව මා

විදුලි මාංකද්ල මාඉංජිකන්රු මාඅංලඹ) මා 

 

වළරළාය: කභභ මාළඩමුු කේීම මා හර්ඹක්ෂභ මාCCTV මාඳද්ධතිඹක් මාපිළිඵ මාදශ මාවිලසකල්ණඹක් මාඉදිරිඳත්මක මා යනු මා

රළබ මා අතය මා  හර්ඹක්ෂභ මාCCTV ඳද්ධතිඹක් මා මිරීම මා ගළනීකේීම මා ර හ මා ඵළලිඹ මා යුතු මා ළදගත්මක මා අංග මා පිළිඵ මා

දළනුේත්මක මා කිමභ මා සිදුක රිණි. මා කභභ මා ළඩමුු කේ මා ඉතිරි මා ක ොට මා කන්වූකේ මා බුද්ිපභඹ මා අකේක්ණ මා

ක්රභකේදඹන් මාවහඹ. මාහභහනය මාCCTV මා ළභයහ මාභන්න් මාරඵහගත්මක මාදත්මකතඹන් මාතසුකයන් මාශ්රී මාරං හකේ මාහවන මා

අං  මාතවඩු මාඅනහයණඹ මා යගළනීභ  මාඅං  මාගණනඹ මාව මාක්රිඹහ හය ේ මාවඳුනහගළනීභ මාCCTV ඳද්ධතිඹ  මා

 හර්ඹක්ෂභතහඹට මාකවේතුන මාත හයඹ මාපිළිඵ මාකභහිීම මාහ ච්ඡහට මාඵඳුන්විඹ. මාකගොඩනළගිලි මාංකීර්ණ මා

ව මා සුහුරු මා නගයඹන්,  මා ජහර යණ මා ඹටිතර මා අලයතහඹන්,  මා අනහගතඹ මා පිළිඵ මා අන් මා ළසිඹ මා

ඳළළත්මකවිණි. මා 
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 න මාඅලි මා ශභනහ යණඹ මාවහ මාභූ-කතොයතුරු මාබහවිතඹ මා  

(ප්ර:අ: මාතචහර්ඹ මාඑන්.ඩී.කක්. මාදඹහංල  මා ෘෂි හර්මි  මාඉංජිකන්රු මාඅංලඹ  මාකේයහකදණිඹ මාවිලසවිදයහරඹ) 

 

කදන මා හර්තු මාවහ මාන මාභහජ මාසුබහධන මාළඩටවන  මා2016 මාජලි මාභ මා22 මාන මාදින මාගිරිතකල් මාජහති  මා

නජීීම මාපුහුණු මාවහ මාඳර්කේණ මාභධයසථහනකේීම  මාඳත්මකනු මාරළබ මාඅතය මාන මාඅලි මා ශභනහ යණඹ මාවහ මා

භූ-කතොයතුරු මාබහවිතඹ මාපිළිඵ මාකභහිීම මා දළනුේත්මක මාකිමේ මාසිදු යන මාරීම. මා කභභ මාළඩටවන මාවහ මා “අලි-

මිනිස මා ගළටුභ” මා  ශභනහ යණඹ මා වහ මා ගකීේ මා දයණ  මා නජීීම මා ංයක්ණ මා කදඳහර්තකේන්තුකේ මා සිඹලු මා

භට්ටේ,  මාන්යණ මාගන්නන්  මා ජහති  මා අබඹභූීන් මාබහය මානිරධහමන්  මා නජීීම මා කදඳහර්තකේන්තුකේ මා ප්රහකද්ශීඹ මා

ව හය මාඅධයක්රුන්  මාප්රධහන මා හර්ඹහරකේ මාඅංල මාප්රධහනීන් මාඹන මානිරධහමන් මාතතුු  මා65කදකනකුට මාඅිප  මා

පිරික් මාවබහගී මාවි.. මා 

 

වම්ඳත් දළයක: යංජන් මාභහයසිංව මා(නිකඹෝජය මාඅධයක්  මානජීීම මාංයක්ණ මාකදඳහර්තකේන්තු) 

 

වළරළාය: කභභ මාළඩටවන මාළඩමුු   මාත හයකඹන් මාඳත්මකනු මාරළබ මාඅතය මාඳර්කේණ වයවහ මාජනනඹ මා

 යගත්මක මාදළනුභ මාකඹෝගය මාපුද්ගරිඩන්වට මාඳයහ මාකදන මාරීම. මා“අලි මාභංකඳත්මක” මාසථහඳනඹ මාකිමභ මාවහ මාඅලින්කේ මා

ංක්රමි  මා භහර්ග මා නිලසචඹ මා කිමකේ මා ක්රභකේදඹන් මා කභහිීම මා ඉදිරිඳත්මක මා  යන මා රීම. මා කභඹට මා අභතය  මා GPS, 

චන්ද්රි හ දුයසථ මාංකේදන මාව මාGIS ළනි මාභූ මාකතොයතුරු මාබහවිතකේ මාමූලි  මානිපුණතහන්ද මාකභහිීම මාවඳුන්හ මා

කදනු මාරළබිණි. මා 
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 ීම මාගහකේ මායූරිඹහ මාකඳොකවොය මාබහවිතඹ මා50%කින් මාඅභ මා ශ මාවළකි මාමජ මා- මාකඳොකවොයක් 

(ප්ර:අ: මාභවහචහර්ඹ මාටී.එල්.එස. මාතිරිභහන්න  මාලහ  මාවිදයහ මාඅංලඹ  මාක ොශම මාවිලසවිදයහරඹ) 

 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මා2016 මාකර් මාකතන මා හර්තු මාවහ මාන මාභහජ මාසුබහධන මාළඩටවන මා

“ීම මාගහකේීම මායූරිඹහ මා කඳොකවොය මාබහවිතඹ මා 50%කින් මාඅභ මා ශ මාවළකි මාමජ-කඳොකවොයක්” මා ඹන මාකත්මකභහ මා

ඹටකත්මක  මා 2016 මා අකගෝසතු මා භ මා 22 මා න මා දින  මා ඵතරකගොඩ මා ීම මා ඳර්කේණ මා වහ මා ංර්ධන මා තඹතනකේීම මා

(RRDI) මාඳත්මකන මාරීම. මා 

 

කභභ මා ළඩටවන මා ශ්රී මා රං හ මා යජකේ මා නිකඹෝජිතිඩන් මා (කල් ේ  මා  ෘෂි ර්භ මා කදඳහර්තකේන්තු), මා කගොවි මා

නිඹහභ  මානිකඹෝජිතිඩන් මා (යහේති මානිරධහම)  මා කගොවිජන මා කේහ මා ව මා උඳදිහඳති මා හර්ඹහර  මා ීම මා කගොීමන්  මා

තර්ථි  මාවිදයහඥයිිඩන්  මාඳරියකේීමන්  මාකඳොකවොය මාභහගේහි මානිකඹෝජිතිඩන් මාඉරක්  මා යගනිමින් මාඳත්මකන මා

රීම. මා 

 

වම්ඳත් දළයකයින්: භවහචහර්ඹ මා ටී.එල්.එස. මා තිරිභහන්න  මා තිළිණි මාකඳකර්යහ මා කභඹ මා (ඳලසචහත්මක මා උඳහිප මා ශිය) 

(ජළතික ඳර්යේණ වභළ ප්රදළන අාක: 11-021, ලහ  මා විදයහ මා අංලඹ  මා ක ොශම මා විලසවිදයහරඹ) මා කභභ මා

ළඩටවකනහි මා ේඳත්මක මා දහඹ ඹහ මා කර මා අගරත්මකත  මා යඵර් මා ඳර්කේණ මා තඹතනකඹහි මා තචහර්ඹ මා අනුය මා

දිහනහඹ  මාභවතහ මා ටයුතු මා යන මාරීම. මාකභභ මාළඩටවන මාවහ මාපුද්ගරිඩන් මා150  මාපිරික් මාවබහගී මාවිඹ. මා 
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වළරළාය: කභභ මා ළඩටවකනහි මා අයමුණ මාවූකේ  මා ළිදදියුණු මා යනු මාරළබ මා කභභ මාමජ-කඳොකවොය මා අදහශ මා

ඵරධහමන් මාව මාකගොීමන්ට මාවඳුන්හීමභත්මක  මාඑහි මාතර්ථි භඹ මාව මාඳහරිරි  මාහසි මාපිළිඵ මාඳළවළදිළි මාකිමභත්මකඹ. මා 

 

කභහිීම මා100%  මායූරිඹහ මාකඳොකවොය මාබහවිතහක ොට මාගහ යනු මාරළබ මාීම මාගහන් මාව මා50% මායූරිඹහ මාකඳොකවොය මා

භඟ මාමජ මාකඳොකවොය මාබහවිතහක ොට මාගහ යනු මාරළබ මාීම මාගහන් මාඅතය මාංන්දනඹක් මාසිදුක රිණි. මාවිවිධ මා

කඹදවුේ,  මා100 මාධහනය මාඵය  මාමුු  මාපියවුේ මාධහනය මාඵය  මාපියවූ/ මාකනොපියවූ මාධහනය මාඅනුඳහතඹ මාළනි මාඳයහමින්න්,  මා

ංඛයහත්මකභ  මාංන්දනඹක් මාපිළිඵ මාඳළවළදිළි මාකිමේ මාසිදු යන මාරීම. මා 
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 කදු ේ මාගහකේ මාඅසළන්කනහි මාගුණහත්මකභ බහඹ මාව මාප්රභහණඹ මාඉවශ මානළංීමභ මාවහ මාභනහ මා ශභනහ යණ මා

ව මාගහ මාපිළිකත්මක මා  

(ප්ර:අ: මාතචහර්ඹ මාප්රීමඳහ මාඵණ්ඩහයනහඹ  මා- මාකේයහකදණිඹ මාවිලසවිදයහරඹ) 

 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාවිසින් මා2016 මාකර් මාසිේළනි මා හර්තු මාවහ මාන මාභහජ මාසුබහධන මාළඩටවන මා

“කදු ේ මා ගහකේ මා අසළන්කනහි මා ගුණහත්මකභ බහඹ මා ව මා ප්රභහණඹ මා ඉවශ මා නළංීමභ මා වහ මා භනහ මා

 ශභනහ යණ මාව මාගහ මාපිළිකත්මක” මාඹන මාකත්මකභහ මාඹටකත්මක  මා2016 මාළේතළේඵර් මා15 මාන මාදින  මාකිලිකනොච්චි මා

දිසත්රික් කේ මා් ඩ ච්චි,   මා ෘෂි ර්භ මාකදඳහර්තකේන්තු මාපුහුණු මාභධයසථහනකේීම මාඳත්මකනු මාරළබිණි. මා 

 

වම්ඳත් දළයකත්ලය: තචහර්ඹ මාප්රීමඳහ මාඵණ්ඩහයනහඹ  

(ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාප්රදහන මාඅං : 12-113,  ෘෂි මාවිදයහ මාඅංලඹ  මාකේයහකදණිඹ මාවිලසවිදයහරඹ) 

 

ලයළඳිති වශළයකයින්: ේඳත්මක මාදහඹ ිඩන් මාකර මා ටයුතු මා ශ  මාභවහචහර්ඹ මාඳහලිත මාීමයක්ක ොිද  මාතචහර්ඹ මා

තර්.එච්.ජී. මා යනිල්  මා මුදිතහ මාකුභහරි මා කභකනවිඹ  මාතනන්ද මාභඹහ  මා ල්පිටිඹ මා ෘෂි ර්භ මා කදඳහර්තකේන්තුකේ මා

ඉක්රේ මාභඹහ මා 

 

භළළ ඳරිලර්තක: රූජහ මාකල්ස න්දන් මාමිඹ මා( ථි හචහර්ඹ මා- මාඹහඳනඹ මාවිලසවිදයහරඹ) 

 

ඉක්කගත ප්රතිළීනන්: කිලිකනොච්චි මාව මාමුරතිවු මා දිසත්රික් ඹන්,  මාකගොීමන් මාව මා ෘෂි ර්භ මානිරධහමන් මා

තතුු  මා75 ට මාළිද මාපිරික් මා 

 

වළරළාය: කභභ මාළඩටවන මාඑක්දින මාළඩමුු ක් මාකර මාඳත්මකනු මාරළබ මාඅතය මාඳර්කේණ මාවයවහ මාජනනඹ මා

 යගනු මාරළබ මාදළනුභ මාකඹෝගය මාපුද්ගරිඩන් මා(භවහ මාඳරිභහණ මාගහ මාපිළිඵ මාඋනන්දුක් මාදක්න මාකතෝයහගත්මක මා

කගොීමන්) මාකත මාඳයහ මා කදනු මාරළබිණි. මා කභභ මාළඩටවන මාීමිදකඹෝ මා දර්ලන මාතතුු  මාකදු ේ මාගහකිමභ මාව මා

 ශභනහ යණඹ මාපිළිඵ මාක්කේත්ර මා පුහුණු මාළසිඹක්ද මාභන්විත මා විඹ. මා ඉන් මා අනතුරු මාප්රලසන මා ව මා පිළිතුරු මා
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ළසිඹක් මාඳත්මකනු මාරළබිණි. මාඋතුරු මාඳශහත්මක මා ෘෂි ර්භ මාකදඳහර්තකේන්තුකේ  මාඳශහත්මක මා ෘෂි ර්භ මාඅධයක් මා

එස මාසිකුභහර් මාභවතහ මාව මා ෘෂී ර්භ මාකදඳහර්තකේන්තුකේ මාඅකනකුත්මක මානිරධහමන්කේ මාවහඹකඹන් මාකභභ මා

ළඩටවන මා ංවිධහනඹක ොට මා ඳත්මකන මා රීම. මා සිංවර මා ව මා දමිශ මා බහහ මා ද්විත්මකකඹන්භ මා ඳශ යනු මා රළබ මා

කඳොත්මක මාපිංචක් මාභඟ මාකදු ේ මාඳළශඹක්  මාවබහගී මාවූ මාෆභ මාඅකඹකුටභ මාරඵහකදන මාරීම. මා 

 

 

 

 නළවුේ මාව මා න මාරද මාමුහුදු මා ළකිරි මාවඳුනහගළනීභ මාපිළිඵ මාපුහුණු මාළඩමුු  

 

ජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාව මාශ්රී මාජඹර්ධනපුය මාවිලසවිදයහරඹ භඟ මාවකඹෝගීත්මකකඹන් මාජහති  මාජරජ මා

ේඳත්මක මාඳර්කේණ මාව මාංර්ධන මානිකඹෝජිතහඹතන මා (NARA) මා ව මාශ්රී මාරං හ මාීකය මාව මාජරජ මාේඳත්මක මා

ංගභඹ මා(SLAFAR) එක් මාංවිධහනඹ මා යනු මාරළබ මා“නළවුේ මාව මා න මාරද මාමුහුදු මා ළකිරි මාවඳුනහගළනීභ” 

පිළිඵ මාපුහුණු මාළඩමුු ක්  මා (ජහති  මාඳර්කේණ මාබහකේ මාඳර්කේණ මාප්රදහන මා 15-50) 2016 මාඔක්කතෝඵර් මා
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භ මා 28 මා න මා දින මා ජහති  මා ජරජ මා ේඳත්මක මා ඳර්කේණ මා ව මා ංර්ධන මා නිකඹෝජිතහඹතන මා (NARA) 

රණහගහයකේීම මාහර්ථ  මාඅයුරින් මාඳත්මකන මාරීම. 

 

කභභ මාළඩමුු  මාවහ  මාවිවිධ මායහජය මාංවිධහන මාව මාකඳෞද්ගලි  මාඅංලඹ මානිකඹෝජනඹ මා යමින් මාවබහගී මාවූ මා

110ක් මාඳභණ මාවූ මාපිරි මාවහ මා “නළවුේ මාව මා න මාරද මාමුහුදු මා ළකිරි මාවඳුනහගළනීභ” මා පිළිඵ මාපුහුණුක් මා

රඵහකදන මාරීම. මාඑභ මාතඹතන මාව මාපුද්ගරිඩන් මාඳවත මාදළක්කේ. 

1. ශ්රී මාරං හ මානහවි  මාවමුදහ  

2. ශ්රී මාරං හ මාකඳොී සිඹ 

3. කයශ මාතයක්  මාකදඳහර්තකේන්තු  

4. ශ්රී මාරං හ මාකර්ගු 

5. විවිධ මා විලසවිදයහරඹන්,  මා විද්තුන් මා (ඹහඳනඹ මා විලසවිදයහරඹ  මා රුහුණු මා විලසවිදයහරඹ මා ව මා ශ්රී මා රං හ මා

හගය මාවිලසවිදයහරඹ) 

6. ශ්රී මාරං හ මාප්රමිති මාතඹතනඹ (SLSI) 

7. අඳනඹන මාංර්ධන මාභණ්ඩරඹ (EDB) 

8. ීකය මාව මාජරජ මාේඳත්මක මාකදඳහර්තකේන්තු (DFAR) 

9. ජහති  මාජරජ මාජීීම මාංර්ධන මාඅිප හරිඹ (NAQDA) 

10. ජහති  මාජරජ මාේඳත්මක මාඳර්කේණ මාව මාංර්ධන මානිකඹෝජිතහඹතනඹ (NARA) 

11. මුහුදු මා ළකිරි මාඅඳනඹන රුන්  

 

යමම ලෆඩමුළුල වශළ වම්ඳත් දළයකත්ලය; 

1. තචහර්ඹ මා ඩී.ීම.ටී. මා දිහනහඹ  මා මිඹ  මා කජයස  මා  ථි හචහර්ඹ  මා ත්මකත්මක මා විදයහ මා අංලඹ  මා ශ්රී මා ජඹර්ධනපුය මා

විලසවිදයහරඹ මාව මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාප්රදහන මා15-50,  මාප්රධහන මාඅන්කේ  මා 

2. ගකන්න් මානිලහන්තන් මාභවතහ  මාජහති  මාඳර්කේණ මාබහ මාප්රදහන මා15-50,  මාඳලසචහත්මක මාඋඳහිප මාශිය  මාත්මකත්මක මා

විදයහ මාඅංලඹ  මාශ්රී මාජඹර්ධනපුය මාවිලසවිදයහරඹ 

3. පී. .ඩී. මාඅජිත්මක මාකුභහය මාභවතහ  මාකජයස  මාවිදයහඥයි  මාකද්ශීඹ මාජරජ මාජීීම මාේඳත්මක මාඅංලඹ  මාජහති  මාජරජ මාේඳත්මක මා

ඳර්කේණ මාව මාංර්ධන මානිකඹෝජිතහඹතනඹ 

 

පුහුණු මාද්රයඹක් මාකර මා“ශ්රී මාරං හකේ මානළවුේ මාව මා න මාරද මාමුහුදු මා ළකිරි මාවඳුනහගළනීකේ මාභහර්කගෝඳකද්ල මා

(ISBN 978-955-0263-07-3)” ඹන මාකත්මකභහ මාඹටකත්මක මායචිත මාකඳොත්මක මාපිංචක් මාපුහුණුරහභීන් මාඅතය මාකඵදහකදන මා

රීම. මා 
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හර්ෂි  ගිණුේ - 2016 
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විගණ හිපඳතිකේ හර්තහ 
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ේඵන්ධවිඹ මාවළකි මාඅයුරු මාපිළිඵ මාකතොයතුරු 

 

ජළතික ඳර්යේණ වභළල 

120/7, විදයළ මළලත, යකොෂඹ 07. 

 

යඳොදු දුරකථන :  011-2675176  සෆක්වහ  :  011-2675136 

ඊ-යම්ල්  :  admin@nrc.gov.lk  යලබ් අඩවිය :  www.nrc.gov.lk 
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2016 ලවර වශා මූය ප්රකාන  

 

මූයමය තත්ත්ලය පිළිබ ප්රකානය 

මූයමය කාර්යවාධන ප්රකානය  

මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය 

ශුද්ධ ලත්කම්/ හිමිකම් යලනවව්ීම් පිළිබ ප්රකාය  

මූය ප්රකාන පිළිබ වටශන් 
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වටශන: 1999 සිට සියළු ප්රදානාීනන්ය  පඳකරණයන්ය  ්ෂය වමු්චිතත රරමුදයල් සිට ප්රා ධන රරමුද යලත මා ක කරන .   

 

පිටු රංක 06 සිට 11 ද්ෂලා වශන් කර ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිඳත්ීනන් වශ පිටු රංක 12 සිට 1  ද්ෂලා වශන් කර ඇති  වටශන් වශා යමම මූරය 

ප්රකානයයහි ප්රධාන යක ටව්ෂ ඇුලත් ය.  යමම මූරය ප්රකාය වැකීමයම් වශ දිරිපඳත් ිරීමයම් ලකීමම වභාල වුලය.  යමම මූරය ප්රකාය වශා 

රධය්ෂ ම්ඩලයේ රනුමැතිය ද රතර රධය්ෂ ම්ඩලය යලනුයලන් ඳශත ඳිපිර රත්වන් තැය.   

 

මශාචාර්ය එ්ච යේ  ද සිල්ලා  එම් ආර්  යප්රේලිව්   එම් ීම  රාජඳ්ෂ ඒ ඊ ය්ෂ  දයාරත්න 

වභාඳති/ ජාතික ඳර්යේණ වභාල  වභායලහි කමිටු වාමාජික  විධායක යල්කම් ලැලබන කණකාධිකාීම 

    වභාඳති/ විකණන ශා කෂමනාකරණ කමිටුල 

                                     

  

  

2016   2015   

නැලත ප්රකාශිත 
 

 
වටශන්  ක.   ක.  

ලත්කම් 

 

    

  
    

ජංකම   ලත්කම් 

 

    

මුදල් වා මුදල් භාන දෑ 
 

29,549,046.18  32,471,135.64  

වියලේ අත්තිකායේ  178,500.00  172,500.00  

පර් යෙවීේ 1   332,516.00  

ඉරක්කෙත ඵහුවිඹානුඵද්ධ  ප්රදාන ැඩටවන 9 220,027,094.40  197,822,716.55  

ජා:ඳ:: ප්රදාන 9 289,141,670.91  319,838,192.21  

ජා:ඳ:: යාජය, යඳෞද්ෙලික වයඹෝගීතා ැඩටවන 9 35,687,146.05  10,966,597.24  

යනත් ජංෙභ ත්කේ 
 

    

  

574,583,457.54  561,603,657.64  

ජංකම යන ලන ලත්කම් 

 
    

රැබිඹ යුතු දෑ 
 

    

ආශ්රිතඹගේයආ ආයඹෝජන 
 

    

යනත් මූරය ත්කේ 2 
           

       1,971,000.00 
                                    

390,000.00  

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ 8 

 
281,483,722.71 

  
250,932,933.43  

ඉඩේ වා යෙොඩනැගිලි 
 

    

අ්ඳෘය ත්කේ 
 

    

යනත් මූරය යනොන ත්කේ 
 

    

  

 

283,454,722.71 

  

251,322,933.43  

මුළු ලත්කම් 

 

 

858,038,180.25 

  

812,926,591.07  

  
    

ලකීමම් 

 
    

  
    

ජංකම ලකීමම් 

 
    

යෙවිඹ යුතු දෑ 3 401,342.20   250,733.50  

  

401,342.20   250,733.50  

ජංකම යන ලන ලකීමම් 

 
    

ඳාරියතෝෂික වා යගේකිරීේ 
 

242,185.00  197,755.00  

  
  -  

මුළු ලකීමම් 
 

643,527.20  448,488.50  

ශුද්ධ ලත්කම් 
 

857,394,653.05  812,478,102.57  

  
    

ශුද්ධ ලත්කම්/ ව්කන්ධය 
 

    

  
    

ප්රාආධනඹ වා දාඹකත්ඹ; 
 

    

ප්රාආධන ප්රදාන 
 

806,562,010.26  761,481,101.49  

ංචිත 
 

    

මුච්චිත අතිරික්තඹ/ (හිඟඹ) 
 

50,832,642.79  50,997,001.08  

සුළු යකොට් අයිතිඹ 
 

    

මුළු ශුද්ධ ලත්කම්/ ව්කන්ධය 

 

857,394,653.05  812,478,102.57  

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරනට මූයමය තත්ත්ලය පිළිබ ප්රකානය 
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2016 

  

 2015  

නැලත ප්රකාශිත 

 
වටශන්  ක.   ක. 

ආදායම් 
 

   

පුනයාර්තන රැබීේ - ජා:ඳ:: ඳරිඳාරනඹ 6 
     

    16,679,325.00 
      

    16,749,411.09 

මූරධන ප්රදාන  927,914.07  828,478.98 

පුනයාර්තන රැබීේ - ඳර්යේණ වා ංර්ධන 6 183,220,198.13  150,973,964.80 

යනත් රැබීේ 
 

1,582,120.00  1,580,669.39 

හුභාරුයගේ රද මුදල් - ජා:ඳ:: 
නිය් කුලී පිඹවීේ  

759,634.55 
        707,516.00 

  

මුළු ආදායම 

 

 

203,876,707.75 

  

170,132,524.26 

  
   

වියදම් 
 

   

පුද්ෙර යේතන 
 

9,000,840.96  8,721,587.92 

ඳර්යේණ වා ංර්ධන 4 142,530,222.32  115,427,507.10 

ැඳයුේ, ඳරියබෝජන ද්රය ව කුලී 10 7,771,512.33  7,498,529.83 

ක්ඹ විඹදේ - ජා:ඳ:: ප්රදාන 5 40,689,975.81  35,546,457.70 

ක්ඹ - ජා:ඳ:: කාර්ඹාර උඳකයණ 8 927,914.07  828,478.98 

යනත් විඹදේ 
 

1,637,200.00  871,200.00 

මූරය පිරිැඹ 
 

16,250.00  13,850.00 

හුභාරුයගේ රද මුදල් - ජා:ඳ::  759,634.55   

 

 

203,333,550.04  168,907,611.53 

මුළු වියදම් 
 

 
 

- 

අතිරික්තඹගේ ආශ්රිතඹගේ වා යගේකයන යකොට 
 

543,157.71 
 

1,224,912.73 

කා්චයේදයේ රතිිප්ෂතය/ (හිඟය) 
 

 
 

 

යගේ කශා: 
 

543,157.71 
 

1,224,912.73 

ඳාරන අ්තිත්යේ හිමිකායත්ඹට 
 

 
 

- 

සුළු යකොට්කරුගේ 
 

543,157.71  1,224,912.73 

 

පිටු රංක 06 සිට 1  ද්ෂලා ඇති වටශන්ද යමම මූය ප්රකානයන්ය ම යක ටවිර   

ලරශන් මඟින් රඩුවීම් ද්ෂලා ඇත  

  

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලර්ය වශා මූයමය කාර්යවාධනය පිළිබ ප්රකානය 
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පිටු රංක 06 සිට 1  ද්ෂලා ඇති වටශන්ද යමම මූය ප්රකානයන්ය ම යක ටවිර  

ලරශන් මඟින් රඩුවීම් ද්ෂලා ඇත  

  

  

 වටශන් 

2016  2015  

නැලත ප්රකාශිත 

 

 ක.   ක. 

යමයශයුම් ක්රියාකාරකම් ලලින් ලන මුදල් ප්රලාශය     

 

ැබීම් 

    

ඵදු     

භවා බාණ්ඩාොයයඹගේ රැබීේ (පුනයාර්තන) 
  

16,679,325.00 
  

16,749,411.09 

භවා බාණ්ඩාොයයඹගේ රැබීේ (ංර්ධන ආධාය) 
  

230,000,003.00 
  

277,024,703.94 

බාණ්ඩ වා යේා අයරවියඹගේ     

නිභ කශ ප්රදානඹගේයෙගේ රැබීේ 
  

28,984,225.21 
  

24,080,982.72 

යඳොලී රැබීේ 
  

 
  

 

යනත් රැබීේ 
  

1,592,792.52 
  

1,164,600.00 
 

යකවීම් 

    

යේකඹගේ වා මුදල් යෙවීභ 
  

(10,577,070.96) 
  

(9,516,352.92) 

විශ්රාභ ඳාරියතෝෂික      

ැඳයුේ     

ඳර්යේණ ප්රදාන වා යනත් ැඩටවගේ 
 

7 
 

(251,527,781.17) 
  

(267,732,717.79) 

යඳොලී යෙවීේ     

යනත් යෙවීේ  (12,067,700.31)  (15,926,023.69) 

යමයශයුම් ක්රියාකාරකම්ලලින් ලන ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය  3,083,793.29  25,844,603.35 

 
    

ආයයෝජන ක්රියාකාරකම්ලලින් ලන මුදල් ප්රලාශය     

ඳරිඹත වා උඳකයණ මිරදී ෙැනීභ  (5,999,882.75)  (876,448.00) 

පිරිඹත වා උඳකයණ විකිණීයභගේ රැබීේ    2,155.00 

ආයඹෝජන විකිණීයභගේ රැබීේ     

වියද්ල මුදල් සුරැකුේඳත් මිරදී ෙැනීභට     

ආයයෝජන ක්රියාකාරකම්ලලින් ලන ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය  (5,999,882.75)  (874,293.00) 

 
    

මූය ක්රියාකාරකම්ලලින් ලන මුදල් ප්රලාශය     

ණඹ ෙැණුේ යනුයගේ රැබීේ     

ණඹ ෙැණුේ ආඳසු යෙවීභ     

යජඹට යඵදාවැරීේ/ රාබාංල     

මූය ක්රියාකාරකම්ලලින් ලන ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය  -  - 

 

මුදල් ශා මුදල් වමාන දෑහී ශුද්ධ ලැඩිවීම/ (රඩුවීම) 

  
-2,916,089.46                                         

  
24,970,310.35 

ලර්ය ආරම්භයේ මුදල් ශා මුදල් වමාන දෑ 
  

32,643,635.64 
  

7,673,325.29 

ලර්ය රලවානයේ මුදල් ශා මුදල් වමාන දෑ 

  

29,727,546.18 

  

32,643,635.64 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලර්ය වශා මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය 
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නැලත ප්රකාශිත 
මුච්චිත අතිරික්තඹ 

යවෝ හිඟඹ 

ප්රාආධන ප්රදාන  
නැලත ප්රකාශිත 

 

මුළු ශුද්ධ ත්කේ /  
හිමිකේ 

 

  
 ක   ක   ක  

     

2015 01 01 ිරනට යේය  49,772,088.35 636,285,414.65 686,057,503.00 

2015.01.01 දිනට යලේඹට ෙැරපීභ            (26,571.51)          (26,571.51) 

2015 01 01 ිරනට යේය  49,772,088.35 636,258,843.14 686,030,931.49 

2015 වශා ශුද්ධ ලත්කම්/ ව්කන්ධයේ යලනව්වීම     

2015 ර්ඹ තුශ රද ප්රාආධන ප්රදාන    277,024,699.44  277,024,699.44 

2015 ර්ඹ වා ආදාඹේ යර වඳුනාෙත් ප්රාආධන ප්රදාන   (97,685,553.30)  (97,685,553.30) 

ප්රාආධන ත්කේහී ක්ඹවීභ ව අඳවයණ ඳාඩු    (54,116,888.84)  (54,116,888.84) 

     

  49,772,088.35 761,481,100.44  811,253,188.79 

     

2015 ර්ඹ වා අතිරික්තඹ/ (හිඟඹ)    1,224,912.73      1,224,912.73 

2015 12 31 ිරනට යේය  50,997,001.08 761,481,100.44 812,478,101.52 

     

2016 01 01 ිරනට යේය  50,997,001.08 761,481,100.44 812,478,101.52 

     
ආදාඹේ ෙැශපීේ යර කුලී ව කුලී තැගේඳතු ඳැරීභ        (707,516.00)        (707,516.00) 
ප්රදාන 13-108          (11,347.50)         (11,347.50) 
2016 ර්ඹ තුශදී රද ප්රාආධන ප්රදාන   - 230,000,003.00  230,000,003.00 

ඳාරියතෝෂික වා යගේකිරීේ  -   

මූ:අ:ආ: කුලිඹ වා ෙැරපීභ  -   

2016.12.31 දිනට ඵැංකු යලේඹ ෙැරපීභ     
2016 ර්ඹ වා ආදාඹේ යර වඳුනාෙත් ප්රාආධන ප්රදාන   - (120,787,705.56) (120,787,705.56) 
ප්රාආධන ත්කේහී ක්ඹවීභ ව අඳවයණ ඳාඩු  

 
- (64,120,041.17)   (64,120,041.17) 

  
50,289,485.08 806,562,010.26 856,851,495.34 

  50,289,485.08 806,562,010.26 856,851,495. 34 

    - 

2016 ර්ඹ වා අතිරික්තඹ/ (හිඟඹ)       543,157.71 -        543,157.71 

    
- 

2016 12 31 ිරනට යේය 
 

50,832,642.79 806,562,010.26 857,394,653.05 

          

     
    
     
     
     

     

     

     

     
 

 

පිටු රංක 06 සිට 1  ද්ෂලා ඇති වටශන්ද යමම මූය ප්රකානයන්ය ම යක ටවිර  ලරශන් මඟින් රඩුවීම් ද්ෂලා ඇත  

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලර්ය වශා ශුද්ධ ලත්කම් / හිමිකම් යලනව්වීයම් ප්රකාය 
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1. වංයු්ෂත යත රුල ක 

 

1.1 යඳ දු  

 

රංක 1514/28 දරණ රතිවියේ කැවට් ඳත්රය මඟින් ආ්ඩඩු්රම 

ලයලව්ාාය. 33 ලන ලකන්තිය යටයත් ජනාධිඳති නියයෝකය්ෂ 

මත වියේ ආයතනය්ෂ යව පිහිටුලනු ැබූ ජාතික 

ඳර්යේණ වභාල, 2016 ජලි 29 දිනැති රතිවියේ කැවට් 

ඳත්රයයහි ඳශකයනු රැබ ශ්රී රංකා ප්රජාතාගේ්රික භාජාදී 

ජනයජයේ ඳාර්ලියේගේතු විසිගේ ේභත කයෙත්  2016 අංක  

11 දයණ ඳනත වයවා ශ්රී රංකා ජාතික ඳර්යේණ බා යර 

්ථාඳනඹ යකරිණි. 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා, අංක 120/7,  විදයා භාත, යකොශම 

07 ඹන ්ථානයේ පිහිටා ඇති යාජය ආඹතනඹකි.  

 

මූරය ප්රකාලන යදැේඵර් 31 දියනගේ අගේ න යඳොදු මූරය 

ර්ඹකට ක්යකොට ඇත. 

 

1.2  ප්රධාන ක්රියාකාරකම් වශ යමයශයුම්හී ව්ලභාලය 

 

රංක 1514/28 දරණ රතිවියේ කැවට් නිය.දනය මඟින් 

ආ්ඩඩු්රම ලයලව්ාාය. 33 ලන ලකන්තිය යටයත් 

ජනාධිඳතිුලමන් විසින් නිකුත් කරනු ැබූ නියයෝකය්ෂ මත 

ද්ෂලා ඇති ජාතික ඳර්යේණ වභාය. කාර්යයන්, 2016 ජලි 

29 දිනැති ෙැට් ඳත්රයඹහි ඳශකයන රද ශ්රී රංකා 

ප්රජාතාගේ්රික භාජාදී ජනයජයේ ඳාර්ලියේගේතු විසිගේ 

ේභත කයෙත්  2016 අංක  11 දයණ ඳනත වයවා 

ප්රතිං්කයණඹට රක්විණි. වගේ කය ඇති අයමුණු පුයා 

ෙැනීභ වා ඳවත දැක්යන ප්රධාන ැඩටවගේ යභභ ය 

තුශදී ක්රිඹාත්භක කයන රදී.  

 

ඳර්යේණ ප්රදාන වශ ආචාර්ය පඳාධි ලැලවටශන 

- යාජය අංලයේ ඳර්යේණ වා ංර්ධන ආඹතනඹගේහී 

ඳර්යේණඹගේ ව ඳල්චාත් උඳාධි අධිශියත් මූරයනඹ 

කිරීභ. යභභ ර්ඹ තුරදී යභභ ැඩටවන “අගේයේක භත 

ඳදනේ ව ඳර්යේණ ප්රදාන ැඩටවන” යර එක් 

ැඩටවනක් යර ඒකාඵද්ධ යකරිණි. 

 

 

 

විදයාත්මක ඳර්යේණ වශා ජනාධිඳති වම්මාන 

- ශ්රී රාංකීඹ ඳර්යේකයිගේ ව ඳර්යේණ ආඹතන වා 

පිළිෙැනීභක් රඵාදීභ. 

යභභ ය තුරදී යභභ ැඩටවයනහි නාභඹ “විදයාත්භක 

ප්රකාලන වා ජනාධිඳති ේභාන” යර යන් කයණු 

රැබිණි. 

 

යඳෞද්කලික රාජය වශයයෝීතතා ලැලවටශන 

-  ඒකාඵද්ධ ප්රයේලඹක් වයවා යඳෞද්ෙලික / යාජය අංලයේ 

ඳර්යේණ අලයතාඹගේ මූරයනඹ කිරීභ. 

 

යඳෞද්ෙලික අංලයේ වයඹෝගීතා ැඩටවන වයවා 

යඳෞද්ෙලික අංලයේ ආයඹෝජන සිදු යකයයන අතය යභභ 

ර්ඹ තුර යාජය-යඳෞද්ෙලික වයඹෝගීතා යාඳෘති 8ක් 

ක්රිඹාත්භක ඳැැත්විණි. ඒ අනු, 2016 යදැේඵර් 31 දිනට 

යභභ යඳෞද්ෙලික වයඹෝගීතා ගිණුේහී යලේඹගේ 

රු.6,254,356.71ක් විඹ.  

 

යලනත් වංලර්ධන ලැලවටශන් 

-  ජාතික ඳර්යේණ බායහි අයමුණු පුයා ෙැනීභ වා 

අලය යනත් ැඩටවගේ 

 

ද්ෂක මත ඳදනම් වූ බහුවියානුබද්ධ සුවිා ලයාඳිති 

ලැලවටශන 

සිඹ මූරයඹන ප්රතිඳත්ීනගේ ංයලෝධනඹ කිරීභට, ජාතික 

ඳර්යේණ බා ක්රිඹායකොට ඇති අතය ඒ ඹටයත් ඉරක්ක 

භත ඳදනේ ව ඳර්යේණ යාඳෘීනගේ මූරයනඹ කිරීභ වා 

2014 යර් සිට ප්රමුතත්ඹ හිමිනු ඇත. ෑභ ර්ඹකභ, 

යාජය විදයාත්භක ඳර්යේණ වා ංර්ධන ආඹතනඹගේහී ව 

විල්විදයාරඹගේහී ඳර්යේණ කණ්ඩාඹේ යතිගේ, යයටහි 

ආර්ථික ංර්ධනඹ, භාජීඹ සුබාධනඹ ව ඳාරිරික 

තියයබාඹ අයමුණු කයෙනිමිගේ ජාතික ෙැටළු විඳීභ 

යකයයහි යඹොමු ව ඉරක්ක භත ඳදනේ ව ඵහුවිඹානුඵද්ධ 

ඳර්යේණ යාඳෘීනගේ මූරයඹනඹ කිරීභ වා පර් යඹෝජනා 

කැනු රැයබ්. ය 5ක කාරසීභාක් තුර පිරිනැයභන යභභ 

එක් ප්රදානඹක ිනනාකභ රු. මිලිඹන 50ක් දක්ා නු ඇත. 

ජාතික විදයා තාක්ණ ප්රතිඳත්ති ාර්තා වා අනුකරත්ඹ 

දක්මිගේ ප්රමුතතා ක්යේත්ර කිහිඳඹක් යතිගේ යඹෝජනා 

කැනු ඇත. 

 

 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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1.2 නිකුත් ිරීමම වශා රලවරය බායදන ිරනය 

 

2016 යදැේඵර් 31 දියනගේ අගේ ර්ඹ වා ජාතික 

ඳර්යේණ බායහි මූරය ප්රකාලනඹගේ නිකුත් කිරීභ වා 

බායේ කමිටු ාභාජිකඹගේයආ අයඹ 2017.05.19 දින 

රඵායදන රදී.  

 

2.    ගිණුම්කරණ ප්රතිඳත්ීනන් 

 

2.1    වකව් ිරීමයම් ඳදනම 

 

ශ්රී රංකා යරත් ෙණකාධිකාරීරුගේයආ ආඹතනඹ විසිගේ 

නිකුත් කයනු රැබ ශ්රී රංකා යාජය අංලයේ ගිණුේකයණ 

ප්රමිීනගේ (SLPSAS) වා අනුකර මූරය ප්රකාලන ක්යකොට 

ඇත. 

 

2.1.1  රනුකූතා ප්රකාය 

 

ජාතික ඳර්යේණ බායහි මූරය ප්රකාලනඹගේ ශ්රී රංකා 

යරත් ෙණකාධිකාරීරුගේයආ ආඹතනඹ විසිගේ නිකුත්යකොට 

ඇති ශ්රී රංකා යාජය අංලයේ ගිණුේකයණ ප්රමිීනගේ (SLPSAS) 

වා අනුකර පිළියඹර යකොට ඇත.  

 

2.1.2  වැිරලිමත්භාලය 

 

ජාතික ඳර්යේණ බාට සිඹ ක්රිඹාකායකේහී අතණ්ඩ 

නිඹැලීභ වා ේඳත් තිබීභ පිළිඵ ජාතික ඳර්යේණ 

බායේ කමිටු ාභාජිකඹගේ ෑහීභකට ඳත්වී ඇත. තද, 

ද්රයභඹ අවිනිල්චිතතාඹක් පිළිඵ බායේ කමිටු 

ාභාජිකඹගේ දැනුත් වී යනොභැත. 

 

2.1.3 මැනීයම් ඳදනම 

 

මූරය ප්රකාලන ඓතිවාසික පිරිැඹ ඳදනභට පිළිෙත් 

ගිණුේකයණ මූරධර්භඹගේට අනුකර ක්කය ඇති අතය 

යභභ ගිණුේ වා ඵරඳාන උද්ධභන ාධකඹක් වා කිසිඳු 

ෙැරපීභක් කය නැත. 

 

 

 

 

2.1.4 යමයශයුම් ශා දිරිපඳත් ිරීමයම් මුදල් ඒකකය 

 

මූරය ප්රකාලන ශ්රී රංකායේ රුපිඹල් ලිගේ ඉදිරිඳත් කයන 

අතය ජාතික ඳර්යේණ බායහි යභයවයුේ මුදල් ඒකකඹද 

එඹ යේ.  

 

සිඹලුභ මූරය යතොයතුරු ශ්රී රංකායේ රුපිඹල් ලිගේ ඉදිරිඳත් 

කය ඇති අතය යනත් යරකිගේ දක්ා යනොභැත්යත් නේ 

ආගේන තඹට දක්නු රැයබ්. 

 

2.4 ලැදකත් ගිණුම්කරණ විනි්චයන්, ඇව්තයම්න්ුල 

වශ පඳකල්ඳනයන් 

 

මූරයභඹ තත්ඹ පිළිඵ ප්රකාලනඹගේහී නියඹෝජනඹ වී ඇති 

ඹේ ඹේ ධායණ අෙඹගේ භැනීයේදී සිදුකශ උඳකල්ඳනඹගේ ව 

ඇ්තයේගේතු ව මූරයභඹ කාර්ඹාධනඹ පිළිඵ 

ප්රකාලනයඹහි ෝතු ප්රභාණඹගේ අනු මූරයභඹ ප්රකාලනඹගේ 

විචරය යේ. මූරයභඹ ප්රකාලන ටවගේහී යවලියකොට ඇති 

ත්කේ ව ඵැයකේහී ධායණ අෙඹගේ වා ප්රභාණාත්භක 

ෙැරපීේ සිදුවීයේ ැරකිඹ යුතු අගේදයේ අදානභක් යභභඟිගේ 

ප්රතිපර නු ඇත. 

 

SLPSAS ප්රමිීනගේ වා අනුකර න ඳරිදි මූරය ප්රකාලන 

ඉදිරිඳත් කිරීයේදී, ගිණුේකයණ ප්රතිඳත්ීනගේ ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

ව ත්කේ, ඵැයකේ, ආදාඹේ වා විඹදේ යර ාර්තා කශ 

අෙඹගේට ඵරඳාන විවිධ විනිල්චඹගේ, ඇ්තයේගේතු ව 

උඳකල්ඳනඹ කිරීභ වා කශභනාකයණඹගේ අලය යේ.  

විනිල්චඹගේ ව ඇ්තයේගේතු ඳදනේ වී ඇත්යත් ඓතිවාසික 

අත්දැකීේ ව ඹේ ඹේ තත්ත්ඹගේ භත ාධායණ ඹැයි 

විල්ා යකයයන අයේක්ාගේ ද ඇතුශත් ව යනත් ාධක 

භතඹ. එඵැවිගේ, තය අත්දැකීේ ව ප්රතිපරඹගේ යභභ 

විනිල්චඹගේ ව ඇ්තයේගේතු ලිගේ යන ්නු ඇත.  

 

ඇ්තයේගේතු ව ඒ වා ඳාදක ව උඳකල්ඳනඹගේ, අතණ්ඩ 

ඳදනභක් භත භායරෝචනඹට රක්යේ. ගිණුේ ඇ්තයේගේතු 

වා සිදුකයනු රඵන ංයලෝධනඹගේ, එභ ංයලෝධනඹ 

සිදුකයනු රඵන කාර සීභා වා ඳභණක් ඵරඳාගේයගේ නේ, 

එභ කාරසීභා තුශ වඳුනා ෙැයගේ. 

 

 

 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 



8 
 

3.  ලැදකත් ගිණුම්කරණ ප්රතිඳත්ීනන්හී වාරාංය 

 

ඳවත දැක්යන සිඹළු ගිණුේකයණ ප්රතිඳත්ති යඳය ර්ඹ වා 

ංෙත යේ. 

 

භවය ංගේදනාත්භක යතොයතුරු ර්තභාන ර්යේ 

යතොයතුරු වා ෙැරපීභ පිණි අලය අ්ථාගේහිදී ඹලි 

ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

 

3.1 වියද් මුදල් ඳිපලර්තනය 

 

සිඹළු වියද්ශීඹ හුභාරු ෙණුයදනු එභ ෙණුයදනු සිදුන 

දිනයේ ඳැැති විනිභඹ අනුඳාත අනු යභයවයුේ මුදල් 

ඒකකඹට ඳරිර්තනඹ කයනු රැයබ්. 

 

3.2  ලත්කම් ශා ලත්කම් රකය ිරීමයම් ඳදනම 

 

ත්කේ ර්ගීකයණයේදී යලේ ඳත්රයේ ජංෙභ ත්කේ යර 

දක්නුයේ ාභානය යභයවයුේ ච්රඹ යවෝ ාර්තාකයණ දින 

සිට අවුරුද්දක් තුශ මුදල් කිරීභ අයේක්ා කශ වැකි මුදල් වා 

ඵැංකු යලේඹගේඹ.  

 

3.2.1 යද්ඳෂ පිිපයත ශා පඳකරණ 

 

3.2.1.1  මූලික ශඳුනාකැනීම 

 

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභ පිරිැයඹගේ ේමුචිත 

ක්ඹ අඩුකශ අෙඹට භනිනු රැයබ්. යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණ පිරිැඹට ත්කේ අත්ඳත් කයෙැනීභට යවෝ 

ඉදිකිරීභට ෘජුභ දයණ රද අ්ථානුකර පිරිැඹගේ භඟ 

මිරදී ෙැනීයේ යවෝ ඉදිකිරීයේ පිරිැඹ, ඹේ ත්කභක් එහි 

අයේක්ෂිත බාවිතඹ වා ක්රිඹාකාරී තත්ඹට යෙන ඒභට වා 

එභ ත්කේ පිහිටුවීභට, ැඩබියේ ඹලි ප්රති්ාාඳනඹට වා 

ෙරා ඉත් කිරීයේ පිරිැඹ ඇතුරත් යේ. අදාර උඳකයණයේ 

ක්රිඹාකාරීත්ඹට මූලික න මිරදී ෙත් භෘදුකාංෙඹගේද එභ 

උඳකයණයේ යකොටක් යර ප්රාආධනිත යකයර්. ඹේ යද්ඳශ, 

පිරිඹත වා උඳකයණ යකොට් වා විවිධ පරදායී ජී 

කාරඹක් ඳතින විටදී ඒා යනභ යද්ඳශ, ඳරිඹත වා 

උඳකයණ අයිතභ යර ගිණුේ ෙත කයයි. 

 

ජාතික ඳර්යේණ බායේ ප්රදාන භඟිගේ මිරදී ෙගේනා යද්ඳශ, 

පිරිඹත වා උඳකයණ ත්කේ ඳයායදන යතක් යවෝ ඉත් 

කයන යතක් ජාතික ඳර්යේණ බායේ යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණර යකොටක් යර තාකාලික වඳුනා ෙැයගේ. 

 

ඳවත 3.2.1.3 හි නිඹභ කය ඇති ඳදනභ භත ේමුචිත ක්ඹ 

ෙණනඹ යකයර්. 

 

3.2.1.2.  රනුරූඳ පිිපලැයන් 

 

යකොට තුලිගේ අනාෙත ආර්ථික ප්රතිරාබ ජාතික ඳර්යේණ 

බා ප්රදානඹගේට අයේක්ා කශ වැකි නේ වා එහි පිරිැඹ 

විල්ාදායී යර භැනිඹ වැකි නේ එභ අයිතභයේ ධායණ 

අෙයඹහි යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභඹ ඹලි 

විකිරීයේ පිරිැයඹහි යකොටක් යර වඳුනාෙනී. යේ වා 

විඹදේ ඳරීක්ා කිරීේ වා යගේ යගේ ගිණුේෙත කිරීභ 

ඇතුරත් යේ. 

 

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ දදනික යේා කිරීයේ පිරිැඹ 

රාබ වා අරාබඹගේහිදී විඹදභක් යර වඳුනාෙැයගේ. 

 

ආයේබයේදී තක්යේරු කයනු රැබ කාර්ඹ ාධන භට්ටභ 

භඟිගේ අයේක්ෂිත අනාෙත ආර්ථික ප්රතිරාබඹගේ ප්රති්ථාඳනඹ 

යවෝ නඩත්තු කිරීභ වා යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ 

අළුත්ැඩිඹා යවෝ නඩත්තු කිරීයේ ෝතු ඇතුරත් අයනකුත් 

සිඹළු විඹදේ යර වඳුනාෙැයගේ. 

 

3.2.1.3  ්ෂය 

 

ක්ඹ වඳුනාෙනු රඵගේයගේ ්ථාය ත්කේහී පිරිැඹ භත 

ඳදනේ ෙණනඹ කයනු රැබ රාබඹ වා අරාබඹ අනුයි. යභභ 

පිරිැඹගේ ඇ්තයේගේතු කයනු රැබ පරදායී ජී කාරඹක් පුයා 

කඳාවැරීභ වා යභයර සිදු යකයර්. 

 

ත්කේ ඒා ඳරිවයණඹ වා රඵාදුගේ දිනයේ සිට 

ඇ්තයේගේතුෙත පරදායී ජී කාරඹ පුයා ෘජු යර්තා ඳදනභ 

භත රාබ වා අරාබ අනු වඳුනාෙැයගේ.  

 

ර්තභාන වා ංගේදනාත්භක කාරච්යේද වා 

ඇ්තයේගේතුෙත පරදායී ජී කාරඹගේ වා ාර්ෂික ක්ඹ 

ප්රතිලතඹගේ ඳවත ඳරිදි යේ.  

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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විවිධ ත්කේ  ය 2     50.00% 

වැඳි ෙෑරුේපු වා පිඟගේ යකෝේඳ  ය 3     33.33% 

කාභය වණ යයදි  ය 3     33.33% 

ආයක්ෂිත උඳකයණ  ය 3     33.33% 

පු්තකාර යඳොත්  ය 3     33.33% 

ඳරිෙණක, මුද්රණ ඹගේත්ර වා උඳාංෙ      ය 5     20 % 

ෙණක ඹගේත්ර වා ඔයයරෝසු       ය 5     20 % 

ඵර ැඳයුේ උඳකයණ       ය 5     20 % 

පිත්තර අයිතභ     ය 5     20 % 

යභෝටර් ාවන       ය 5     20 % 

ායු භන ඹගේත්ර/ යේේපු     ය 10     10 % 

යෙොඩනැගිලි      ය 10     10 % 

දීර්ඝ කශ වැකි ත්කේ  ය 10     10 % 

ඹගේයත්රෝඳකයණ වා යභරේ  ය 10     10 % 

කාර්ඹාර උඳකයණ  ය 10     10 % 

ශීතකයණ  ය 10     10 % 

CCTV ඳද්ධති      ය 5       20 % 

අගේතර්ජාර විකිරීේ  0 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදාන භඟිගේ මිරදී ෙගේනා යද්ඳශ, 

පිරිඹත වා උඳකයණඹගේ අයේක්ෂිත පරදායී ජී කාරඹගේ පුයා 

එභ ත්කේ ඳයා යදන යතක් යවෝ ඉත් කයන යතක් 

ර්තභාන වා ංගේදනාත්භක කාරච්යේද වා ඳවත 

දැක්යන පරදායී ජී කාරඹගේ වා ප්රතිලතඹගේ ඳදනේ 

කයයෙන ක්ඹ කයනු රැයබ්. 

 

යාඹනාොය උඳකයණ (1 ර්ඹ) ය 10      10% 

යාඹනාොය උඳකයණ (2 ර්ඹ) ය 5        20% 

 

ක්ඹ කිරීයේ ්රභ, පරදායී කාරඹගේ වා අයලේ ිනනාකේ 

ාර්තාකයන දිනඹට ඹලි අෙඹ කයනු රැයබ්. 

 

3.2.1.2.  යේ ඳත්රයයන් කඳාශැීමම 

 

යද්ඳශ, පිරිඹත යවෝ උඳකයණ ධායණ අෙඹගේ යවෝ ඕනෑභ 

අනුරඳ පිරිැඹක්, එහි බාවිතඹ යවෝ ඉත්කිරීයභගේ කිසිඳු 

අනාෙත ආර්ථික ප්රතිරාබඹක් අයේක්ා කශ යනොවැකි විටදී 

යවෝ එඹ ඉත් කිරීයේදී යලේ ඳත්රයඹගේ කඳාවැයර්. එයර 

ත්කේ යලේ ඳත්රයඹගේ ඉත් කිරීභ තුලිගේ (ඉත් කිරීයේ 

ශුද්ධ ආදාඹභ වා ත්කේහී ධායණ අෙඹගේ අතය යන යර 

ෙණනඹ කයනු රැබ) රද රැබීේ ව ඳාඩු රාබ ව අරාබ 

යර (මූරයභඹ කාර්ඹාධන ප්රකාලනඹගේහී) ත්කේ යලේ 

ඳත්රයඹගේ ඉත්කශ ව රැබීේ ආදාඹේ යර ර්ගීකයණඹ 

යනොකශ ය තුරදී වඳුනාෙැයගේ.   

 

3.2.2.  රව්ඳිය ලත්කම් වශ ්රම්ෂය 

 

අ්ඳෘය ත්කේ අනාෙත ආර්ථික ප්රතිරාබ ජාතික ඳර්යේණ 

බාට අයේක්ා කශ වැකි නේ වා එහි පිරිැඹ විල්ාදායී 

යර භැනිඹ වැකි නේ ඒා අ්ඳෘය ත්කේ යර 

වඳුනාෙනී. යභභ ත්කේ යලේ ඳත්රයේදී පිරිැයඹගේ ේමුචිත 

්රභක්ඹ අඩුකශ අෙඹට දක්යි. ්රභක්ඹ රාබඹට යවෝ 

අරාබඹට වඳුනාෙගේයගේ අ්ඳෘය ත්කේ ඒා බාවිතඹට 

සදානේ දින සිට ඒායේ පරදායී ජී කාරඹ පුයා ෘජු යර්ඛීඹ 

්රභඹටඹ. 

 

3.2.3.  යත ක 

 

යතොෙ ඓතිවාසික පිරිැඹ ඳදනමිගේ භනිනු රැයබ්. 

 

3.2.4.  යලෂ ශා යලනත් ැබිය යුුල දෑ 

 

යශ වා යනත් රැබිඹ යුතු දෑ ඒායේ ඇ්තයේගේතුෙත 

උඳරබ්ධි කශ වැකි ප්රභාණඹගේ අනු දක්නු රැයබ්. 

 

3.2.5.  ජාතික ඳර්යේණ වභා ප්රදාන  

 

ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදානඹගේයෙගේ ය ෙණනාක් පුයා 

ප්රදානඹ කශ ඳර්යේණ ප්රදානඹගේයආ මුළු එකතු 

නියඹෝජනඹ යේ. 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදානඹගේයෙගේ දයණ විඹදේ ඒා ඇති 

න කාරච්යේදයේ විඹදේ යර, එභ විඹදේ ෘජු අත්ඳත්  

කයෙැනීේ වා ෘජු දාඹකවීභ, ඉදිකිරීභ යවෝ ත්කේ 

නි්ඳාදනඹ ඹන අ්ථාගේහිදී යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණඹගේහී යකොටක් යේ වඳුනාෙගේනා අ්ථාගේහීදි 

වැය යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභඹගේ යකොටක් යර 

ඒා ඉත් කිරීයේ යවෝ ඳැරීභ සිදුයකයයන යතක් ආදාඹේ 

ප්රකාලනයේ වඳුනාෙනී. 

 

අත්ඳත් කයෙැනීභ, ඉදිකිරීභ යවෝ ත්කේ නි්ඳාදනඹට දයණ 

විඹදේ වැය අයනකුත් විඹදේ, විඹදභ දයණ යර්දී ආදාඹේ 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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වඳුනාෙගේනා අතය ඳර්යේණ ප්රදානඹගේ වා රැයඵන මුදල් 

ෘජුභ ේමුචිත අයමුදරට ප්රාආධනිත යකයර්. 

 

ඳර්යේණ ප්රදානඹගේයෙගේ දයණ විඹදේ, විඹදේ යර 

ආදාඹේ ප්රකාලනයේ විඹදේ වඳුනාෙගේනා අදාර 

කාරච්යේදඹට අදාර පුනයාර්තන ආදාඹයභහි යකොටක් 

යර ආදාඹයභහි වඳුනාෙැයගේ. 

 

3.3  බැරකම් 

 

ඵැයකේ ර්ගීකයණයේදී යලේ ඳත්රයේ ජංෙභ ඵැයකේ යර 

දක්නුයේ ඉල්ලීභ භත යෙවීේ ඹටතට ාර්තා කයන දින සිට 

යක් තුරදී ෙැයනන යලේඹගේඹ. ජංෙභ යනොන ෙකීේ 

නුයේ ාර්තාකයන දින සිට යකට ඳසු ඉල්ලුභ භත 

යෙවීේ ඹටතට ෙැයනන යලේඹගේඹ.  

 

මූරය ප්රකාලන ැකසීයේදී යලේ ඳත්ර දිනට සිඹලු වඳුනාෙත් 

ෙකීේ ගිණුේෙත කයනු රැයබ්. 

 

3.3.1.  යවේලා නියු්ෂතිකයන්ය  රර්ාවාධක රරමුද ශා 

යවේලා නියු්ෂතිකයන්ය  භාර රරමුද 

 

අදාර ය්ථාගේ වා නීතිරීීනගේ වා අනුකර, යේා 

නියුක්තිකඹගේයආ අර්ථාධක අයමුදල් දාඹකත්ඹගේ වා 

යේා නියුක්තිකඹගේයආ බාය අයමුදල් දාඹකත්ඹගේ වා 

යේකයිගේ සුදුසුකේ රඵයි. යේා මූරය කාර්ඹාධන 

ප්රකාලනයඹහි දක්ා ඇත්යත් විඹදභක් යරසිනි. 

 

යේක අර්ථාධක අයමුදර වා අඩුකිරීේ ඳවත ඳරිදි යේ. 

  යේයඹා  12% 

  යේකඹා  8% 

යේක බාය අයමුදර වා අඩුකිරීේ ඳවත ඳරිදි යේ. 

  යේයඹා  3% 

 

3.3.2.  යලෂ වශ යලනත් යකවිය යුුල දෑ 

 

යශ වා යනත් යෙවිඹ යුතු දෑ පිරිැඹට දක්නු රැයබ්. 

 

 

 

 

3.4. මූය කාර්යවාධන ප්රකානය 

 

මූරය කාර්ඹාධන ප්රකාලනඹ (ආදාඹේ ප්රකාලනඹ) ඉදිරිඳත් 

කිරීභ වා විඹදයේ ්බාඹ අනු දැක්වීයේ ්රභඹ යඹොදා 

ෙනී. 

 

3.4.1  ආදායම් 

 

රකා ඵරන කාරච්යේදඹ තුශ පුනයාර්තන වා ප්රාආධන 

විඹදේ වා යජයඹගේ රැයඵන ප්රදානඹගේ පිළියලිගේ ආදාඹේ 

ප්රකාලනඹට වා ේමුචිත අයමුදරට වඳුනාෙනී. ඳර්යේණ 

ප්රදානඹගේයෙගේ දයණ විඹදේ, විඹදේ යර ආදාඹේ 

ප්රකාලනයේ විඹදේ වඳුනාෙගේනා අදාර කාරච්යේදඹට අදාර 

පුනයාර්තන ආදාඹයභහි යකොටක් යර ආදාඹයභහි වඳුනා 

ෙැයගේ.  

 

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණඹගේහී අඳවයණ යවෝ ඳයාදීයේ 

ඳාඩු ීනයණඹ නුයේ ශුද්ධ විකුණුේ යවෝ ඳයාදීයභගේ 

උඳඹාෙත් මුදල් යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණඹගේහී ධායණ 

අෙඹගේ භඟ ංගේදනයඹගේ න අතය ඒා මූරය තත්ත් 

ප්රකාලනයඹහි ඳාඩුක් යර වඳුනා ෙැයගේ. ආදාඹේ භත 

ඵරඳෑේ ද යභයවයුේ හී තය ්බාඹ පිළිිබබු යකයයන ඳරිදි 

මූරය තත්ත් ප්රකාලනයේ ආදාඹභක් යර වඳුනා ෙැයගේ. 

රැබීේ ප්රතිවිරුද්ධ ආකායඹට ෙරඳනු රැයබ්. 

 

3.4.2.  වියදම් 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා යභයවයුේ වා දයණ රද ෑභ 

විඹදභක්භ යර් රාබඹ/ අරාබඹ වඳුනාෙැනීයේදී ආදාඹභට 

ෙනු රැයබ්. අළුත්ැඩිඹා වා නැත ඇයඹීේ අදාර විඹදභ දයණ 

රද කාච්යේදයේ රාබඹ/ අරාබඹට ආයයෝඳණඹ යකයර්. 

 

ඳර්යේණ ප්රදාන භඟිගේ දයණ විඹදේද එභ විඹදේ ෘජු 

අත්ඳත් කයෙැනීේ වා දාඹක වීභ, ඉදිකිරීභ යවෝ ත්කේ 

නි්ඳාදනඹ ඹන අ්ථාගේහිදී යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණඹගේහී යකොටක් යේ වඳුනාෙගේනා අ්ථාගේහිදී 

වැය ඳර්යේණ වා ංර්ධන විඹදේ යර දයණ රද 

කාරච්යේදයේ ආදාඹේ ප්රකාලනයේ වඳුනාෙනී. 

 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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වියද්ල මුදල් ෙණුයදනු ඳරිර්තනඹ තුලිගේ න රාබ වා 

අරාබඹගේයෙගේ භගේවිත මූරය ආදාඹේ වා විඹදේ එඹ 

වටෙත් අ්ථායේදී රාබ වා අරාබ යර වඳුනාෙනී. 

 

කුලී ආදාඹභ උඳචිත ඳදනභ භත වඳුනාෙැයගේ. 

අයනකුත් ආදාඹේ උඳචිත ඳදනභ භත වඳුනාෙැයගේ. 

 

3.5.  යේ ඳත්ර ිරයනන් ඳසුල සිද්ීනන් 

 

සිඹලු ප්රභාණාත්භක යලේ ඳත්ර දියනගේ ඳසු න සිද්ීනගේ 

ශකන රද අතය අදාර ඳරිදි ෙැරපුේ වා යවළිදයේ කිරීේ 

අදාර ටවගේහී දැක්වීභ භඟිගේ සිදු කයන රදී. 

 

3.6  මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය 

 

ෘජු ්රභඹ යඹොදායෙන මුදල් ප්රාව ප්රකාලනඹ ක් කයනු 

රැයබ්. 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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01 පූර්ල යකවීම් 

 

  

 

 

2016  
 

 2015  
නැලත ප්රකාශිත 

 
රු.  රු. 

 

  
 

යෙොඩනැගිලි කුලී   332,516.00 

 -   

 
  

 එකුලල   332,516.00 

 

02  රයනකුත් මූය ලත්කම් 

 

  

 

 

2016 
 

 2015  
නැලත ප්රකාශිත 

 
රු.  රු. 

යෙොඩනැගිලි කුලී තැගේඳතු 1,950,000.00  375,000.00 

දුයකථන තැගේඳතු 15,000.00  15,000.00 

ඵඳුගේ තැගේඳතු (ඇයභරිකගේ යෝටර්) 6,000.00  - 

එකුලල 1,971,000.00  390,000.00 

 

03 පඳිතත යකවීම් 

 

  

 

 

2016 

 

 2015  

නැලත ප්රකාශිත 

 

 ක.   ක. 

යෙවිඹ යුතු දුයකථන ෝතු 29,043.62  11,954.46 

යෙවිඹ යුතු විදුලි ෝතු 40,000.00  18,013.50 

යෙවිඹ යුතු ජර ෝතු 1,000.00  316,.42 

යෙවිඹ යුතු යනත් දෑ 122,272.98  120,913.00 

යෙවිඹ යුතු විෙණන ෝතු 209,025.60  99,536.00 

 -  - 

 -  - 

එකුලල 401,342.20  250,733.38 

 

  

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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 2016 

 

 2015  

නැලත ප්රකාශිත 

 

  ක.   ක.  

(04) ඳර්යේණ වශ වංලර්ධන     

ප්රදානරාීනගේයආ ඳාරියබෝගික ද්රය 41,012,302.07  37,661,094.70  

ඉරක්කෙත ඵහුවිඹානුඵද්ධ ප්රදාන ැඩටවයනහි විඹදේ 31,637,579.65  19,473,604.10  

ප්රදානරාීනගේයආ ඳල්චාත් උඳාධි දීභනා 32,558,589.64  25,180,577.83  

ප්රදාන ව ැඩටවගේ ඳරිඳාරන 3,627,574.32  2,398,908.00  

හුභාරුයගේ රද මුදර 21,742,516.76  17,741,952.16  

යාජය යඳෞද්ෙලික යදඅංලයේ වයඹෝගීතා ැඩටවගේ විඹදේ 2,587,594.90  2,636,605.69  

විදයාත්භක ප්රකාලන වා ජනාධිඳති ේභාන ප්රදාන උයශයල් 
ැඩටවගේ විඹදේ 3,390,511.59 

 
2,757,208.82 

 

ප්රදානරාීනගේයආ ෙභගේ විඹදේ 3,301,999.88  3,516,913.03  

යනත් 2,671,553.51 

 

4,060,642.77  

 142,530,222.32  115,427,507.10  

     

ප්රධාන ව සුළු උඳකයණඹගේයආ ක්ඹ 40,689,975.81  35,546,457.70  

(05) 183,220,198.13  150,973,964.80  

     

(06) භා්ඩලාකාර පුනරාලර්තන නිදශව් ිරීමම     

ජනාරි සිට යදැේඵර් 16,679,325.00  16,749,411.09  

 
 

  
 

 

   -  

 16,679,325.00  16,749,411.09  

     

මුළු එකුලල 199,899,523.13  167,723,375.89  

 

 

07. ඳර්යේණ ප්රදාන ව යනත් ැඩටවගේ  

 

  

 

 

2016  
 

 2015  
නැලත ප්රකාශිත 

 

රු.  රු. 

 

  
 

අගේයේක භත ඳදනේ ව ඳර්යේණ ප්රදාන 115,251,397.00  218,975,666.25 

යාජය යඳෞද්ෙලික වයඹෝගීතා ප්රදාන 28,798,702.91  6,100,000.00 

ඉරක්කෙත ඵහුවිඹානුඵද්ධ ඳර්යේණ ප්රදාන 99,820,000.00  36,853,288.72 

ඇෙැයීේ ව යාඳෘති සුඳරීක්ණඹ 3,580,574.32  2,398,908.00 

විදයාත්භක ප්රකාලන වා ජනාධිඳති ේභාන 3,390,511.59  2,757,208.82 

යනත් ැඩටවගේ 686,595.35  647,646.00 

එකුලල 251,527,781.17  267,732,717.79 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන් 
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 8.    යද්ඳෂ, පිිපයත ශා පඳකරණ   

 දෂ ඳලත්නා ප්රමාණයන් 

  

 
 ්ෂය  

 

 

2015 12 31 

ිරනට යේය 

ඳැලීමම් එකුල ිරීමම්/ 

ඳැලීමම් 

දලත්ිරීමම් 2016 12 31 

ිරනට යේය 

  ක.   ක.  ක.  ක. 

රඩු කෂා : ්ෂය වශා යලන්ිරීමම්  -    

ජා:ඳ:: කාර්ඹාර ත්කේ 7,775,417.56 34,158.14      927,914.07 2,614,746.68 6,122,743.09 

ප්රදානඹගේහී ප්රධාන උඳකයණ 65,235,747.55  32,064,640.27 14,078,478.35 83,221,909.47 

ප්රදානඹගේහී සුළු උඳකයණ 15,975,650.43 (34,158.14) 8,625,335.54 2,664,353.48 21,902,474.35 

එකුලල - ්ෂය වශා යලන්ිරීමම් 88,986,815.55  41,617,889.88 19,357,578.52 111,247,126.90 

  

 යද් පි ප  හි ශුද්ධ යඳ ත් ලටිනාකම 

 2016 2015 

  ක.  ක. 

ජා:ඳ:: කාර්ඹාර ත්කේ 8,141,394.41 3,459,656.02 

ප්රදානඹගේහී ප්රධාන උඳකයණ 239,358,228.84 217,527,911.97 

ප්රදානඹගේහී සුළු උඳකයණ 33,984,099.46 29,945,365.45 

එකුලල 281,483,722.71 250,932,933.43 

 

   

   

   
 

 

2015 12 31 

ිරනට යේය 

ඳැලීමම් එකුල ිරීමම්/ 

ඳැලීමම් 

දලත්ිරීමම් 2016 12 31 

ිරනට යේය 

පිිපලැය  ක.  ක.  ක.  ක.  ක. 

ජා:ඳ:: කාර්ඹාර ත්කේ 11,235,073.58 44,890.00 6,358,555.15 3,374,381.23 14,264,137.50 

ප්රදානඹගේහී ප්රධාන උඳකයණ 282,516,642.42  73,880,321.23 34,063,842.44 322,333,121.21 

ප්රදානඹගේහී සුළු උඳකයණ 46,168,032.99 (44,890.00) 14,431,954.07 4,421,506.15 56,133,590.91 

මුළු - ලත්කම් 339,919,748.99 -         94,670,830.45 41,859,729.82 392,730,849.62 

ජාතික ඳර්යේණ වභාල - ශ්රී ංකාල 

2016 යදවැම්බර් 31 ිරයනන් රලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන්  



බ ැංකු මුදල්  බ ැංකු මුදල්

11-013 -                        0.50                        රු. රු.

11-122 -                        350.00                  08-043 23,884.00             -                         

11-178 2,229,592.97       -                         11-011 111,666.83           -                         

12-012 532,143.19          -                         11-013 -                         0.50                       

12-018 -                        20,000.00             11-018 259,696.61           -                         

12-020 361,183.10          -                         11-022 -                         108.00                  

12-023 -                        20,000.00             11-040 366,217.72           -                         

12-043 -                        20,000.00             11-049 510,593.91           -                         

12-054 257,203.00          -                         11-086 9,764.01               -                         

12-075 -                        20,000.00             11-100 282,107.56           -                         

12-077 -                        20,000.00             11-107 225,177.37           -                         

12-081 69,040.80            -                         11-113 7,388.47               -                         

12-093 1,524,636.96       1,750.00               11-120 809,974.00           -                         

12-100 1,818,304.42       20,000.00             11-122 34,209.52             15,000.00             

12-106 946,933.66          20,000.00             11-124 41,900.82             -                         

12-110 -                        20,000.00             11-125 501,773.50           20,000.00             

12-113 -                        20,000.00             11-149 447,403.35           -                         

12-114 966,633.18          20,000.00             11-178 2,551,597.97       -                         

12-115 549,625.00          -                         11-195 330,910.49           20,000.00             

12-121 562,783.04          -                         12-003 521,216.40           -                         

12-140 875,555.96          -                         12-012 1,275,685.97       -                         

12-145 852,025.00          -                         12-017 109,310.00           -                         

12-148 143,741.54          -                         12-018 825,286.30           20,000.00             

13-015 1,615,077.45       20,000.00             12-020 1,021,898.09       20,000.00             

13-031 362,783.70          -                         12-022 26,839.93             20,000.00             

13-032 621,363.84          -                         12-023 601,248.10           -                         

13-033 2,211,799.72       -                         12-032 790,687.73           -                         

13-062 1,538,427.02       20,000.00             12-037 655,340.09           -                         

13-088 2,069,237.50       50,000.00             12-043 760,564.33           20,000.00             

13-095 -                        20,000.00             12-054 434,466.85           -                         

13-115 104,140.58          -                         12-074 465,754.80           -                         

13-121 -                        20,000.00             12-075 329,948.13           20,000.00             

13-122 557,809.48          -                         12-077 92,434.30             -                         

13-130 339,439.55          -                         12-081 720,119.81           20,000.00             

13-152 0.93                      55.00                     12-082 260,922.04           -                         

13-156 396,136.00          20,000.00             12-086 84,095.04             -                         

13-158 171,995.02          5,000.00               12-093 2,784,636.96       1,750.00               

14-013 93,405.82            -                         12-100 2,983,184.61       20,000.00             

14-015 374,330.31          20,000.00             12-102 790,551.95           -                         

14-016 705,276.89          -                         12-104 1,185,500.00       -                         

14-019 171,019.29          -                         12-106 1,226,370.40       -                         

14-023 200,000.00          -                         12-109 336,160.60           -                         
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 09. ජා:ඳ:ව: ප්රදාන, ඉක්කගත බහුවියානුබද්ධ ප්රදාන ල ඩවටශන වශ  ජා:ඳ:ව: රාජය පඳෞද්ගලික වශපයෝගීතා ල ඩවටශන

 ජාතික ඳර්පේණ වභාල - ශ්රී ැංකාල

 2016 පදව ම්බර් 31 දිපනන් අලවන් ලවර වශා මූය ප්රකාන වශා වටශන්

 2016.12.31 දිනට පේය

ජා:ඳ:ව: ප්රදාන

2015.12.31 දිනට පේයඅන්පේක මත 

ඳදනම් වූ ප්රදාන



14-027 120,511.66          -                         12-110 2,338,395.40       20,000.00             

14-038 590,844.96          -                         12-113 1,321,545.45       20,000.00             

14-045 704,062.30          -                         12-114 1,687,535.18       -                         

14-067 1,880,578.84       -                         12-115 549,625.00           -                         

14-069 648,703.81          20,000.00             12-121 1,700,968.82       -                         

14-072 879,123.07          20,000.00             12-122 811,428.92           -                         

14-079 2,100.72              -                         12-130 259,994.27           -                         

14-094 2,085,147.48       -                         12-133 111,669.52           -                         

14-117 1,784,952.08       -                         12-140 2,684,738.69       -                         

14-123 3,483,445.30       -                         12-145 852,025.00           -                         

14-134 783,410.82          -                         12-148 1,008,355.88       -                         

14-139 1,157,360.64       -                         13-015 2,077,159.27       -                         

15-004 2,152,688.55       -                         13-031 3,164,183.70       -                         

15-007 1,982,958.40       -                         13-032 985,214.34           -                         

15-008 5,805,255.29       -                         13-033 3,040,698.53       -                         

15-013 888,841.00          -                         13-042 583,051.99           -                         

15-017 469,229.00          -                         13-050 391,886.98           -                         

15-020 2,577,564.13       -                         13-059 4,714,740.69       -                         

15-022 2,266,659.68       -                         13-062 2,459,975.91       -                         

15-023 117,015.00          -                         13-087 517,849.89           -                         

15-024 1,699,625.00       -                         13-088 3,681,627.66       -                         

15-027 1,779,877.84       20,000.00             13-095 1,581,047.10       0.79                       

15-028 12,854,008.85    20,000.00             13-108 3,657,597.21       20,000.00             

15-030 1,622,623.09       -                         13-109 1,527,220.31       -                         

15-032 1,038,931.81       -                         13-115 174,515.58           -                         

15-033 3,932,546.80       -                         13-121 1,518,611.00       20,000.00             

15-036 3,192,124.65       -                         13-122 1,214,908.00       -                         

15-041 480,900.76          -                         13-130 1,061,801.39       20,000.00             

15-043 2,745,501.25       -                         13-134 244,155.02           -                         

15-045 382,029.56          618.00                  13-152 1,083,712.57       10,000.00             

15-048 2,039,186.12       -                         13-156 595,290.00           20,000.00             

15-050 2,089,317.94       -                         13-158 642,860.65           -                         

15-056 3,160,178.54       -                         13-159 112,987.00           -                         

15-057 3,933,398.00       -                         13-160 442,432.82           -                         

15-058 2,952,353.20       -                         13-164 234,625.00           -                         

15-063 2,356,602.32       -                         14-013 478,405.82           -                         

15-068 3,459,625.00       -                         14-015 1,219,894.70       -                         

15-069 1,183,725.00       -                         14-016 2,013,485.87       -                         

15-070 4,846,275.00       -                         14-019 510,219.29           -                         

15-071 1,153,597.34       26,400.00             14-023 200,000.00           -                         

15-074 803,625.00          -                         14-027 586,371.28           -                         

15-075 4,994,625.00       -                         14-038 1,190,444.96       -                         

15-078 4,999,625.00       -                         14-043 142,045.56           -                         

15-084 619,021.00          -                         14-045 704,062.30           -                         

15-087 2,676,642.97       20,000.00             14-061 1,105,450.00       -                         

15-089 3,177,510.00       -                         14-067 2,423,351.29       -                         

15-096 3,866,979.55       -                         14-069 1,638,345.33       -                         

15-097 860,125.00          -                         14-072 1,577,218.84       44,000.00             

15-108 552,010.19          -                         14-079 641,780.26           -                         

15-109 6,810,625.00       -                         14-094 2,632,919.02       -                         
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15-110 2,726,580.00       20,000.00             14-105 877,933.33           20,000.00             

15-111 1,866,836.54       -                         14-117 2,307,275.08       -                         

15-113 1,371,741.12       20,000.00             14-123 3,791,026.66       -                         

15-114 1,539,907.67       -                         14-125 44,563.79             -                         

15-116 554,731.73          -                         14-134 1,636,375.82       -                         

15-119 3,083,375.00       -                         14-139 3,481,048.60       -                         

15-124 354,452.33          -                         15-004 4,880,000.00       20,000.00             

15-127 2,217,458.00       -                         15-007 2,489,625.00       -                         

15-128 240,725.00          -                         15-008 8,022,325.00       -                         

15-139 617,279.00          -                         15-013 1,308,841.00       -                         

15-144 190,835.00          -                         15-017 899,625.00           -                         

15-145 6,852,830.60       20,003.00             15-020 3,859,625.00       -                         

15-146 2,535,692.77       -                         15-022 2,918,325.00       -                         

15-147 2,768,481.78       20,000.00             15-023 547,015.00           -                         

15-148 3,384,481.83       -                         15-024 2,084,625.00       -                         

15-149 1,862,219.37       -                         15-027 4,714,625.00       -                         

15-150 3,699,625.00       -                         15-028 7,189,843.00       -                         

15-151 809,143.93          20,000.00             15-030 1,839,625.00       -                         

15-152 1,244,625.00       -                         15-032 4,949,625.00       -                         

15-153 3,930,310.18       -                         15-033 4,809,137.00       -                         

15-154 777,001.88          -                         15-036 4,765,125.00       -                         

15-155 999,414.82          -                         15-041 2,335,000.00       -                         

16-001 2,607,860.00       -                         15-043 3,893,099.20       -                         

16-012 3,675,055.00       -                         15-045 1,814,958.56       20,000.00             

16-016 2,864,625.00       -                         15-048 2,841,138.00       -                         

16-020 839,947.60          -                         15-050 3,361,976.57       -                         

16-022 3,889,625.00       -                         15-056 4,464,025.00       -                         

16-023 3,271,293.00       -                         15-057 5,510,000.00       -                         

16-024 782,505.00          -                         15-058 4,704,475.00       24,000.00             

16-025 2,762,755.00       -                         15-063 3,989,625.00       -                         

16-029 4,623,350.00       -                         15-068 3,699,625.00       -                         

16-031 5,849,447.00       -                         15-069 1,183,725.00       -                         

16-033 2,235,441.00       -                         15-070 4,846,275.00       -                         

16-038 2,999,625.00       -                         15-071 1,994,158.44       20,000.00             

16-044 2,691,199.00       -                         15-074 1,419,625.00       -                         

16-052 1,189,625.00       -                         15-075 4,994,625.00       -                         

16-054 2,314,118.48       5,105.00               15-078 5,000,000.00       -                         

16-059 1,467,625.00       -                         15-084 3,293,375.00       20,000.00             

16-071 2,448,625.00       -                         15-087 3,355,545.00       -                         

16-072 580,375.00          -                         15-089 4,907,821.00       -                         

16-075 2,986,125.00       -                         15-096 4,990,000.00       -                         

16-078 5,869,625.00       -                         15-097 1,559,625.00       -                         

16-080 1,828,275.00       -                         15-106 4,999,625.00       -                         

16-086 1,596,681.00       20,000.00             15-108 4,999,625.00       -                         

16-087 7,064,625.00       -                         15-109 6,810,625.00       -                         

16-094 5,929,690.00       -                         15-110 4,049,625.00       -                         

16-098 1,341,525.00       -                         15-111 3,365,835.00       -                         

16-101 2,799,700.00       -                         15-113 4,330,125.07       -                         

16-123 2,582,958.37       -                         15-114 3,489,100.07       -                         

16-128 2,329,625.00       -                         15-116 1,534,291.73       -                         
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16-129 3,929,625.00       15-119 3,283,375.00       -                         

16-138 5,928,100.00       15-124 554,625.00           -                         

16-142 4,892,625.18       20,000.00             15-127 4,889,625.00       -                         

16-144 1,968,574.96       15-128 399,625.00           -                         

16-149 999,625.00          15-139 1,080,195.00       -                         

16-152 5,858,850.84       15-144 559,625.00           -                         

-                        -                        -                         15-145 6,998,725.00       -                         

-                        -                        -                         15-146 4,944,625.00       -                         

-                        -                        -                         15-147 3,785,105.00       -                         

-                        -                        -                         15-148 4,989,107.00       -                         

-                        -                        -                         15-149 3,263,100.00       -                         

-                        -                        -                         15-150 3,699,625.00       -                         

-                        -                        -                         15-151 2,939,625.00       -                         

-                        -                        -                         15-152 1,579,625.00       -                         

-                        -                        -                         15-153 5,369,625.00       -                         

-                        -                        -                         15-154 2,929,225.18       -                         

-                        -                        -                         15-155 2,029,200.00       -                         

288,492,389.41  649,281.50          එකතුල 319,343,332.92  494,859.29          

289,141,670.91  319,838,192.21  

ඉක්කගත 

බහුවියානුබද්ධ 

ප්රදාන ල ඩවටශන

බ ැංතු මුදල්

ඉක්කගත 

බහුවියානුබද්ධ 

ප්රදාන ල ඩවටශන

බ ැංකු මුදල්

14-004 18,686,872.56    111,000.00           14-004 33,691,941.06     31,000.00             

14-005 9,329,620.97       -                         14-005 47,890,923.40     

14-010 11,746,507.80    -                         14-010 22,617,154.63     

14-018 40,364,552.40    -                         14-018 45,722,276.16     

14-024 39,948,540.67    20,000.00             14-024 47,849,421.30     20,000.00             

16-007 49,920,000.00    -                         -                        -                         -                         

16-015 49,900,000.00    -                         -                        -                         -                         

එකතුල 219,896,094.40  131,000.00          එකතුල 197,771,716.55  51,000.00             

220,027,094.40  197,822,716.55  

ජා:ඳ:ව: රාජය 

පඳෞද්ගලික 

වශපයෝගීතා 

ල ඩවටශන

බ ැංකු මුදල්

ජා:ඳ:ව: රාජය 

පඳෞද්ගලික 

වශපයෝගීතා 

ල ඩවටශන

බ ැංකු මුදල්

12-057 1,527,387.50       -                         12-018 1,146,514.11       -                         

14-001 4,276,575.10       -                         12-026 1,088,802.41       -                         

14-008 1,341,294.57       -                         12-057 1,652,312.50       -                         

15-003 198,000.00          -                         14-001 5,672,907.00       -                         

16-003 2,688,888.88       -                         14-008 1,406,061.22       -                         

16-007 655,000.00          -                         -                        -                         -                         

16-011 25,000,000.00    -                         -                        -                         -                         

එකතුල 35,687,146.05    -                         එකතුල 10,966,597.24     -                         

35,687,146.05     10,966,597.24     

18

එකතුල එකතුල

එකතුල එකතුල

එකතුල එකතුල
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ජාතික පර්යේෂණ සභාව - ශ්රී ලංකාව 

2016 යෙසැම්බර් 31 දියෙන් අවසන් වසර සඳහා මූලය ්රකානෙ සඳහා සහහන්  
 
 

(10) සැපයුම්, පාරියභෝගික ද්රවය සහ ුලී 

 

 

2016  
 

 2015  
ෙැවත ්රකාශිත 

 

රු.  රු. 

  

සංග්රහ සහ සම්මන්ත්රණ 437,467.52 359,362.71 

ඉන්ධන සහ ලිහිසි ද්රලය                                               650,067.44 510,388.00 

ලිපි ද්රලය                                                                 102,094.35 467,724.44 

ගමනාගමන 267,628.85 201,306.55 

විදුලිය 344,612.55 252,649.35 

ජය 5,843.18 14,687.84 

තැපැල් 346,599.79 452,317.50 

දුරකථන 394,378.26 313,651.67 

කුලී                                                                       2,410,208.00 1,962,580.00 

බපත්ර සහ ර්ෂණණ 243,893.37 199,644.57 

මුද්රණ සහ දැන්ීමම්                                                700,617.50 395,118.50 

ගගොඩනැගිලි ලූහ                                                979,998.49 1,096,689.18 

විගණන ගාස්තු                                                                          109,489.60 95,000.00 

ගේපළ, පිරියත හා උපකරණ නඩත්තුල                                                                 620,843.51 532,307.02 

ලාහන නඩත්තුල                                               157,769.92 274,200.57 

ගලනත් - 370,901.93 

එකතුව 7,771,512.33 7,498,529.83 

   

 














