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ගුණාත්මක බව පිළිබඳ කාර්මික තාක්ෂණ  
ආයතන පතිපත්තිය 
 
ජාතික ගුණාත්මක පතිපත්තිය මත පිහිටමින් පරීක්ෂණ හා කමාංකන ෙසේවා ISO 17025 
ගුණාත්ම කළමණාකරණ පද්ධතියට එකඟව ද ආයතනය පූර්ණ වශෙයන් ISO 9000 ගුණාත්ම 
කළමණාකරණ පද්ධතියට එකඟව ද ෙසේවාලාභීන් ෙවත වෘත්තීමය පමිතීන්ට අනුකූලව උසස් 
ෙසේවාවන් සැපයීමට කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් ෙජ්යෂ්ඨ කළමණාකරණය ෙනොපැකිලිව 
ඉදිරිපත්ව සිටී.  
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් සියලු ෙසේවක ෙසේවිකාවන් කියාත්මක සංකල්පය පිළිබඳව මනාව 
දැනුවත් කර ඇති ෙහයින් අන්තර්ජාතික පමිතීන්ට අනුකූල වන අයුරින් සියලු ෙසේවා සැපයීමට 
සැදී පැහැදී සිටී.  
 
ෙසේවාලාභීන්ෙග් අභිමතාර්ථයන් හැකි ඉහළම අයුරින් ඉටුකර ෙදමින් සපයන ෙසේවාවන්ෙග් 
නිරන්තර පවර්ධනය සහිතව ISO 17025 ගුණාත්ම රීතීන් අනුව කාර්මික ෙසේවා සැපයීමත් ISO 
9000 පමිතියට අනුව ගුණාත්ම කළමණාකරණ ෙසේවා ඉටුකිරීමටත් ආයතනෙය් සියලුම ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් බැඳී සිටී.   
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පනත හා නීති ෙරගුලාසි 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකි.  1994 විද්යා හා තාක්ෂණ 
පවර්ධන පනෙත් අංක 11 ට අනුව, 1998 අෙපේල් 01 දින සිට බලපවත්වන අයුරින් ස්ථාපිත 
ෙකොට ඇත.  1955 පිහිටුවන ලද ලංකා විද්යාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ ආයතනය (CISIR) 
ඇවෑෙමන් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය බිහි විය.   තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ  අමාත්යාංශය 
යටෙත් පවත්නා,            ශී ලංකා  රජෙය් පූර්ණ අයිතිය කියාකාරීත්වය හා අධීක්ෂණය ඇති 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය තම ෙසේවාලාභීන් හා අෙනකුත් පාර්ශව කරුවන් ෙවළඳෙපොල කරා 
ෙමෙහයවන මග ෙපන්වන්ෙනකු ෙලස සිය කාර්යභාරය ඉටු කරයි.  
 
 

සතු බලතල හා වගකීම් 
 
1994 දී ඉදිරිපත් කරන ලද විද්යා හා තාක්ෂණ පවර්ධන පනෙත් අංක 11 ට අනුව, 1998 අෙපේල් 
01 දින සිට කියාත්මකව පවත්නා අප සතු බලතල හා වගකීම් පහත දක්වා ඇත. 
තාක්ෂණ ආයතනය ඉල්ලුම විසින් ෙමෙහයවනු ඇත.  තාක්ෂණ ආයතනෙය් අභිමතාර්ථය විය 
යුත්ෙත් සීඝ කාර්මික සංවර්ධනයක් සඳහා ශී ලංකාෙව් තාක්ෂණ පවර්ධන කටයුතු ඉහළ 
තලයකට ෙගන යාමයි. 
 
 

දර්ශනය 
 
ජාතික සංවර්ධනය උෙදසා විද්යාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් විශිෂ්ඨ කලාපීය 
මධ්යස්ථානය ෙලස කටයුතු කිරීම.  
 
 

ෙමෙහවර 
 
ශී ලාංකීය ජන සමාජෙය් උන්නතිය සඳහා අන්තර්ජාතික තරඟකාරී නව කාර්මික පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන කටයුතු පෙව්ගකාරී අයුරින් පවත්වාෙගන යාම. 
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පාලක මණ්ඩලය හා කමිටු                                               

 
 

සභාපති 
නිෙරෝෂණ ෙපෙර්රා මහතා  

නීතීඥ  
 

සාමාජිකයින් 
 

ආචාර්ය ජී ඒ එස් ෙපේමකුමාර  
අධ්යක්ෂ ජනරාල් / කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන සභික 

 
 

ආචාර්ය එම් එච් ෙසෝමසිරි දයාරත්න  
නිරීක්ෂණ හා සුපරීක්ෂණ උපෙද්ශක  

ෙපර සැලසුම් හා කම සම්පාදන අමාත්යංශෙය් හා යුඑන්ඩීපී  
 

ඕ එම් ජබීර් මහතා  
භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිත  

 
ආර් එම් ගමෙග් මහතා 

නීතීඥ  
 

එම් ඒ අලාම් මහතා  
අතිෙර්ක ෙල්කම් (පරිපාලන) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්යංශය  
 

මහාචාර්ය එම් ෙජ් එස් විෙජ්රත්න  
ෙජ්යෂ්ඨ මහාචාර්ය, වනසත්ව හා පාරිසරික කලමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

කැලණිය විශ්ව විද්යාලය   
 

මහාචාර්ය ඉංජිෙන්රු දයන්ත විෙජ්ෙසේකර  
කුලපති, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය  

 
ෙරොහාන් පනාන්දු මහතා  
පාලක මණ්ඩල සභික  
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පාලක මණ්ඩල ෙල්කම්  
 

ෙර්ණුකා ජයතිලක මහත්මිය 
ආයතන ෙල්කම්  

සංවිධාන ව හය	
 

  පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන අංශය (R & D) 
• ආහාර තාක්ෂණ අංශය (FTS) 
• ශාක තාක්ෂණ අංශය (HTS) 
• දව්ය තාක්ෂණ අංශය (MTS) 
• පාරිසරික තාක්ෂණ අංශය (ETS) 
• ෛජව තාක්ෂණ ඒකකය (BTU) 

 
 

 

 තාක්ෂණ ෙසේවා අංශය (TS) 
• රසායන හා ක්ෂුදජීවී රසායනාගාරය (CML) 
• දව්ය තාක්ෂණ රසායනාගාරය (ML) 
• කර්මාන්ත මිණුම් රසායනාගාරය (IML) 
• විද ත් තාක්ෂණ රසායනාගාරය (ETL) 
• රසායන ෙශේෂ ඒකකය (CRU) 

 

 ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය (ISC) 

 
 පරිපාලන හා ෙමෙහයුම් අංශය (A & O) 
• මානව සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව (HRD) 
• අෙලවි හා ව්යාපාර පවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව (MBD) 
• පවාහන ඒකකය (TU) 
• ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අංශය (ES) 
• ඵලදායිතා ඒකකය (PU) 

 
 

 මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව (FD) 
   - ගබඩාව (STO) 
   - සැපයුම් (SUP) 

 තත්ව සුපරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව (QAD) 
 
 

 පරිගණක ඒකකය (CU) 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 
 

 

                 
පතිපත්ති                                   
උපෙද්ශන    

                                     කමිටුව 
 

 

 

 

 

 

කළමණාකරණ 
කමිටුව 

සභාපති                 
පාලක මණ්ඩලය  

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

අභ්යන්තර 
විගණන අංශය 

(IA) 
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ෙජ්යෂ්ඨ කළමණාකාරීත්වය 
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්  
ආචාර්ය ජී ඒ එස් ෙපේමකුමාර  

 
 

අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, කාර්මික ෙසේවා 
ඒ එස් පන්නිල මයා  

 

අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන 
ආචාර්ය ෙජ් ෙක් ආර් ආර් සමරෙසේකර මිය  

 
          

අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, පාලන හා ෙමෙහයුම් 
ෙක් ඒ එස් පී කළුආරච්චි මයා 

 

පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන තත්ව සුපරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
    
 

ආචාර්ය ඉල්මී ජී එන් ෙහේවාජූලිෙග් මිය  පී පී එස් ෙසෝමසිරි මයා                                 
ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, ආහාර තාක්ෂණ අංශය ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, තත්ව සුපරීක්ෂණ  
  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

ආචාර්ය පී රණසිංහ  
ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, ශාක තාක්ෂණ අංශය  ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය 

          
ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, දව්ය තාක්ෂණ අංශය  ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, ෙතොරතුරු ෙසේවා  
පුරප්පාඩුව පවතී       මධ්යසථ්ානය 
  පුරප්පාඩුව පවතී 
     

ඩබ් ආර් ෙක්  ෙෆොන්ෙසේකා මයා මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව      
ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, පාරිසරික තාක්ෂණ අංශය           ලලීන් ගුණරත්න මයා 
 ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
පධානී, ෛජව තාක්ෂණ ඒකකය  අභ්යන්තර විගණන අංශය 
පුරප්පාඩුව පවතී   පධාන අභ්යන්තර විගණක 
 පුරප්පාඩුව පවතී 

  

තාක්ෂණ ෙසේවා     පරිපාලන හා ෙමෙහයුම් 
ෙජ් ෙක් ඒ බී විෙජ්ගුණෙසේකර මයා   හිරන්ති කතිආරච්චි මිය 
පධානී, රසායන හා ක්ෂුදජීවී රසායනාගාරය ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, පාලන හා මානව සම්පත් 
 
ආචාර්ය ඩබ් එම් එස් විෙජ්සිංහ මයා මෙනෝරි විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
පධානී, කාර්මික මිණුම් රසායනාගාරය ෙජ්යෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, අෙලවි හා ව්යාපාර පවර්ධන  
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ආර් එම් වීරසිංහ මයා ඒ එස් ආරච්චි මයා 
පධානී, විද ත් තාක්ෂණ රසායනාගාරය පධානී, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා 
 
ෙජ්යේෂඨ් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, දව්ය රසායනාගාරය  ආයතන ෙල්කම් 

පුරප්පාඩුව පවතී        ඒ එම් ෙක් ආර් ජයතිලක මිය 
   
   

සභාපතිතුමාෙග් පණිවිඩය - 2015 
 
2015 වසර උදා වූෙය්  ආයතනය තම 60 වන සංවත්සරය සමරමින් ජාතිය තාත්ෂණය තුලින් 
ඉදිරියට ෙමෙහයවීෙම් සිය කාර්ය භාරය සිහිපත් කරවමිනි.  තවදුරටත් 2015 වසර අභිෙයෝග 
රැසක් සමග නව ව්යාපෘතීන් ගණනාවක් සඳහා අඩිතාලම දැමීමත්, දැනට  සිදු කරමින් පවත්නා  
ව්යාපෘතීන් සාර්ථක ෙලස  නිම කිරීමටත්  ඇති අෙප්ක්ෂා පිරි වසරක්  ෙලස සඳහන් කල හැක. 
60 වන සංවත්සරය සැමරීම සඳහා 2015 අෙපේල් මාසෙය් දී පරිතාන ධර්ම ෙද්ශනයකින් හා  
සාංඝික දානයක් පිරි නැමීෙමන් ආරම්භ විය. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ලඟා වූ තවත් එක් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ෙලස ෙශේෂ  රසායනික 
විශ්ෙල්ෂණ ඒකකය නීත්යානුකූලව LC/MSMS විශ්ෙල්ෂණ උපකරණයක් සමග ස්ථාපිත  
කිරීම ෙමහිලා සඳහන් කල හැක. 
 
සිදු කර ෙගන යමින් සිටින  පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ව්යාපෘති සමග කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය තවත් නව ව්යාපෘතීන් ගණනාවක්  ආරම්භ කරන ලදී.  සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් සහල් 
නිවුඩු ෙතල් නිස්සාරක කමෙව්දයක්  පවර්ධනය,  එලවළු, පලතුරු හා ධාන්ය වර්ග 
නිර්ජලීකරණය සඳහා  අවශ්ය තාප ශක්තිය කසල භාවිෙයන්  ජනනය කිරීම, ෙඩංගු සායනික 
පරීක්ෂාව සඳහා  උපකරණ කට්ටලයක්  ලාභදායී ෙමන්ම පහසුෙවන්  භාවිතයට ගත හැකි ෙසේ 
නිර්මාණය කිරිම, ශී ලාංකීය ෛජව කියාකාරී සාමුදීය ස්වාභාවික දව්ය හඳුනා ගැනීම ඉන් 
කීපයක් වශෙයන් සඳහන් කල හැකිය. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අංශෙය් ඉංජිෙන්රු අනුර සූරියආරච්චි මහතා  
ආයතනයට ෙගෞරවයක් ෙගන ෙදමින් ජිනීවා නුවර පැවති අන්තර්ජාතික නව 
නිපැයුම්කරුවන්ෙග් පදර්ශනෙය්දී ස්වර්ණ තිළිණය දිනා ගන්නා ලදී.  ආයතනය සිය ව්යාපාරික 
කටයුතු වලින් ලද ආදායම වාර්තාගත ෙලස 16%කින් ඉහළ දමමින්  පසුගිය ෙතවසර තුල ලද  
රු. මිලියන 199.33 ක පමාණය 2015 වසෙර් දී රු. මිලියන 232.14 දක්වා  ඉහල නංවා ගන්නා 
ලද අතර, පතිපාදන වියදම 2014 දී පැවති  රු. මිලියන 392.29ක පමාණය රු. මිලියන 56.87 ක  
පමාණයකින් ඉහල යෑමද  සඳහන් කල යුතුය.  පතිපාදන වියදම් ෙලස ලත් රු. මිලියන 56.87 
කින් රු. මිලියන 57.2 ක පමාණයක් රජය විසින් අනුමත කරන ලද වැටුප් ෙගවීම සඳහා 
ආයතනය විසින් උසුලන ලදී. 
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ආයතන ආදායම් ඉපැයීම් පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගැනීෙම් දී පර්ෙය්ෂණ හා කමාංකන ෙසේවා ආශය 
උපයන ලද මුළු ආදායමින් 76% ක දායකත්වයක් සපයමින් (රු. මිලියන 177.62) පමුඛස්ථානය 
ගනු ලැබීය.   පසුගිය වසර 4 සමග සංසන්දනාත්මකව ඇගයීෙම් දී  ෙකොන්තාත් පදනම මත  ඉටු 
කල ෙසේවා තුලින් උපරිම  ආදායමක් ලබමින් එය රු. මිලියන 19.39 ක  පමාණයක් දක්වා ඉහල  
නැංවීමට සමත්ව ඇත.    
 

සභාපතිතුමාෙග් පණිවිඩය - 2015 
 
පසුගිය වසෙර් ෙකොන්තාත් පදනම මත ඉටු කල ෙසේවාවන්ෙගන් ලද  ආදායම වූ රු. මිලියන 
11.82 ක එනම්  64% ක වාර්තාගත ඉහළ යෑමක් ෙපන්නුම් කර ඇති අතර  එය 8% ක 
වර්ධනයකි.   ෙවනත් ඉපයීම් තුලින්  ලද ආදායම 16% ක වර්ධනයක් ආයතනය ආදායම් ඉහල 
දැමීමට සමත් ෙවමින්  2015 වසෙර් දී රු.මිලියන 282.14 එනම් 16% ක  වර්ධනයක් ෙපන්නුම් 
කරයි.  
 
NASTEC ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ධූරය ෙහොබවමින් ආචාර්ය මුදිත ලියනෙගදර මහතා  2015 
මැයි මස වන තුරු ආයතනෙය් වැඩබලන අධ්යක්ෂ ජනරාල් පදවිය ෙහබවූ අතර  නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ  හරිස්චන්ද මහතා  2015  ඔක්ෙතෝම්බර් මාසය දක්වා වැඩබලන අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
ෙලස කටයුතු කරන ලදී. 
 
ගරු අමාත්ය සුසිල් ෙපේමජයන්ත් මහතා පර්ෙය්ෂණ, විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්ය ධූරයට  
පත්වීෙමන් අනතුරුව 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් (15.09.2015) ITI ආයතනෙය් සංචාරයක 
නිරත විය. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය  COMSATS  සංවිධානෙය් නිපුණතා  මධ්යස්ථානය ෙලස  
COMSATS සම්බන්ධීකරණ කවුන්සිලෙය් 18 වන රැස්වීම  2015 මැයි මස  ෙකොළඹ ගලදාරී 
ෙහෝටලෙය් දී  පවත්වන්නට ෙයදිනි.  ෙමම  රැස්වීම විවෘත කිරීෙම් අවස්ථාවට  පධාන අමුත්තා 
ෙලස උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ  ගරු අමාත්ය සරත් අමුණුගම මහතා සහභාගි විය. 
චීනෙය් අන්තර්ජාතික කාලගුණ විද්යා හා පාරිසරික මධ්යස්ථානය (ICCES) හා COMSATS  
සහසම්බන්ධීකරණ නිෙයෝජිත ෙලස කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මූලික කාර්යභාරයක්  ඉටු 
කරමින්  පාරිසරික විෂමතා ෙහේතුෙවන්  භූ තලය මත ෙකෙරන බලපෑම් ෙහේතුෙවන් ඇතිවන 
තදබල බලපෑම් පිළිබඳව අන්තර්ජාතික සමුළුව 2015 මැයි මාසෙය් දී පවත්වන ලදී. 
 
IDRC/CIFSRF/DFATD සංවිධාන ෙවතින් මූල්ය ආධාර සපයමින් දියත් කරන ලද දකුණු 
ආසියා කලාපීය පලතුරු කාර්යක්ෂම අයුරින් සුරැකීෙම් ව්යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජුලි 
මාසෙය් දී කැෙන්ඩියානු මහෙකොමසාරිස් දඹුල්ල ව්යාපෘති කලාපය තුල සංචාරයක් සිදු කරන ලදී.   
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උතුරු, නැෙගනහිර හා ඌව කලාපීය ව්යවසායකයින් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින්  
පවර්ධනය කරන ලද  තාක්ෂණ දැනුම සමග  සුළු හා මධ්ය පරිමාන  කර්මාන්ත පවර්ධනය ෙකොට 
තාක්ෂණ  හුවමාරු කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හා ඕලන්ද  
GMBH (GIZ) .සංවිධානය සමග ආරම්භ කරන ලදී.   
 
 

සභාපතිතුමාෙග් පණිවිඩය - 2015 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය-ෛජව තාක්ෂණ ඒකකය සමග  ව්යාපාර කළමනාකරණ පාසැල  
පුද්ගලික සමාගම (BMS ) අතර එම සිසුන් පුහුණු කිරීම සඳහා අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් පථම වරට 
ඇති කරන ලදී. 
ආයතන ෙසේවකයින් වැඩි ෙදෙනකුෙග් ඉල්ලීම මත ආචාරය සිරිමල් ෙපේමකුමාර මහතා 
ආයතනෙය් ස්ථිර අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙලස 2015 ඔක්ෙතෝම්බර් මස 15 වන දින  පත් කරන ලදී. 
2015 ෙනොවැම්බර් මස 16 වන දින පැවැත්වූ ෙදවන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව  ගරු විද්යා 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය සුසිල් ෙපේමජයන්ත් මහතා විසින් විවෘත කිරිම 2015 දින 
ෙපොෙතන් සඳහන් කළයුතු තවත් එක් වැදගත් සිද්ධියකි.  ෙමහිදී ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
නිෙයෝජ්ය මහබැංකු අධිපති  ඩබ්.ඒ විෙජ්වර්ධන මහතා  සම්භාව්ය අමුත්තා ෙලස සහභාගි වූ 
අතර, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් අනභිබවනීය ෙසේවාවක් කල විද්යාඥයින් ෙවත තිළිණ හා 
සහතිකපත් පදානයක් ද සිදු කරන ලදී. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විසින් 2015 වසර තුල සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණ තුලින් පිළිෙයල 
කරන ලද ෙප්ටන්ට් හා සහතිකපත් සඳහා පිළිගැනීම් අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටී.  දිගු කාලයක සිට 
අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටි ඇතුලත් කර ගැනීෙම් පටිපාටිය (SOR) කාර්ය මණ්ඩලීය වෘත්තීය සමිති 
සමග පැවැත්වූ  සාකච්ඡා ගණනාවකට පසු  සංෙශෝධිත ඇතුලත් කර ගැනීෙම් පටිපාටිය ෙම් වන 
විට  කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත  අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 
වර්තමාන වර්ෂය සඳහා අදාල ෙසේවක මණ්ඩලය ෙකෙසේ විය යුතු දැයි විමර්ශණ කටයුතු ෙම් වන 
විට  ෙබොෙහෝදුරට අවසන් ෙකොට ඇත.  කාර්මික තාක්ෂණ  ආයතනෙය් ඖෂධීය  ශාඛ තාක්ෂණ 
අංශය හා පාසැල් අතර මනා සම්බන්ධතාවයක්  ෙගොඩනගමින්  එම අංශෙය් විද්යාඥයින් හා 
විෙශේෂඥයින්  විසින් ශී ලංකාෙව්  ඇති ඖෂධීය පැලෑටි පචලිත ෙලස වගා කිරීම  සඳහා පාසැල් 
දරුදැරියන් උනන්දු කරවීමට කටයුතු සලසා ඇත.  එහි පතිඵලයක් ෙලස 2015 වසර තුල 
ඖෂධීය උයන් 8 ක් පාසැල් සමග එක්ව ස්ථාපිත කර ඇත. 
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මාලෙඹ් ඉදි ෙකෙරන නව පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධණ සංකීර්ණය පිළිබඳව පරිපාලන 
ෙගොඩනැගිල්ල, ආහාර තාක්ෂණ නියමු රසායනාගාරය හා පස්මහල්  ෛජව තාක්ෂණ 
ෙගොඩනැගිල්ල ෙම් වන විට නිම ෙකොට ඇත. කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මාලෙඹ් නව  
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධණ සංකීර්ණය ෙවත ෙගන යාමට අවශ්ය  ඉතිරි වැඩකටයුතු නිම කිරීම 
සඳහා  භාණ්ඩාගාරෙයන් රු. මිලියන 750 ක පදානයක් සඳහා  අනුමැතිය අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටී. 
ආයතනයට අත්යාවශ්ය උසස්  සුදුසුකම් ලත් විද්යාඥයින් සහ විද්යාඥයින් ෙනොවන  පිරිස් 
ආකර්ශණය කර ගැනීම ෙමන්ම  රඳවා ගැනීමට ෙනොහැකිව පවතී.  ෙමයට පධාන ෙහේතු සාධකය 
ෙලස රාජ්ය වැටුප් හා ෙවනත් ෙසේවක සුභසාධන කටයුතු තරඟකාකරී ෙලස  පවත්වා ගැනීමට 
ඇති ෙනොහැකියාව සඳහන් කල හැකිය.   

සභාපතිතුමාෙග් පණිවිඩය - 2015 
 
එෙසේ වුවද විවිධ ආකාරෙය් දිරි දීමනා (භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මත  ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ ද 
ඇතුලත්) පර්ෙය්ෂණ තුලින් සිදු ෙකෙරන විවිධ ඉපැයීම් සඳහා ෙමන්ම හිමිකාරිත්වය සඳහා 
දීමනා ෙගවීම් දියත් කර ඇතත් තවත්  විසඳිය යුතු කරුණු රාශියකි.   
කාර්යක්ෂමතාව පදනම් ෙකොට ෙසේවකයින් ෙවත ෙගවූ  පාරිෙතෝෂික දීමනා ෙගවීම ආයතනය  
විසින් ෙනොකඩවා සිදු කල අතර විද්යාඥයින් සඳහා ෙගවූ  දීමනා ද  ඊට ඇතුලත්ය.   ෙසේවක 
මණ්ඩලය සමග යහපත් සහසම්බන්ධතාවයක්  නිරංතරව පවත්වා ෙගන යන ලදී. 
 
විෙද්ශීය විද්යාඥයින්  රසායනාගාර උෙදසා  සැපයූ  තත්ව කළමනාකරණ හා ක්ෂුද ජීවී 
විශ්ෙල්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන්  සමග අන්තර්ජාතිකව කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ලබා ඇති 
පිලිගැනීම මනාව  ස්ථාපිත කර ගන්නා ලදී.  ආහාර තාක්ෂණ ෙසේවා අංශෙය් කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් විද්යාඥයින් ආහාර දව්ය පිළිබඳව තත්ව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින්  ආහාර 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ධාරිතා පවර්ධන  තාක්ෂණ හුවමාරු විෙශේෂෙයන් උතුරු නැෙගනහිර 
පළාත්ද ඇතුළුව රෙටහි විවිධ පෙද්ශයන්හි ව්යවසායකයින් නගා සිටුවීමට කටයුතු කරන ලදී. 
 
ෙමම අවස්ථාව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය්  උසස් සුදුසුකම් සහිත  සාමාජිකයින් විසින්  මා ෙවත  ලබා 
දුන් සහෙයෝගය ඇගයීමට ලක් කරමි.  ෙමම අවස්ථාව ආචාර්ය මුදිත ලියනෙගදර මහතා ෙවත 
ස්තුති  කිරීමට ෙයොදා ගනුෙය් NASTEC ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ධූරෙය් කටයුතු කරන අතරම 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන වැඩබලන අධ්යක්ෂ  ජනරාල් ෙලස තනතුර භාර ෙගන  තම ෙසේවාව 
මැනවින් ඉටු කිරීමට භාර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම එස්.එස්.හරිස්චන්ද මහතා විසින්  නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් ධූරය ෙහොබවමින්  ආයතනය ෙවත සැපයූ ඉමහත්  කාර්යභාරය අගය කිරීමට 
ලක් කරමිනි.  
   
එෙමන්ම පාලක මණ්ඩල සාමාජික ෙලස ආචාර්ය සිරිමල් ෙපේමකුමාර මහතා මා ආදරෙයන් 
පිළිගන්නා අතර,  ඒ මහතා අධ්යක්ෂ ජනරාල්  ෙලස පත්වීෙමන් පසු  ලබා දුන් සහෙයෝගය 
ෙවනුෙවන් මාෙග්  ස්තුතිය පුද කර සිටිමි. 
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තවද කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ජාතිෙය් තාක්ෂණික දැනුම් සැපයුම්කරු ෙලස රැක ගත් 
ස්ථානය ෙනොනැසී පවත්වා ගනිමින් කර්මාන්තකරුවන් ආයතනය ෙවත තැබූ විශ්වාසය  
එෙලසින්ම පවත්වා ගනිමින් විශ්වාසදායී පර්ෙය්ෂණ සහකරු ෙලස දීර්ඝ කාලයක් ඉටු කල 
කාර්ය භාරය නිරංතරව සපයමින් කටයුතු කල කළමනාකරණ මණ්ඩලය හා ආයතනයීය කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙවත මාෙග්  අවංක ස්තූතිය පුද කර සිටිමි. 
 
 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා (නීතිඥ) 
සභාපති 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 
ලංකා විද්යාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ෙලස 1955 වසෙර් දී පතිස්ථාපනය  කරන 
ලද කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය රෙටහි පමුඛ පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය ආයතනය ෙලස 
දිවයිෙනහි  කාර්මික සංවර්ධනය උෙදසා ෙසේවා සපයමින්  60 වසරක් සම්පූර්ණ කරන  2015 
වසර ආයතනෙය්  සුවිෙශේෂී සංධිස්ථානයක්  සලකුණු ෙකෙරන වසරක් ෙලස  සැලකිය හැක. 
ශී ලංකා විද්යාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ ආයතනය  ෙලස මුල් වකවානුෙව්දී හැඳින්වූ  
ආයතනය කාර්මික සංවර්ධන කාර්යභාරය, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු, පරීක්ෂණ ෙසේවා 
හා තාක්ෂණ  හුවමාරු  ෙසේවාවන් කර්මාන්ත ෙවත සපයමින්  පුෙරෝගාමී ෙසේවාවක් විද්යා හා 
තාක්ෂණ  ක්ෙෂේතය ෙවත ඉටු කරන ලදී. 
 

2015 වසර තුල ආයතනෙය් පරිපාලන කටයුතු ෙමෙහවීම සභාපතිවරුන් ෙදෙදෙනකු පත් 
කිරීමත්, වැඩබලන අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරුන්  ෙදෙදෙනකු අතර ද හුවමාරු වූ අතර මා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ධූරෙයන් ඉවත්වූ 2014 වසෙර් සිට ආයතනය තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය 
ෙවත පැවරීම ද සිදුවිය.  මා නැවත අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙලස 2015 ඔක්ෙතෝම්බර් මාසෙය් සිට පත් 
ෙකරිණි.   
 

වසර ගණනාවක් තුල ආයතනය ලබා ඇති පගතිය පශංසනීය ෙමන්ම අගය කල හැක.  ආයතන 
ඉතිහාසෙය් පළමුවරට අන්තර්ජාතික ස්වර්ණ තිළිණයක්, ආරක්ෂා සහිත යන්තානුසාරෙයන් 
කියාත්මක කල හැකි ෙපොල්ෙලලි තලන යන්තයක් නිර්මාණයක් කල  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අංශය, 43 වන අන්තර්ජාතික නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ජිනීවා  
නුවර පැවැති  පදර්ශණෙය් දී දිනා ගන්නා ලදී. 
 
තාක්ෂණ හුවමාරු 
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පධාන ෙපෙල් තාක්ෂණ හුවමාරු ෙදකක්  වසර තුලදී සාර්ථක ෙලස  ඉටු කරන ලදී. ඉවත දමන 
ලද ෙකෙසල් කඳන් භාවිත ෙකොට ෙකෙසල් හණ ෙයදූ කඩදාසි නිෂ්පාදනය කිරීමත්, මහා 
පරිමාණෙයන් ජලය පවිත කිරීමට අයිස්කීම් කර්මාන්තායතනයක් ෙවත ඉදිරිපත් කල ජල 
ෙපරණයත් ඒ අතර විය. 
 

ලංකා කුරුඳු පධාන කියාකාරී සංෙයෝගය ෙලස භාවිතා ෙකොට  ශරීර ආෙල්පන ෙමොයිස්චරයිසර් 
කීම් විෙශේෂයක් සිරුෙර් පැහැපත් බව සුරැකීම ෙමන්ම තාරුණ්ය පිළිබිඹු ෙකෙරන  ගුණාංග 
සහිතව පවර්ධනය  කර ඇති අතර ෙමම තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීම සඳහා සූදානම්ව ඇත.    
අඹ ෙභෝගය කල් තබා ගත හැකි කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා භාවිතයට සුදුසු ෙපර අස්වනු  
වකවානුව තුල භාවිතා කල හැකි ෙහක්සනල් හා ඉටි ආෙල්පනයක් පවර්ධනය කර ඇති අතර එය 
ද තාක්ෂණ හුවමාරුව සඳහා ඉදිරිපත් ෙකොට සුඵ හා මධ්ය පරිමාණ පවර්ධනය සඳහා  සුදුසු 
තාක්ෂණ විධි වසර  මුලුල්ෙල්ම UNDP,GIZ, OXFZM හා ආයූර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
එක්ව ඉටු කරන ලදී. 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 

තාක්ෂණ පවර්ධන 
 

ලංකා කුරුඳු සන්නාමය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්ය රසායනිකමය ඇඟිලි සලකුණු GC‐MS 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින්  සම්පූර්ණ කර ඇති අතර කාර්මික තාක්ෂණ  ආයතනය ෙම් වන විට  
ජාන ෙපලගැස්ම හා රසායනික ඇඟිලි සලකුණු ෙයොදා ගනිමින් කුරුඳු විෙශේෂයන්ෙග්  සත්යභාවය 
තහවුරු කිරීම සඳහා සාධනීය පරීක්ෂාවක් ෙලස එය සිදු කිරීමට හැකියාව උදා කර ෙගන 
ඇත.ඔසිමම් සැන්ක්ටම් ශාඛෙයන් උකහා ගත්  ෙෆරෙමෝනයක් භාවිතයට ගනිමින් පලතුරු හා 
ෙමලන් මැස්සන් මර්ධනය සඳහා ඇමක් හා උගුලක් සමග නියමු පරිමානෙයන් අත්හදා බැලීෙම් 
කටයුතු සිදුෙකොට ඇත.   තවද කිතුල් මීරා  පිළිබඳව ෙකෙරන  පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ෙනොකඩවා 
සිදු  කරමින් ෙලෝක ෙවළඳෙපොලට  ඉදිරිපත් කල හැකි කිතුල් සීනි තවත් ස්වාභාවික සීනි 
විෙශේෂයක් ෙලස  අත්හදා බැලීම් සාර්ථකව අවසන් කර ඇත. 
 
අන්වීක්ෂ පරීක්ෂණය පාදක මීපැණි විෙශේෂ සත්ය ෙලස ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම මගින් බාල 
කරන ලද මීපැණි වර්ග පරීක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දයක්  ෙකටුම්පත් කර ඇති අතර, SLS පමිතිය ඒ 
අනුව සංෙශෝධනය  කිරීමට එම දත්ත පාදක  කර ගැනීමට ද හැකිවී ඇත. 
රසායකින මිණුම් පිළිබඳව  ෙද්ශීය රසායනාගාර සාමර්ථතා පරීක්ෂණයක් කාර්මික තාක්ෂණ  
ආයතනය  මගින් වසර තුල දියත් කල අතර SLS පමිතීන්ට අනුව PET ෙබෝතල් පරීක්ෂාව 
සඳහා  අනුමත කියත්තල (හැක්ෙසෝ) පරික්ෂාවද  ඇතුලත් පූර්ණ  පරීක්ෂා කම  ෙම් වන විට 
ආරම්භ කර ඇත. 

 
යටිතල පහසුකම් පවර්ධනය 
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වසර තුල ආයතනය විසින් අධි  තාක්ෂණ විශ්ෙල්ෂණ උපකරණයක් වන LC/MS-MS 
යන්තයක් මිලදී  ගත් අතර එය ශී ලංකාෙව් රසායනාගාරයක්  ෙවතින් එවන් උපකරණයක් මිලදී 
ගත්  පථව අවස්ථාවයි.  එමගින් තාක්ෂණික ෙසේවා සැපයුම් අංශය මගින් වඩා නිවැරදි හා 
ඉක්මණින් පරීක්ෂණ වාර්තා සැපයීමට විෙශේෂෙයන් ෙශේෂ ෙලෝහ පමාණයන් විෙශේෙල්ෂණය 
කිරීෙම් දී භාවිතයට ෙයොදා ගනු ඇත. 
 
ෙමම උපකරණය මිලදී ගැනීමත් සමග රසායනික ෙශේෂ පමාණයන් විශ්ෙල්ෂණය ෙකොට දත්ත 
වාර්තා කිරීෙම් දී භාවිතයට ගන්නා අති නවීන පරීක්ෂණ කම සිදු කිරීම සඳහා එහි විෙශේෂ 
ඒකකයක් ෙලස තාක්ෂණ ෙසේවා සැපයුම් අංශෙය්  ස්ථාපිත කරන ලදී. 
 
 
 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් නවීන පර්ෙය්ෂණ හා  සංවර්ධණ සංකීර්ණය 
 

මාලෙඹ් චන්දිකා කුමාරතුංග මාවෙත් ඉදි ෙකෙරන කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් නවීන 
පර්ෙය්ෂණ සංකීර්ණෙය්  ඉදිකිරීම් කටයුතු ෙනොකඩවා  සිද කර ෙගන යන අතර  එය 2016 
වසෙර් දී  විවෘත කිරීමට සැලසුම් ෙකොට ඇත. 
 
 

අන්තර්ජාතික ආයතන සහෙයෝගීතාවය සහිතව සිදු ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු 
 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාතික ආයතන සමග කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මනා 
සහසම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ෙගන යන ලදී.  අඹ හා ෙකෙසල් ෙභෝග වාණිජකරණය කිරීම 
සඳහා අවැසි  පසු අස්වනු කළමනාකරණය උෙදසා ෙකෙරන CIFSRF-IDRC කැෙන්ඩියානු 
ව්යාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර ෙමම වසෙර් දී දියත් කරන ලදී.  සමුදීය ස්වාභාවික දව්ය භාවිත 
නිෂ්පාදන පවර්ධනය සඳහා ෙකොරියානු සමුද විද්යා ආයතනය සමග සහෙයෝගිතා ගිවිසුමක්  
අත්සන් කරන ලදී.  කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම 
උෙදසා අන්තර්ජාතික කාලගුණ හා පාරිසරික විද්යා මධ්යස්ථානය (ICCES) හා කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය අතර  අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී 

 
සම්මන්තණ හා රැස්වීම් 
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දක්ෂිණ තිරසාර සංවර්ධනය උෙදසා විද්යා හා තාක්ෂණ පිළිබඳ ෙකොමිසෙම් පවීනතා 
මධ්යස්ථානය (COMSATS) ෙලස ශී ලංකාව කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය එහි 18 වන සමුළුව 
2015 මැයි මස 12-13 යන ෙදදින තුල (COMSATS) එම සම්බන්ධීකරන රැස්වීම ෙකොළඹදී  
පවත්වන ලදී. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂකයින් විසින්  සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳ වාර්තා 35 
ක් ඉදිරිපත් කරමින්  ෙදවන ද්වීවාර්ෂික සමුළුව ෙනොවැම්බර් මස  16-17 ෙදදින තුල  පැවැත්විණ.  
තාක්ෂණික සැසිවාරෙය් දී   අෙමරිකාෙව් ෙටොෙලෙඩෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඖෂධ හා ජීවරසායන 
විද්යා මහාචාර්ය එල්.එම්.වී තිලකරත්න හා ෙමොරටුව විශ්ව විද්යාලෙය් සිවිල් ඉංජිෙන්රු විද්යා 
පීඨෙය් ආචාර්ය  මෙහේෂ ්ජයවීර මහතා විසින් ෙත්මා විෂයානුබද්ධ ෙද්ශණ ෙදකක් පවත්වන ලදි.    
 
 
 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 
තිළිණ ප් රකාශණ, ෙප්ටන්ට් බලපත හා ෙවනත් පිළිගැනීම් 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණයන් ෙවනුෙවන්  ජනාධිපති 
සම්මාන 4 ක් හා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව ෙවතින්  විද්යාත්මක  පකාශන ෙවනුෙවන් නිපුනතා 
සම්මාන 2 ක්ද  හිමි කර ගන්නා ලදී  ඔෙම්ගා - 3  පවර්ධිත කුකුලු බිත්තර  නිෂ්පාදනය 
වාණිජකරණය දක්වා වැඩිදියුණු ෙකොට සුලු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපෘතියක් ෙලස  සිදු කල 
තාක්ෂණ හුවමාරුව උෙදසා  විද්යා හා තාක්ෂණ පවීණතාවය උෙදසා  පිරිනැෙමන ජාතික 
සම්මානය ද හිමි කර ගන්නා ලදී.     ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් පශ්චාත් උපාධි හා 
අනුබද්ධ පර්ෙය්ෂණ උෙදසා පිරිනැෙමන තිළිණය ද කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් විද්යාඥයින් 
විසින් හිමි කර ගන්නා ලදී.   
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් විද්යාඥයින් විසින්  පකාශයට පත් කරන ලද පරිශීලන සඟරා තුල 
පල ෙකරුණු පකාශන ගණනින් 22 දක්වා ඉහළ ෙගොස් ඇති අතර CRC මුදිත ගන්ථයක  
පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ද දායකත්වය සපයන ලදී. අන්තර්ජාතික විද්යාත්මක සමුඵ ෙවත පිලිගන්වන 
ලද සන්නිෙව්දන පර්ෙය්ෂණ පතිකා 25 ක්  ෙමන්ම 60 කට අධික සන්නිෙව්දන පර්ෙය්ෂණ 
පතිකා ෙද්ශීය  නිකුත් කර ඇත.   ෙප්ටන්ට් බලපත් අෙප්ක්ෂිත ලිපිෙගොනු  7 ක් ද පිලිගන්වා ඇත. 
 

මානව සම්පත් 
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වසර තුලදී  පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින්/ ඉංජිෙන්රුවන් බඳවා ගත් අතර 13 ෙදෙනකු (ෙකොන්තාත් 
පදනම් - 5) ෙසේවෙයන් ඉවත් වූහ.  
 

ෙසේවක සම්බන්ධතා හා සුභසාධන කටයුතු 
 

ෙසේවකයන් අතර අෙන්යොන්ය සම්බන්ධතා ෙමන්ම ෙසේවක මණ්ඩල පවුල් සහසම්බන්ධ කර 
ගනිමින් ආයතනය සුභසාධන කටයුතු නිරන්තරව පවත්වා ෙගන යන ලදී.  නව වසර උදා වූ 
ජනවාරි 1 දින කිරිබත් හා ෙවනත් රසකැවිලි සහිතව උත්සවාකාරෙයන් සිදු කරන ලදී.  නව 
පාසැල් වාරය ආරම්භෙය් දී ෙසේවක මණ්ඩලෙය් දරුවන් උෙදසා ෙසේවා වනිතා ඒකකය ෙවතින් 
ෙපොත් මිලදී ගැනීම සඳහා වවුචර්පත් පරිත්යාගයක් ද සිදු කරන ලදී.   
 
ෙබෞද්ධ සංගමය මගින් ෙවසක් හා ෙපොෙසොන් උත්සව අලලා ධර්ම ෙද්ශනා ෙදකක් පැවැත්වූ 
අතර වාර්ෂික ෙල් දන්දීෙම් පුණ්යකර්මයක් ද සිදු කරන ලදී. 
 

 
 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 
මූල්ය පවණතා 
 

පසුගිය වසර තුන තුලදී ආයතනෙය් ව්යාපාරික කටයුතු තුලින් ලද ආදායෙමහි කැපී ෙපෙනන 
ෙවනසක්  16% ක පමාණයකින්  2014 දී පැවැති රු. මිලියන 199.33 ක ආදායම 2015 වසෙර් දී 
232.14 කින් ද පතිපාදන වියදම් 2014 වසෙර් දී පැවැති රු. මිලියන 56.87 සිට 
සන්සන්දනාත්මකව 2015 දී  මිලියන 392.29 කින් ද ඉහල ෙගොස් ඇත.   පතිපාදන වියදම් ෙලස 
වැය කල රු. මිලියන 56.87 ක මුදලින් රු. මිලියන 51.2 ක පමාණයක් රජය මගින් අනුමත 
වැටුප් ඉහළ දැමීම සඳහා ආයතනය විසින්  වැය කරන ලදී. 
 
ආදායම්/පතිපාදන වියදම් අනුපාතය අවම වන රටාවක්  ෙපන්වමින්  51% සිට 45% දක්වා  වැටුප් 
ෙවනුෙවන් වැය කල මුදල්  ආයතනය විසින් දැරීමට සිදු වූ  නිසා බව ෙපන්නුම් කරයි.   
වැටුප් ඉහළ දැමිම ෙහේතු ෙකොට වැය කල රු. මිලියන 51.2 වියදම  ආයතනයීය පතිපාදිත  
පිරිවැය ආයතනයට පබල බලපෑමක් විය. ෙමම වැටුප් ඉහළ දැමීම සිදු ෙනොවූෙය් නම් ආයතනය 
පතිපාදිත පිරිවැය පසුගිය වසර හා සමානව වඩා කාර්යක්ෂම ෙලස පවත්වා ෙගන යාමට හැකි 
වනු ඇත. (2014 රු මිලියන 393, 2015 රු. මිලියන 398) 
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පරීක්ෂණ හා කමාංකණ ෙසේවා අංශය 76% ක දායකත්වයක් සපයමින් ආයතනෙය් ඉපැයීම් 
සඳහා පමුඛ කාර්යභාරයක් සුපුරුදු ෙලස ඉටු කරමින් පමුඛත්වය ගත් අතර එය රු. මිලියන 
177.62 ක දායකත්වයක් පූර්ණ ආදායම්  ඉපැයීම සඳහා දායක විය. 
ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් සිදු කල ෙසේවා තුලින් ලද ආදායම ඉහලම අගයක් ගනිමින් 
සන්සන්දනාත්මකව රු. මිලියන 19.39 ක ආදායමකට දායක විය. එය 8% ක පමාණයකි.  
පසුගිය වසෙර් ලද ආදායම හා සන්සන්දනාත්මකව ඇගයීෙම් දී ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් 
සිදුකල ෙසේවාවන්ෙගන් ලද ආදායම 64% ක වැඩිවීමක් ෙපන්නුම් කරන අතර එය රු. මිලියන 
11.82 කි.  ෙවනත් ෙසේවාවන්ෙගන් ලද ආදායම 16% පමාණයකින් ඉහල දැමීමට සමත් වූ අතර 
2015 වසෙර් දී එය රු. මිලියන  232.14 කි. 
 
කාර්යක්ෂමතා පදනම්ව ෙගවනු ලබන පාරිෙතෝෂික දීමනාව 12 වන වසරටත් ෙනොකඩවා ෙම් 
වසෙර් ද ෙගවීමට හැකිවූෙය් ෙම් වසෙර් ද ආයතනය ආදායම් ඉලක්ක අභිබවමින් ඉපැයීම් සිදු 
කිරිමට හැකි වූ බැවිනි.  පතිපාදන වියදම් ෙලස රු. මිලියන 230 ක්  2015 වසෙර් දි හිමි වූ අතර  
එය 2014 වසෙර් දී රු. මිලියන  190 කි.   
 
2015 වසර තුල පාග්ධන පතිපාදන වියදම් ෙලස රු. මිලියන  298 ක් හිමි වූ අතර  ඉන් රු. 
මිලියන 102 ක් ආයතන වියදම් ෙලස ද ඉතිරිය රු. මිලියන 195.8 ක් මාලෙඹ් නවීන සංවර්ධන  
සංකීර්ණය සඳහා ද ෙයොදවන ලදී.  වසෙර් දී ලද පාග්ධන පතිපාදන  24% ක වැඩිවීමක්  
ෙපන්නුම් කරන ලද බව සඳහන් කල යුතුය. 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 
 
 

වසෙර් කටයුතු ෙවතින් ලද ආදායම් රටාව රු(මි) 
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පතිපාදන වියදම් රු(මි) 

 
 

විධායක වාර්තාව - 2015 
 

 

ෙවනත් ෙමෙහයුම් ආදායම් (මි) 
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අයකරගැනීෙම් අනුපාතය % 
 
 
 

 
 
 
 
 

විධායක වාර්තාව - 2015 
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ස්තූතිය 
 

ආයතනය ඉදිරියට ෙගන ඒෙම් දී මා ෙවත ඒ සඳහා කළමනාකරණ මණ්ඩලෙයන් ෙමන්ම 
සභාපතිතුමන්ෙගන් ද ලද  අවවාද හා මගෙපන්වීම ෙවනුෙවන් මෙග් අවංක ස්තුතිය පිරිනමමි.  
ආයතන කටයුතු කාර්යක්ෂම අයුරින් පවත්වා ෙගන යාමට ලද ඉමහත් සහෙයෝගය උෙදසා 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය කළමනාකරණ කමිටුව ෙවත මා ස්තුතිවන්ත ෙවමි.  ඉලක්ක 
ලඟා කර ගැනීම සඳහා ෙවෙහස මහන්සිෙයන් කටයුතු කල සියලු ආයතන ෙසේවක මණ්ඩලය 
ෙවත මාෙග්  හද පිරි ෙගෞරවය හා  ස්තුතිය අවංකවම පුද කර සිටිමි. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හා සම්බස්ධව සිටින සියලු ෙසේවා දායකයින් ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් 
කරන අතර, ඔවුන් විසින් ආයතනය ෙවත දැක්වූ විශ්වාසනීයත්වය ඉතා අෙග් ෙකොට සලකමි.   
එම සම්බන්ධතා තවතවත් වැඩිදියුණු කර ගනිමින් ආයතනෙය් අනාගත උන්නතිය උෙදසා ද  
ඔවුන්ෙග් ෙනොසැෙලන කැපවීම  ඉදිරි වසර ගණනාවකට අෙප්ක්ෂා කරමි.   
 
අන්තර්ජාතික හා ජාතික සංවිධාන, අමාත්යාංශ ෙවතින් ලද මූල්යමය ආධාර ද  කෘතඥතාපූර්වකව 
ෙමහිලා  සඳහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 
 
ආචාර්ය ජී ඒ එස් ෙපේමකුමාර 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

 

 

 

 

 

 

සුවිෙශේෂී නිපුණතා 

ෙපොල් ෙලලි තලන යන්තයට ස්වර්ණ තිළිණයක් පිරිනමයි 
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ඉතා ඉහළ පමිතිය සහිතව නිෂ්පාදිත ශී ලාංකීය  ෙකොහු සුපිරි ගණෙය් බුරුසු හා කඹ නිෂ්පාදනයට 
භාවිතා කරයි.  නමුදු මෑතක් වන තුරුම ෙකොහු නිෂ්පාදනය සිදු කරන ලද්ෙද් දීර්ඝ පලපුරුදු සහිත 
ෙකොහු ෙමෝල් තුල ෙසේවය කල කම්කරුවන් විසිනි.  ෙමහිදී ෙලලි තලන යන්තය මගින් තම 
දෑඟිලි ෙමන්ම දෑත ද අහිමි කර ගත් කම්කරුවන් රාශියකි.  පාරම්පරිකව භාවිතයට ෙයොදා ගත් 
ෙමම ෙලලි තලන යන්තය තියුණු ඇණ සහිත වකාකාර භමන යන්තයක් වූ බැවින් 
කර්මාන්තයක් සතුවිය යුතු ආරක්ෂණ උපායන් රහිතව කියාත්මක යන්තය ෙසේවක ආරක්ෂාව 
ෙනොතකමින් ඉදි කරන ලද්දක් වූ අතර ෙම් සඳහා නව ෙසේවකයින් ෙයොදා ගැනීම උගහටයි. 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ෙවතින් නව නිෂ්පාදනයක් ෙලස එලි දැක්වූ යාන්තික ෙපොල් ෙලලි 
තලන යන්තය නුපුහුණු කම්කරු ශමය ෙයොදා ගනිමින් පවා  භාවිතයට ෙයොදා ගත හැක.  තනි 
ෙමෝටරයකින් කියාත්මක කල හැකි ෙමම යන්තය බලශක්තිය පිරිමැසුම් ෙමන්ම කුඩා 
කම්හලකදී පවා නිමකල හැකි උපකරණයකි. 

ආරක්ෂිත ෙපොල් ෙලලි තලන යන්තය නව නිපැයුමක් ෙලස ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් වූ කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනෙය් අනුර සූරියආරච්චි මහතා 43 වන අන්තර්ජාතික නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග්  
පදර්ශනෙය් දී හා 2015 දී ජිනීවා නුවර පැවැති තරඟාවලිෙය් දී ඒ සඳහා හිමිවන රන් තිළිණය 
දිනා ගන්නා ලදී. 

 

වායු හා ජල පාරිසරික විගණන පාදක දත්ත 

කර්මන්ත අමාත්යාංශෙය් ඉල්ලීමකට අනුව කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විසින් වායු හා ජලය 
පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පාරිසරික විගණන දත්ත සහිත ෙයෝජනාවලියක් එම අමාත්යාංශයට 
ඉදිරිපත් කරන ලදී.  ෙමම වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා වයඹ පලාෙත් දන්ෙකොටුව, පුත්තලම, 
මාකඳුර, නැෙගනහිර හා බටහිර කාර්මික ජනපද තුල පවත්නා වායු හා ජල පභවයන්ෙග් 
පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පාථමික සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී.  ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාවලිය තුල පාදක දත්ත විගණනය සඳහා අවැසි තාක්ෂණික ෙයොමුව හා කමෙව්දයන්ද 
ඇතුලත් වූ අතර, එය අමාත්යාංශය විසින් පිළිගන්නා ලදී.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් 
පාරිසරික  පාදක දත්ත පිළිබඳ  විගණනය සිදු කල අතර එය අමාත්යාංශය ෙවත පිළිගන්වන ලදී.   

රතු මැටි ජල ෙපරණය තවත් කියාකාරී ෙලස 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් හඳුන්වා ෙදන ලද රතු මැටිෙයන් තැනූ ජලෙපරණය එහි 
පවත්නා ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ගුණාංග නිසා ෙපොදු ජනතාව අතර ෙබෙහවින් ජනපියව ඇත.   

 

සුවිෙශේෂී නිපුණතා 
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ෙම් වන විට ද මාරාන්තික වකුගඩු ෙරෝගෙයන් පීඩා විඳින ජනතාව ෙවෙසන පෙද්ශ තුල ද ෙමය 
ෙබදා හැර ඇත.  දීර්ඝකාලීනව ෙමවන් ෙපරණයක් ෙනොකඩවා භාවිතයට ගැනීෙම් දී එහි පවත්නා 
කියාකාරික්වය ෙමන්ම එහි කල්පවත්නා වකවානුව ඉක්මණින් ක්ෂය විය හැකිය.  කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනෙය් විද්යාඥයින් විසින් පර්ෙය්ෂණය ෙකොට ෙමම ෙපරණය නැවත භාවිතයට  
ගැනීමට හැකි කමෙව්දයක් ෙසොයා ෙගන ඇති අතර එය රසායනාගාර හා නියමු  අදියර අවසන් 
ෙකොට නුදුරු අනාගතෙය් දී භාවිතයට හැනීමට හැකි වනු ඇත. 

 

පලතුරු/ෙකොමඩු මැස්සන් කළමනාකරණය 

පලතුරු මැස්සා පලතුරු ෙභෝග ෙකෙරහි ආර්ථික ෙමන්ම අස්වනු හානි ෙගනෙදමින්  බලවත් 
අලාභහානි කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය ෙවත පමුණුවයි. කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් 
පර්ෙය්ෂකයින් කණ්ඩායමක් පලතුරු මැස්සාෙගන් සිදු වන හානිය ස්වාභාවික කම භාවිතෙයන් 
වලක්වා ගැනීම පිළිබඳ අධ්යයනය කරන ලදී.  එහිදී පලතුරු මැස්සා ආකර්ෂණය වන ෙෆරෙමෝ 
නයට සමාන ගති ලක්ෂණ සහිත සංෙයෝග ඔසිමම් සැන්ක්ටම් ශාකය තුල පවත්නා බවත් එය 
පලතුරු මැස්සා මර්ධන උගුලක ඇමක් ෙලස භාවිතා කල හැකි බවත්  ෙසොයා ගන්නා ලදී.  ෙමම 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු CIC සමාගම හා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමග එක්ව සිදු කරන ලදී. 

 
ජාතික ගැටලු 

මධ්යසාර භාවිත කර්මාන්ත පිළිබඳ විමර්ෂණ 

ශී ලංකා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතින් බලාත්මක ෙකෙරන නීති ෙරගුලාසි අනුව මධ්යසාර 
භාවිතෙයන් ෙකෙරන නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා 9 ක් 2015 වසර තුල කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය විසින් පරීක්ෂා කරන ලදී.   ෙමම විමර්ශන කටයුතු මගින් ජාතික මට්ටමින් 
මධ්යසාර ආශීත සුවඳවිලවුන් හා ෙවනත් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත රටතුල  තිරසාරව ව්යාප්ත කිරිමට 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයට  හැකි වී ඇත. 

සගන්ධ ෙතල් කර්මාන්තය හා බැඳි නිර්ෙද්ශානුකූල ෙරගුලාසි කියාත්මක 
කිරීමට තාක්ෂණ සහාය  

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත සහාය ෙවමින් ජාතික 
තලෙය් සගන්ධ ෙතල් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් පවත්නා ගැටලුකාරී තත්වයට විසැඳුම් ෙලස 
ආනයනික සඳුන් ෙතල්  නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමත් අඩංගු ෙතල් පමාණය ඇස්තෙම්න්තු කරමින් 
තාක්ෂණ වාර්තා නිරන්තරව සැපයීෙමන්  ආනයන හා පතිඅපනයන කටයුතු සඳහා සහාය විය. 
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දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් නායයෑම් නිරීක්ෂණ කටයුතු  

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොක්මාදූව හා ඉමදූව අතර සිදු වූ හදිසි නායයෑම් තත්වය 
ගමනාගමන කටයුතු සඳහා සති 2ක් බලවත් බලපෑම් සිදු කෙළේය.  තවද NBRO ආයතනය විසින්  
මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් ෙවත අනතුරු ඇගයීම් කරමින් නායයෑම් පිළිබඳ ෙපර අනතුරු 
ඇගයීෙම් සංඥා පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන ෙලස ද දන්වා සිටින ලදී.  ෙම් සඳහා කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය ෙවත කැඳවීමක් කල අතර, අධ්යයනයකින් අනතුරුව අනතුරු ඇගයීෙම් 
සංඥා පද්ධතියක්  ස්ථාපිත කරන ෙලස  ද දන්වා සිටින ලදී.  සවිකරන ලද සංඥා පද්ධතිය දැනට 
භාවිතෙය් පවතී. 

 

තාක්ෂණ හුවමාරු 

මහා පරිමාණෙය් ජලය පවිත කිරිෙම් ෙපරහණක් 

ආහාර සැකසුම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ෙවතින් මහා පරිමාණෙය් ජල පවිතතා ෙපරහණ සඳහා 
අධික ඉල්ලුමක් පවතී.  ෙම් සඳහා  දැනට උපෙයෝගී කරගනු ලබන පතිවර්තිත ආසැත (reverse 
osmosis) යාන්තනය ඉතා අධික මිලක් සහිත උපකරණයකි. 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම අනවශ්ය අයන ජලය තුලින්  ඉවත් කිරීම 
සඳහා වැලි, ෙබොරලු, ගල් සහ පිලිස්සූ මැටි ෙයදු කමෙව්දයක් පවර්ධනය කරන ලදී.  තාක්ෂණය 
භාවිතා ෙකොට අයිස්කීම් කර්මාන්ත ශාලාවක් සඳහා  එකවර ලීටර් 1000 ක් ජලය සැපයිය හැකි 
ෙමවලමක් කිසිදු අපදව්ය ෙහෝ දුගඳක් ෙනොමැතිව ජලය සැපයීමට හැකි වන ෙසේ නිමා කර ඇත. 

 

ෙකෙසල් කඳන් කඩදාසි 

අපෙත් යවන ෙකෙසල් කඳන් භාවිතා ෙකොට ආර්ථික වශෙයන් වැදගත් භාණ්ඩ, ළදරු නැපි හා 
කඩදාසි වැනි නිෂ්පාදන රාශියක් එලිදැක්විය හැකිය.  ෙකෙසල් කඳ ෙයොදා කඩදාසි නිෂ්පාදන 
තාක්ෂණය ඇඹිලිපිටිෙය් ව්යවසායකෙයකු ෙවත සපයන ලදී.   නුදුරු අනාගතෙය් දී දඹුල්ල හා 
යාපනය පෙද්ශවල ද තවත් නිෂ්පාදන ආයතනය ෙදකක් පිහිටවනු ඇත. 

 

 

සුවිෙශේෂී නිපුණතා 
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පැවරීමට සූදානම් ෙකොට ඇති තාක්ෂණ 

සම පැහැ ගැන්ෙවන හා තාරුණ් යය රැක ෙදන ආෙල්පන  

ශී ලාංකීය කුරුඳු භාවිතයට ෙයොදා තාරුණ්යය රැක ෙදමින් සම පැහැපත් ෙකෙරන කීම් හා 
ෙමොයිස්චරයිසර් ආෙල්පන කීපයක් පවර්ධනය කර ඇත.  නිෂ්පාදනෙය් ඇති පමිතිය සනාථ කිරීම 
සඳහා  එහි පවත්නා පතිඔක්සීකාරක ගුණය, සම පැහැපත් ෙකෙරන පමාණය හා තාරුණ්යය රැක 
ෙදන පමාණ නිර්ණය කරන ලදී. 

 
අඹ ෙභෝගය කල් තබා ගතහැකි කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම 

වාරයකට පමණක් සීමිත වූ ෙභෝගයක් වන අඹ පසු අස්වනු හානිය උපරිම ෙලස පවතින 
පලතුරකි.  ෙමම තත්වයට පිලියම් ෙලස කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂකයින් 
තාක්ෂණික කම ෙසොයමින් ෙහක්සනැල් හා ඉටි ආෙල්පන ෙපර අස්වනු වකවානුෙව්දී ෙයොදා කල් 
තබා ගත හැකි කාලසීමාව දීර්ඝ කර ගැනීමට සමත්ව ඇත.  රසායනාගාර ෙමන්ම නියමු අදියර 
සාර්ථක පතිඵල ලද ෙමම තාක්ෂණයට උනන්දුවක් දක්වන ව්යවසායකයින් සඳහා නිකුත් කිරීමට 
සූදානම් ෙකොට ඇත. 

 
හුවමාරු සඳහා සූදානම් ෙවනත් තාක්ෂණ 

• මඤ්ෙඤොක්කා මගින් ග්ලූෙකෝස් සිරප් හා අධි ෙපෝටීන සාන්දන 

• ඌරු මස් හා ෙවනත් මස් වර්ග නිවැරදිව  ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම 

• කියාකාරී ආහාර - ෙයෝගට්, පාන්, ක්ෂණික බීම 

• මාලු, සුප් කැට 

• ෙත් පාදක ශක්තිජනක බීම 

 

 

 

 

ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් පවර්ධනය 
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කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය නව පරාමිතීන් ගණනාවක් සඳහා පතීතකරණය 
සහිතව තම රසායනාගාර පුලුල් කර ගනී 
 

ශී ලංකා පතීතක මණ්ඩලය ෙවතින් සිදු ෙකෙරන පතීතකරණය සහිතව සිෙමන්ති හා සුවඳ 
විලවුන් පරීක්ෂාව සඳහා ද ඇවැසි නව පරාමිතීන් ගණනාවක් සඳහා රසායනාගාර හැකියා තව 
තවත් පුලුල් කර ගන්නා ලදී.  නව ක්ෂුදජීවී  පරීක්ෂා විබිෙයෝ ෙකොලන හා පැරාහිමිෙයොලිටික්ස්  
පරීක්ෂාව ද ඊට ඇතුලත් ය. 
 

ශී ලංකා පතීතක මණ්ඩලය ෙවතින් ෙකෙරන පතීතකරණ සාමර්ථතා පරීක්ෂාවට ෙයොමු වීෙම් 
අරමුණ ඇතිව රසායානාගාර පරාමිතීන් 29 ක් සඳහා සුවඳ විලවුන්, ෙම්ද හා ෙතල් රසායනාගාරය 
සාර්ථක ෙලස ඉදිරියට පැමිණ ඇත.  මිෙසොෙෆලික් බැක්ටීරියා, ස්ෙටප්ෙලොෙකොකස් ඉයුරියස් හා 
සියුෙදොෙමොනස් ක්ෂුද ජීවීන් සුවඳ විලවුන් තුල ෙනොමැති බවට සනාථ කිරීෙම් පරීක්ෂාවද ඊට 
ඇතුලත් ය. 
 

වසර අවසානෙය්දී SWEDEC ආයතනය යුෙරෝපියානු සංගමෙයන් තම අභිමතය මත ඉවත් වීමත් 
සමග කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය  SWEDEC ෙවතින් ලද පතීතකරණය ෙද්ශීය පතීතකරණ 
මණ්ඩලය වන ශී ලංකා පතීතක මණ්ඩලය සමග ෙනොකඩවා 13 වන වසරටත් ඉදිරියට රැෙගන 
එන ලදී. 
 
 

කාර්මික තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන රසායානාගාර හා ෙතොරතුරු ෙසේවා 
මධ්යස්ථානය 
 

ISO 9001: 2008 සහතිකලාභීත්වය 

ආහාර තාක්ෂණ අංශය, ශාක තාක්ෂණ අංශය, පාරිසරික තාක්ෂණ අංශය, දව්ය තාක්ෂණ අංශය 
හා ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය 8 වන වසරටත් ISO 9001: 2008 සහතිකලාභීත්වය ෙනොසැලී 
පවත්වා ෙගන යන ලදී. 
 

රටතුල රසායනික මිණුම් පිළිබඳ විමර්ශන ධාරිතාව උසස් තත්වෙයන් පවත්වා 
ෙගන යාම 
 

විද්යාත්මක විශ්ෙල්ෂණයක් මගින් ලබා ගන්නා රසායනික මිණුම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයකින් 
කටයුතු ෙකෙරන වකවානුවක අප රට තුල රසායනික මිණුම් පිළිබඳව පවත්නා තත්වය ඉතා 
පහත් මට්ටමක පවතී.   

ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් පවර්ධනය 



 
එබැවින් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ෙම් පිළිබඳව පමුඛ අවධානයක් ෙයොමු කරමින් ෙද්ශීය 
රසායනාගාර තුල එම ධාරිතාව ඉහල නැංවීම සඳහා පරීක්ෂණ පිළිබඳ සාමර්ථතා ඇගයීෙම් 
වැඩසටහනක් දියත් කරන ලදී.  2015 වසර තුල සාමර්ථතා පරීක්ණණ වැඩසටහන්  3 ක් 
පවත්වන ලදී.  සිෙමන්ති පරීක්ෂාව පිළිබඳ සාමර්ථතා පරීක්ෂණයක් 2015 වසෙර් දී පැවැත්වූ 
අතර එය නිරතුරුව පවත්වාෙගන යන වැඩසටහනක් ෙලස  කියාත්මකව පවතී.  ෙමය රටතුල  
සිෙමන්ති පරීක්ෂාව සඳහා දියත් කල පථම වැඩසටහනයි. 
 

කර්මාන්ත සඳහා  DGR  හා MSDS වාර්තා සකස් කිරීම 

අන්තරායකාරී  දව්ය පිළිබඳ ෙරගුලාසි (DGR) හා විවිධ දව්ය පිළිබඳ ආරක්ෂණ දත්ත වාර්තා 
(MSDS) අන්තර්ජාතික වශෙයන් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් නිමි භාණ්ඩ ෙමන්ම අමුදව්ය සඳහාද 
ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නා අතර කර්මාන්තකරුවන් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයන් එම 
ෙසේවාවන් අෙප්ක්ෂා කරයි.  විවිධ ව්යවසායකයින්ෙග් ඉල්ලීම් මත 60 කට වැඩි MSDS වාර්තා හා 
DGR  වාර්තා  නිකුත් කරන ලදී. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්මික  තාක්ෂණ පවර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීම 

24 |               කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය  වාර්ෂික වාර්තාව  2015 

 



 

ජලය පවිතකරණය සඳහා ෙතත් බිම් 

ගව පාලනය, ආහර නිෂ්පාදනය හා බැඳුනු කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ෙවතින් ජනිත වන අප ජලය 
පවිත කිරීම සඳහා කෘතීම ෙලස නිර්මාණය කරන ලද ෙතත් බිම් භාවිතය පිළිබඳව කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යාඥයින් විසින් දියත් කල ව්යාපෘතීන් සාර්ථක ෙලස කියාවට 
නගමින් රසායනාගාර හා නියමු ව්යාපෘති අවසන් කර ඇත.   
 

තවත් එක් අදියරක් ඉදිරියට යමින් 2015 වසෙර් දී මලිඳු ඩයර් ඇන්ඩ් ගෑන්ඩ් අරීනා ෙහෝටලෙය් 
ඉදි කල ෙතත් බිම් තාක්ෂණය කාර්මික පරිමාණෙයන් අප පර්ෙය්ෂකයින් විසින් සාර්ථකව 
කියාත්මක කිරීමට හැකියාව උදා කර ගන්නා ලදි. 
 

කර්මාන්ත සඳහා ෛජව කියකාරී ස්වාභාවික සංෙයෝග 

ෛජව කියාකාරී ස්වාභාවික සංෙයෝග ෙසොයමින් ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය සඳහා නව 
කෙමෝපායයන් ෙසොයා ගන්නා අන්දම  පිළිබඳව ව්යාපෘතියක් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් 
ආරම්භ කරන ලදී.  අගය එකතු කිරීමත් පාරම්පරිකව වාර්තා ගතව ඇති විවිධ ෙරෝගාබාධ සුව 
කිරීමට ෙමම සංෙයෝග සතු හැකියා විමර්ශණය කිරීමත් සඳහා  ඇවැසි ෛජව පරීක්ෂණ 
ආකෘතීන් ෙයොදා ගනිමින් සතු පතිඔක්සීකාරක හැකියාව එන්සයිම පිටු දැකීෙම් හැකියා ආදී 
ගුණාංග විමර්ශණය සඳහා ෙතෝරාගත් ශාක නිස්සාරක ෙයොදා ගත හැක. 

 
දියවැඩියා මර්ධන හැකියා සහිත කිතුල් සීනි නිෂ්පාදනය 

කිතුල් මැදීෙම්දී එකතු කර ගන්නා කිතුල් මීරා පමාණය සාර්ථක ෙලස වැඩි පලදාවක් සහිතව 

උකහා  ගැනීමට හැකි කමෙව්දයක් හඳුනවා දීමට පමුඛ වූ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් 

විද්යාඥයින් ෙම් වන විට  කිතුල් සීනි නිෂ්පාදනය කර  එය දියවැඩියාව මගහැරවීමට  සුදුසු සීනි 

විෙශේෂයක් ෙලස හඳුන්වා දීමට  සැරෙසයි.  සීනි ස්ඵටික ෙලස ෙවන් කර ගැනීම රසායනාගාරෙය් 

සිදු කර ඇති අතර එහි පවත්නා පතිඔක්සීකරණ හැකියා ක්ෂුද ජීවීමය අධ්යයන කටයුතු 

සිදුකරමින් ඇත. 
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ලංකා කුරුඳු ෙවළඳ නාමය ස්ථාපනය 

ෙලෝක ෙවළඳපල තුල ෙබෙහවින් දක්නට ලැෙබන කැසියා කුරුඳු විෙශේෂය සමග තරඟකාරී ෙලස 
ලංකා කුරුඳු ඉදිරියට පැමිණ ඇතත් සාමාන්ය පාරිෙභෝගිකයින් හට එහි ෙවනස පැහැදිලිව හඳුනා 
ගැනීම එතරම් පහසු නැත.  එවන් තත්වයක් තුල ලංකා කුරුඳු සතු සැබෑ විශිෂ්ඨත්වය ස්ථාපිත 
කිරීම සඳහා ශී ලංකා කුරුඳු නාමය ෙවළඳ නාමයක් ෙලස ස්ථාපිත කිරිම අත්යාවශ්ය කරුණකි.  
ෙවළඳ නාමයක් ස්ථාපිත කිරීම එහි  ජානමය ගතිලක්ෂණ තුලින්  ෙමන්ම එය සතු ආෙව්නික 
රසායනික සලකුණු මගින් ද කල හැක.  ෙපර අවස්ථාවකදී කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් 
විද්යාඥයින් විසින් ජානමය ෙපල ස්ථාපිත කර ඇතත් ආෙව්ණික රසායනික සලකුණු අධ්යයනය 
2015 වසෙර් දී සිදු කරන ලදී. 

 

ලංකා කුරුඳු සතු ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ගති ලක්ෂණ 

මානව වර්ගයාට අහිතකර විෂ සහිත සංෙයෝගයක්  ෙලස රසකාරක කුමරින් සංෙයෝගය 
හඳුන්වයි.  කැසියා කුරුඳු විෙශේෂය තුල  ඉතා අධික පමාණයකින් පවත්නා ෙමම කුමරින් 
සංෙයෝගය ලංකා කුරුඳු තුල දක්නට ෙනොමැති ෙහෝ ඉතා අවම පමාණයකින්  පවත්නා බවට 
වාර්තා ඇත.  ශාඛෙය් වයස, ෙම්රුම් පමාණය ෙමන්ම විවිධ කුරුඳු ෙශේණි අනුව ෙමම කුමරින් 
පමාණය විචල්ය වන අයුරු අධ්යයනය කල අතර කුමරින් පමාණ මැන බැලීම සඳහා  
කමෙව්දයන්  ස්ථාපිත කර එය නිරවද්යතාව  සනාථ කල කමෙව්දයක් ෙලස කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය ව්යවසායකයින් ෙවත ෙසේවාවක් ෙලස සපයයි. 

 

ස්වාභාවික සගන්ධ ෙතල් නිෂ්පාදනය සඳහා ශී ලංකා මල්වර්ග කාර්මික ෙලස 
ෙයොදා ගැනීම 

ලංකාවට ආෙව්ණිකව පවත්නා සගන්ධ සංෙයෝග සහිත මල් වර්ග නිල්ගල, රිටිගල, කන්ෙනලිය 
හා සිංහරාජ වනාන්තර ෙවතින් එකතු කර ගන්නා ලදී.  ශාඛ සාම්පල ෙප්රාෙදණිය උද්භිද 
උද්යානය ෙවතින් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමටත් ලබාගත් සගන්ධ ෙතල් GC/MS පරීක්ෂාවට ලක් 
ෙකොට නව සංෙයෝග හඳුනා ගැනීමටත් ෙයොදා ගැනින.  අධ්යයන කටයුතු සිදු කර ෙගන යන අතර 
එමගින් නුදුරු අනාගතෙය් දී නව සගන්ධ සංෙයෝග සහිත සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනයට අත්වැලක් 
සපයනු ඇත. 
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කාර්මික  තාක්ෂණ පවර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීම 

ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කර්මාන්ත සඳහා ලැක්ටයිඩ ෛජව ෙපොලිමර් 

ලැක්ටික් අම්ලය පාදක ෙපොලිමර් වර්ග ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ඉතා වැදගත්  
ස්ථානයක් හිමිකර ගන්ෙන් ජලය සමග විච්ෙඡ්දය වී  ඇතිවන ෙබදුනු සංෙයෝග විෂ රහිත ෙමන්ම 
ශරීරයට හානි ෙනොවන සංෙයෝග පමණක් ජනිත කරන  ෙහයින් ය.  ෙමහි පධාන ෙසෞඛ්ය 
ආරක්ෂණ ෙමෙහය  ඉටු ෙකෙරන කර්තව්යයක් ෙලස කැඩුණු බිඳුණු අස්ථි නැවත ස්ථාපනය 
කිරීම, ශරීරය ඇතුලත ෛශල්යකර්ම සඳහා ඇවැසි රැහැන් ෙලස,ඖෂධ වර්ග පාලනයක් සහිතව 
විවිධ  ඉන්දියයන් ෙවත මුදා හැරීමට පහසු වන ෙසේ ශරීරයට සැපයීමට ෙමවලම් ෙලස  ෙයොදා 
ගැනිමටය. ෙපොලි ලැක්ටයිඩ අම්ල (PLA) ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය ෙනොෙකෙර්. 

 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විමර්ශණාත්මක අධ්යයනයක් කරමින් PLA ෙයදූ ෛජවී 
පතීතකරණයට හසුවන ප්ලාස්ටික් දව්ය ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂක ෙසේවා සඳහා ෙයොදා ගැනීමට ඇති 
හැකියාව ෙසොයා බලන ලදී.  ෙමම ව්යාපෘතිෙය් මූලික අරමුණ වැඩි ඝනත්වයක් සහිත L - ෙපොලි 
ලැක්ටයිඩ ෙපොලිමර් නිෂ්පාදන හැකියාව නිර්ණය කිරීමයි.  2015 වසෙර් දී අඩු වියදම් මාධ්යයක් 
ෙයොදා L - ලැක්ටික් අම්ලය කර්මාන්තෙය්දි භාවිතා ෙකෙරන පැසවනයක්  මගින් නිෂ්පාදනය 
කිරීම සඳහා අවශ්ය තත්වයන් නිර්ණය කරන ලදී. 
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තරඟකාරීව අනභිභවනීයත්වය සුරැකීම 
 

තඹ හා පිත්තල අගය වැඩි කිරිම සඳහා පරීක්ෂාව 

තඹ හා පිත්තල වැනි ෙලෝග  අපනයන කිරීෙම් දී අගය එකතු කල නිෂ්පාදන ෙලස  හැර ෙලෝහ 
ආකාරෙයන් අපනයන කිරීම තහනම් කර ඇත.  ශී ලංකා ෙර්ගුව මගින් ෙමම ෙලෝහ ආශීත 
නිෂ්පාදන අපනයනෙය් දී එම ෙකොන්ෙද්සි ෙකොෙතක් දුරට පිළිපැද ඇත්දැයි ෙසොයා බැලීමට 
අවශ්ය පරීක්ෂා සිදු කරයි.  ෙම් සඳහා උචිත පරීක්ෂාවක් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් 
ෙසොයා ෙගන ඇති  අතර ෙම් වන විට ෙලෝහ වර්ග පරීක්ෂාව සඳහා ෙමම කමෙව්දය ෙසේවාවක් 
ෙලස ඉටු කරයි. 

 
අනුකූලතා පරීක්ෂණ 

ශී ලංකා පමිති ආයතනය ෙවතින් නිර්ෙද්ශීත  පරීක්ෂණයක් ෙලස දක්වා ඇති හැක්ෙසෝ 6‐PET 
ෙබෝතල්  සඳහා ෙකෙරන පරීක්ෂණය නව ෙසේවාවක් ෙලස කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් දී දැන් 
සිදු ෙකෙර්.  ශී ලංකා පමිති ආයතනෙයන් නිර්ෙද්ශීත සියලු පරීක්ෂාවන් සිදු කල හැකි පහසුකම්  
සහිත ශී ලංකාෙව් ඇති එකම ආයතනය ෙලස කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හඳුන්වා දිය හැක. 

 

ෙපරහණ හැකියා පමාණ මානය 

භූමිය  ෙවත අප ජලය මුදා  හැරීෙම්දී පස තුලින් ජලය උරා ගන්නා පමාණය මැණ බැලීම වැදගත් 
සාධකයක් ෙලස සැලෙක්.  උරාගන්නා පමාණය නීර්ණය කිරීම සඳහා සම්මත කමෙව්ද ෙදකක් 
දක්වා ඇත.  එනම් පස තුලට ජලය ඇතුල්වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන සිදුවන සන්නායකයක පමාණ 
මැන බැලීම හා ද්විත්ව මුදු ෙපරහණ පමාණය නිර්ණය කිරීමයි.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය 
මගින් ෙකෙරන සම්මත පරීක්ෂණ ෙසේවාවක් ෙලස  ජලය උරා ගැනීමට ඇති හැකියා පරීක්ෂණය 
සඳහන් කල හැකිය.  ෙමම පරීක්ෂණය කලින් සිදු කරන ලද්ෙද් ගණනය ෙකොට සැකසූ 
කමෙව්දයකිනි.  ෙපරහණ පමාණ නීර්ණය මාපකය මිලදී ගැනීෙමන් පසු ඉතා ඉක්මණින් ජලය 
උරා  ගැනීෙම් හැකියා පමාණය  මැන බැලීමට හැකියාව උදාකර ෙගන ඇත.   
 
නව ෛජව පරීක්ෂණ කම 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් ඖෂධ තාක්ෂණ අංශෙය් දී පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු 
සඳහා ෙසේවාදායකයින් ෙවත සැපෙයන නව ෙසේවාවක් ෙලස නව ෛජව පරීක්ෂණ කම ස්ථාපිත 
කර ඇත.  නව පරීක්ෂණ කම ලිපිඩ පතිෙරෝදක හැකියා, සම හැකිෙලන පමාණ හා සම පැහැපත් 
වන හැකියා පතිෙරෝධක පමාණ අරමුණු ෙකොට නිෂ්පාදිත ස්වාභාවික ශාඛ සාර නිෂ්පාදනයන් 
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පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට හැකියා ලඟා කර ෙගන ඇත.  ෙමම පරීක්ෂා සුවඳවිලවුන් හා 
ආෙල්පන පරීක්ෂා සඳහා ෙබෙහවින් වැදගත් ෙව්.  

තරඟකාරීව අනභිභවනීයත්වය සුරැකීම 

 
තාප සැකසුම් කම වලංගු කිරීම 

ආහාර වර්ග ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම හා කල් තබා ගැනීම සඳහා ෙබෙහවින් ෙයොදා ගන්නා 
කමෙව්දයක් ෙලස තාප සැකසුම් කම භාවිතයට ගැෙන්.   ආම්ලික හා අව ආම්ලික ටින් කල 
ආහාර පාන නිෂ්පාදනෙය් දී ෙයොදා ගන්නා තාපක සැකසුම් කමයන්ෙග් ඵලදායීතාවය ආහාර කල් 
තබා ගැනීෙම් දී වලංගු කිරීෙම් කටයුතු 2015 වසෙර් දී සිදු කරන ලදී.  තාපක සැකසුම් 
පතීතකරණය වලංගු කිරීම 2016 වසෙර් දී සිදු කරනු ඇත.   

 

ශාක, සත්ව හා බැක්ටීරියා හඳුනා ෙවන් ෙකොට ගැනීම හා සත්ය බව තහවුරු 
කිරීම 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් ෛජව තාක්ෂණ ඒකකය ෙවතින්  ශාක, සත්ව හා බැක්ටීරියා 
ෙවන් ෙකොට හඳුනා ගැනීම හා සත්ය ෙලස ෙපන්වා දීම සඳහා පරීක්ෂණ ෙසේවා පවත්වයි.  ශාක 
සඳහා DNA ෙපල සැකසුම වර්ණීය ෙලස හඳුනා ගැනීම හා තහවුරු කිරිම DNA  ෙපල රටා, 
බැක්ටීරියාවන්ෙග්  DNA  ෙවන් ෙකොට හඳුනා ගැනීම, බැක්ටීරියා විෙශේෂ වර්ගීකරණය, හඳුනා 
ගැනීම හා විවිධ ටූනා මත්ස්ය  විෙශේෂ වර්ගීකරණය ආදිය විෙශේෂ ෙසේවා  ෙලස හඳුන්වා දිය හැක.  
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පාරිසරික දුෂණ නිරීක්ෂණ හා වැලකුම්  
 
හිරු එලිය භාවිතෙයන් කෘෂි රසායන ෙවතින් අපවිත වූ ජලය පවිත කිරීම 

කෘෂි රසායන ඇසුරුම් කර්මාන්තය මගින්  අප ජලය කෘෂි රසායනිකයන්ෙගන් අපවිත ජල පභව 
ජනිත කරයි.  පවත්නා පමිතීන්ට එකඟ වන අයුරින් ෙමම කර්මාන්ත තුලින් නිකුත් වන  අප 
ජලය ප් රතිකර්ම කම මගින් පවිත කිරීමට අෙපොෙහොසත්ව ඇත.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය 
මගින් හිරු එළිය භාවිතයට ගනිමින්  ඉහත අප ජලය පවිත කිරිෙම් කමෙව්දයක් පවර්ධනය කර 
ඇත.  2015 වර්ෂෙය් දී විවිධ පතිගාහක ආෙල්පන ස්ථර පකාශ පතිකාරක මත ගල්වා සිදු කල 
පරීක්ෂණ මගින් අකාබනික ස්ථර ආෙල්ප මගින් කෘමිනාශක සහිත අපජලය පතිකාර කිරීම 
සඳහා සාර්ථකව භාවිතා කල හැකි බව ෙපනී ෙගොස් ඇත.  ව්යාපෘතිය අවසානෙය් දී කෘමිනාශක 
ඇසුරුම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් භාවිතය සඳහා ෙබෙහවින් වැදගත් වන අපජල පතිකර්ම 
කමෙව්දයක් ෙලස ෙමය ෙයොදා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. 

 

ඛණිජ ෙතල් ෙවතින් අපවිත වූ පස හා ජලය බැක්ටීරියා ෛජව පතිකර්ම 
ෙයදීෙමන්  පවිත කිරීම 

ඛණිජ ෙතල් ෙවතින් අපවිත වූ පස හා ජලය බැක්ටීරියා ෛජව පතිකාරක කම ෙයදීෙමන් පිරිසිදු 
කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී.  ෙමහි පලමු පියවර ෙලස ඛණිජ ෙතල් මගින් අපවිත වූ  
පස් හා ජල සාම්පල එක් ෙකොට පවත්නා ක්ෂුද ජීවීන් ෙමම සාම්පල මත මාධ්යයන් භාවිතා 
කරමින් ෙරෝපණය කරන ලදී.  එමගින් ඛණිජ ෙතල් විඛාදනය කිරීමට  සමත් වූ මිශිත  ක්ෂුද 
ජීවීන් ෙවන් කර ගැනීම සිදු කරන ලදී.  තවදුරටත් සිදු කල පර්ෙය්ෂණ මගින් එම ෙවන්ෙකොට 
හඳුනා ගත් ක්ෂුද ජීවීන් භාවිතෙයන් ඛණිජ ෙතල් ෙවතින් අපවිත වූ පස් හා ජල ස්ථර ෛජව 
පතිකාර්මිකව  අපසන්දනය කිරීමට ඇති හැකියා විමර්ෂණයට ලක් කරන ලදී.     

 

අප ජල පතිකාරක යන්තයක උපෙයෝගිතා  හැකියාව ඇස්තෙම්න්තු කිරීම 

පතිකර්මයට ලක් ෙකොට මුදා හැෙරන ජලෙය්  ෙමන්ම භූමිය තුලට ජලය උකහා ගැනීෙම් හැකියා 
විමර්ශණට ලක් කරන ෙලස කාර්ගිල්ස් ෙකොලිටි ඩයරීස් පුද්ගලික සමාගම කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් පාරිසරික තාක්ෂණ අංශය ෙවත ඉල්ලීමක් කරන ලදී.  ෙමයට පතිචාර දක්වමින් එම 
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අංශෙය් නිලධාරීන් භූමිය පතිකාරක ජලෙයන් ෙකෙතක් සාර්ථකව ජලාපවහනය සිදු කරන්ෙන් 
දැ යි සක්යතා අධ්යයනයක් සිදු කරන ලදී. 

 

 

පාරිසරික දුෂණ නිරීක්ෂණ හා වැලකුම්  
 

අප ජල පතිකාරක පද්ධතියක ඉදිකිරීම් කටයුතු සුපරීක්ෂණය ෙකොට 
කියාත්මක කිරීම 

SMK ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් අප ජල පතිකාරක පද්ධතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සුපරීක්ෂා කර එය 
කියාත්මක  කිරීෙම් කටයුතු පාරිසරික  තාක්ෂණ අංශය මගින් සිදු කරන ලදී.  අඩු පිරිවැය සහිතව 
ෛජව කියාකාරී අප ජල පතිකාරක කමෙව්දයක්  ෙයොදා ගනිමින්  ෙමම ෙසේවා ස්ථානෙය් ඉදි 
කල  පතිකර්ම පද්ධතිය කියාත්මක කිරීෙමන් පසු  පවිත කල ජලය ෙගබිම ෙසේදීම හා වගා 
කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගත හැකි අයුරින් කියාත්මක කරන ලදී. 

 

ගල් අඟුරු පාදක AFBC ෙබොයිෙල්රුෙව් ෙපර-පාරිසරික සක්යතා ඇගයීම 

සීතාවක අපනයන සැකසුම් කලාපෙය්  පිහිටි ෙටක්ස්ච ජර්සි ලන්කා PLC සමාගම ශී ලංකාෙව් 
ඇති මහා පරිමාන  ඇඟලුම් කාර්මාන්තායතනයකි.  එහි පිහිටි ගල් අඟුරු භාවිතෙයන්  කියාත්මක 
ෙකෙරන  AFBC  ෙබොයිෙල්රුෙව් කියාකාරිත්වය පිළිබඳ ෙපර-පාරිසරික සක්යතා ඇගයීමක් සිදු 
කරන ෙලස පාරිසරික තාක්ෂණ ෙසේවා අංශය ෙවත ඉල්ලීමක් කරන ලදී.  පතිචාර ෙලස ETS 
අංශෙය් විෙශේෂඥයින් විසින් සිදු කල  පරීක්ෂණයකින් පසු ෙපර පාරිසරික ඇගයීමක් සිදු ෙකොට  
ෙබොයිෙල්රුව සවි කිරීමට අවස්ථාව සලසා ෙදන ලදී.  

 

වායු විසරණ ආකෘති 

ෙයෝජිත කැළණිතිස්ස බලාගාරෙය් සවි කිරීමට නියමිත ගෑස් ටර්බයින් යන්ත (35mw x 3) මගින් 
නිකුත් විය හැකි යැයි අනුමාන කරනු ලබන වායු පමාණය නිශ්චිත ෙලස  වාර්තා ගත කිරීම සඳහා 
වා විසරණ ආකෘතියක් නිර්මාණය කර වායු විසරණ පමාණ ඇස්තෙම්න්තු කරන ලදී.  මීට 
අමතරව ෙකරවලපිටිය සංයුක්ත චක බලාගාරය සඳහා ද තවත් ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන ලදී.  
එක්සත් ජනපදෙය් ෙල්ක්ස් එන්වයරන්මන්ටල් සමාගම මගින් නිෂ්පාදිත 8.5.1 මාදිලිෙය් USEPA 
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ISC  2 හා සමාන උපාංගය සහිත ෙමම වා සංසරණ ආකෘතිය අධ්යයනෙය් දී භාවිතයට ෙයොදා 
ගන්නා ලදී.   
 

 

 

පාරිසරික දුෂණ නිරීක්ෂණ හා වැලකුම්  
 

ශබ්ද හා කම්පන පාලනය 

ශබ්ද හා කම්පන පාදක දත්ත එකතුව 

මන්නාරම පිහිටි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු සුලං බල විදුලි බලාගාරෙය් පවත්නා ශබ්ද හා 
කම්පන පමාණ පිළිබඳ පාදක දත්ත එක්රැස් කිරීම  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් සිදු 
ෙකරින.  පූර්ණ ෙලස ෙමය කියාත්මක වන විට  සුලං බලෙයන් කියා ෙකෙරන ටර්බයින් 50 ක් 
ෙමගාෙවොට් 100 ක විදුලි ජනනයක් සිදු කරයි.  ශබ්ද හා කම්පන පැය 24 ක් තුල ෙතෝරා ගත් 
ගාහක ස්ථානයන්හි දී  සිදු කරන ලදී.  ෙමම දත්ත ඉදිරි අනාගතෙය් දී  ස්ථාපිත ෙකෙරන ස්ථාන  
තීරණය කිරීෙම් දී වැදගත් වනු ඇත. 
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මානව සුභසාධන හා සමාජ ආර්ථික පවර්ධන තාක්ෂණයන්  
ඉහලට එසවීම 
ෙසෝයා ෙබෝංචි ෙෆරටීන් ජානය භාවිතයට ෙගන සහල් ධාන්යෙය් යකඩ 
පමාණය ඉහළ නැංවීම 

ෙලෝක ජනගහණෙයන් 30% කට අධික ජනතාවක් යකඩ ඌණතාවය ෙහේතුෙවන් දැඩි 
අර්බුධකාරී තත්වයක පසුෙව්.  යකඩ ඌණතාවය සහිත ෙබොෙහෝ පුද්ගලයින්  අඩු ආදායම් ලබන  
දරිදතාව සහිතව තම පධාන ආහාර ෙව්ල පමණක් ෙපෝෂණය සඳහා භාවිතා කරන පිරිසයි.   ශී 
ලංකාෙව් පධාන ආහාරය වන සහල් තුල අඩංගු යකඩ පමාණය අල්පය.  ජාන ඉංජිෙන්රු විද්යාව 
භාවිතා ෙකොට සහල් ෙභෝගෙය් යකඩ පමාණය ඉහළ දැමීම ෙමම අර්බුධයට විසඳුමක් ෙලස 
ෙයොදා ගත හැක.  4500 කට අධික පරමාණු පමාණයක් අඩංගු වන ෙෆරටීන් යකඩ අනූනව ඇති 
ෙපෝටීනයකි.  ෙමම අධ්යයනෙය් මූලික පරමාර්ථය ෙලස සහල් තුල අඩංගු යකඩ පමාණය වැඩි 
කිරීම සඳහා ෙසෝයා ෙබෝංචි තුල පවත්නා ෙෆරටීන් ජානය සහල් තුලට ඇතුලත් කිරිමයි.  ජාන 
පරිවර්තක ශාක තුල ෙෆරටීන් වැඩි වශෙයන් ඇති පෙභ්ද ජනනය කිරීම දැනටමත් සිදු ෙකොට 
සනාථ ෙකොට ඇති සංසිද්ධියකි.  සහල් ෙභෝගෙය් අඩංගු ෙෆරටීන් පමාණ විශ්ෙල්ෂණය සඳහා 
ෛජව විශ්ෙල්ෂණ කම ෙම් වන විට විමර්ශණය කරමින් පවතී. 

 

සහල් ධාන්යෙය් ලයිසීන් පමාණය ඉහළ නැංවීම 

මිනිසාෙග් වර්ධනය සඳහා ෙබෙහවින් වැදගත් වන අත්යාවශ්ය ඇමයිෙනෝ අම්ල 8 ක්  අතුරින් 
ලයිසීන් එක් ඇමයිෙනෝ අම්ලයකි.  ශී ලංකාෙව් පධාන ආහාරය වන සහල් තුල ලයිසීන් හා තවත් 
ඇමයිෙනෝ අම්ල ගණනාවක්  අඩංගු වන්ෙන් ඌණ වශෙයනි.  ෙමහි පතිඵලය සහල් පධාන  
ආහාරය ෙලස භාවිතයට ගන්නා රටවල් තුල ෙපෝටීන් ඌණතාව ෙහේතුෙවන් ඇති වන ෙරෝග 
තත්වයන් බහුලව දක්නට ඇත.  ෙමය මගහැරවීම සඳහා  එක් විසඳුමක් ෙලස ජාන ඉංජිෙන්රු 
විද්යාව මගින් සහල් ෙභෝගෙය් අඩංගු ලයිසීන් සමග ෙපෝටීන් පමාණය වැඩි කිරිම සිදු කල යුතුයි.  
ෙම් සඳහා ලයිසීන් ඇමයිෙනෝ අම්ලෙයන් ෙපොෙහොසත් පරාග සහිත අර්තාපල් ෙයොදා ගනිමින්  
පාලනයක් සහිතව ග්ෙලොබියුලින් වර්ධක ජාන එතුලට ඇතුලත් කිරීමයි. 
 

ජාන පරිවර්තක ශාක සැකසීම සාර්ථකව සිදු කර ඇති අතර PCR පාදක විශ්ෙල්ෂණ කම මගින්  
එය තහවුරු කර ඇත.  සහල් ඇටය තුල ඇති ලයිසීන් පමාණය ෙපෝටීන් පාදක ෛජව 
විශ්ෙල්ෂණ තුලින්  අධ්යයනය කිරීම ෙම් වන විට සිදු ෙවමින් පවතී. 
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මානව සුභසාධන හා සමාජ ආර්ථික පවර්ධන තාක්ෂණයන්  
ඉහලට එසවීම 
 
පිරිසිදු මී පැණි ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම 

පාරම්පරික ෛවද්ය කමෙව්දෙය්දී  මී පැණි ෙකතරම් පවිත තත්වයක පවතී ද යන්න ඉතා වැදගත් 
සාධකයකි.  ෙද්ශීය ෙවළඳෙපොෙළහි අෙලවියට තබා ඇති මී පැණි කලවම් සහිතව ඉදිරිපත් කර 
ඇත.  අන්වීක්ෂ පරීක්ෂාවකින් බාල කර ඇති මී පැණි  හඳුනා  ගැනීෙම්  කමෙව්දයක් කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනෙය්දී  සිදු කරයි.  ෙමම ව්යාපෘතිෙය් විද්යාත්මක ෙතොරතුරු පාදක කර ගනිමින්  
මී පැණි සඳහා ඇති SLS පමිතිය නැවත පති ෙශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇත. 
 

ෙවනත් මස් වර්ග සමග ඌරු මස් කලවම් කර ඇති  බව ස්ථිර කිරීම සඳහා 
PCR විශ්ෙල්ෂණ කමෙව්දයක් පවර්ධනය කිරීම 

වැඩිවන ෙලෝක ජනගහණය  සමග මස් හා මස් අඩංගු ආහාර දව්ය භාවිතය ඉහල යන රටාව සමග 
වැඩි ඉල්ලුමක් සහිත මස් වර්ග බාල මස්  සමග කලවම් කිරීම වංචාකාරී අයුරින්  දක්නට ලැෙබන 
සංසිද්ධියකි.  හරක් මස් සමග අශ්ව මස් මිශ ෙකොට සිදුකල අයථා කියාවන් පසුගිය දින වල 
එංගලන්තෙයන් ද වාර්තා විය.  මස් වර්ග කලවම් කර ෙහෝ බාල කර ෙවළඳෙපොළට පැමිණීම 
පුද්ගලානුබද්ධ ආහාර පුරුදු සමග ෙමන්ම ආගමික වශෙයන් ද ෙබෙහවින් සංෙව්දී  තත්වයක් 
ෙලස සලකන වාතාවරණයක් තුල විවිධ මස්වර්ග නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම ෙමන්ම  බාලකර ෙහෝ 
කලවම් කරන ලද මස් වර්ග පරීක්ෂා  කර ස්ථිර කිරීම වැදගත් ෙව්.  එමගින් වංචනික  ෙලස සිදු 
කරන ෙමම කියාකාරකම්  වැලැක්වීමට හැකියාව ලැෙබනු ඇත. 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් ඌරු මස් හා ෙවනත් මස් වර්ග ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගත හැකි 
ෛජව තාක්ෂණ විධි කම පවර්ධනය කර ඇති අතර තාක්ෂණ හුවමාරු  කිරීම  සඳහා ද සුදානම්ය. 

 
මනුෂ්ය ෙසෞඛ්ය තත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා කිරි රහිත පිබෙයෝටික ආහාර 

ඉරිඟු, ෙමෙන්රි හා කුරක්කන් ෙමන්ම ෙකෙසල් වැනි ලංකාෙව් වගා ෙකෙරන ෙභෝග තුල 
පිබෙයෝටික විභවයන් හඳුනා ගැනීෙම්  අධ්යයනයක් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් සිදු කරයි.  
ව්යාපෘතිෙය් මූලික අරමුණ වනුෙය් ඉහත ආහාර වර්ගයන් භාවිතයට ෙයොදා ගනිමින් ෙවළඳෙපොල 
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ෙවත නිකුත් කල හැකි  නිෂ්පාදන බිහි කිරිමයි.   ෙම් වන විට ෙමෙන්රි, කුරක්කන් ෙයදූ ෙයෝගට්  
විෙශේෂයක්  පවර්ධනය කර වැඩිදුර අධ්යයන  කටයුතු පවත්වමින් සිටී. 

 

 

මානව සුභසාධන හා සමාජ ආර්ථික පවර්ධන තාක්ෂණයන්  
ඉහලට එසවීම 
 
පාරිෙභෝගික බඩු මල්ල පිළිබඳ  අධ්යයනයක් 

අප විසින්  පරිෙභෝජනයට ගනු ලබන ආහාරමය දව්ය විවිධ  විෂ සහිත රසායනික දව්යයන්, සුවඳ 
විලවුන් වැනි මනුෂ්ය පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු දව්යයන්ෙගන් බහුලව දූෂණයට ලක්ව ඇති බව 
මනාව සනාථ වී ඇති සත්යයකි.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් අංශ ගණනාවක් දැනට ෙම් 
පිළිබඳව ඇති තත්වය අධ්යයනය කරමින් ආනයනය ෙකෙරන ෙතෝරා ගත් භාණ්ඩ, ෙද්ශීය 
ආහාර හා සුවඳ විලවුන්  පිළිබඳව විමර්ශණයට ලක් ෙකොට ඇත.  පිටි සමග මිශ කරන ප්ලාස්ටර් 
ඔෆ් පැරිස්, පලතුරු හා එලවලු තුල අඩංගු කෘමිනාශක ෙශේෂ දව්ය, පැරසිටිෙමෝල් ඖෂධ තුල 
අඩංගු සත්ය කියාකාරී දව්ය, ජානමය වශෙයන් ෙවනස් කල ආහාර, සම පැහැපත් කිරීමට  භාවිත 
ෙකෙරන කිම් වර්ග තුල අඩංගු  රසදිය පමාණ,  දත් ෙබෙහත් පරීක්ෂාව හා ෙපොල් ෙතල්  නැවත 
භාවිතයට ගැනීම ආදී  කරුණු ෙම් වන විට අධ්යයනයට ලක් ෙකෙරමින් පවතී. 

 
SME ක්ෙෂේතෙය් ධාරිතා නැංවීම 

ආහාර සැකසුම් කිරීම, ඇසිරීම හා තත්ව පාලනය ෙමන්ම සැකසුම් හා ඇසිරීම් කම පිළිබඳ දැනුම 
ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහන්  දියත් කරන ලදී.  ෙමම වැඩසටහන් සඳහා අනුගාහකත්වය 
UNDP, GTZ, OXFAM හා ආයූර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතින් සපයන ලදී. 
 

නලා ශබ්ද පාලනය පිළිබඳව බස් රථ රියැදුරන් දැනුවත් කිරිම 

මධ්යම බස් නැවතුම්පෙල් දී CEA ආයතනය විසින් සංවිධානය  කල බස්රථ රියැදුරන් දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩසටහනකට කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සහභාගි විය.  ෙමහිදී ෙකොළඹ අවට 
පවත්නා නලා ශබ්දය පිළිබඳව දැනට පවත්නා නීති හා ෙරගුලාසි ෙමහිදී අවධාරණය කරන ලදී.  
වැඩසටහන අතරතුරදී  පුද්ගලික බස් රථ ෙමන්ම  ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථ වලින් නිකුත් 
ෙකෙරන නලා ශබ්ද මැන ෙපන්වා ෙදන ලදී.  නීති ෙරගුලාසිවලට එකඟ ෙනොවන ෙලස 
කියාත්මක ෙකෙරන නලා පිළිබඳ අවශ්ය උපෙදස් සපයමින් එම නලා ඉවත් ෙකොට ෙයෝග්ය ෙලස 
නැවත සවි කිරීම සඳහා උපෙදස් ද ලබා ෙදන ලදී. 
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සම්මන්තණ, වැඩමුළු හා පුහුණු වැඩසටහන් 
 
COMSATS 18 වන රැස්වීම හා සම්බන්ධීකරණ කවුන්සිලය 

2015 මැයි මස 12-13 ෙදදින තුල තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා විද්යාව හා තාක්ෂණ දකුණු ආසියා 
ෙකොමිසෙම් (COMSATS ) 18 වන රැස්වීම ෙකොළඹ ගලදාරී ෙහෝටලෙය් දී පැවැත්විණ.  කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය ශී ලංකාෙව් COMSATS නිපුණතා මධ්යස්ථානය ෙලස රැස්වීම ෙමෙහයවන 
ලදී.  උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා 
පධාන අමුත්තා ෙලස රැස්වීම ආරම්භ කරන ලදී.  COMSATS කමිටු සාමාජිකයින් හා කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් රැස්වීමට සහභාගි වූහ.  පකිස්ථානය, නයිජීරියාව හා 
ජර්මනිය ආදී රටවල තානාපති දූත පිරිස් ද ෙම් අවස්ථාවට එක්වුනි.  තවද විශ්ව විද්යාල, 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතන, රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත්යාංශ නිලධාරීන් ද 
උත්සවයට සහභාගි විය.  

 
වායුෙගෝලීය  අන්තරීක්ෂ  බලපෑම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ෙම්ලනය 

2015 මැයි මස 14-15 ෙදදින තුල භූ පෘෂ්ඨිත ෙද්ශගුණක විපර්යාසය ෙකෙරහි වායුෙගෝලීය 
අන්තරීක්ෂ බලපෑම යන ෙත්මාව යටෙත් අන්තර්ජාතික සම්ෙම්ලනයක් ෙකොළඹ ගලදාරී 
ෙහෝටලෙය් දී  පවත්වන ලදී.  ෙමය COMSATS සංවිධානය හා එහි නිපුණතා මධ්යස්ථානය ෙලස 
සැලෙකන ශී ලංකා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හා අන්තර්ජාතික ෙද්ශගුණිත හා පාරිසරික 
විද්යා මධ්යස්ථානය (ICCES) ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලදී.  සම්මන්තණය උසස් අධ්යාපන 
හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශ ෙල්කම් පී.රෙණ්පුර මහතා විසින් විවෘත කරන ලදී.  කාලගුණික 
විෂමතා පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් පිහිටුවීමට අදාල අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය හා  ICCES ආයතනය අතර අත්සන් තැබීම ද ෙමහිදී සිදු වූ අතර කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය ෙවනුෙවන් වැඩබලන අධ්යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය මුදිත ලියනෙගදර සමග 
චීනෙය් ICCES ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ මහාචාර්ය ෂඔයි ලින් ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලදී. 

අන්තර්ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ හා කාලගුණ විෂමතා පිළිබඳ විෂයානුබද්ධ පර්ෙය්ෂණ 
කණ්ඩායෙම් 4 වන COMSATS සැසිවාරය මැයි මස 16 වන දින  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් 
දී පවත්වන ලදී.   
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ෙදවන ද්වීපාර්ශ්වික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය 

“දැනුම පාදක ආර්ථිකයක් සඳහා  විද්යාව හා තාක්ෂණය” යන ෙත්මාව යටෙත් 2015 ෙනොවැම්බර් 
මස 16 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාෙව් දි (BMICH)  
ෙදවන ද්වීපාර්ශ්වික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය පවත්වන ලදී.   

සම්මන්තණ, වැඩමුළු හා පුහුණු වැඩසටහන් 
 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ ගරු අමාත්ය සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා පධාන අමුත්තා ෙලස 
සමුළුව විවෘත කරන ලදී.  ෙත්මා ෙද්ශණය ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් විශාමික නිෙයෝජ්ය අධිපති 
ඩබ්. ඒ. සිරිවර්ධන මහතා විසින් පවත්වන ලදී. 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් විද්යාඥයින් විසින් සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණ තුලින් ලත් දැනුම 
පිළිබඳ තාක්ෂණයත් ෙමම සමුළුව සංවිධානය කිරීෙම් අරමුණ විය.  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂකයින් විසින් සිදු කරන ලද සුවිෙශේෂී පර්ෙය්ෂණයන් ෙමහිදී ඇගයීමට ලක් 
විය. 
 
ෙනොවැම්බර් මස 17 වන දින කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය පධාන ශවණාගාරෙය් දී හා 
එස්.එන්.ෙලොෙරන්ෂස් ශවණාගාරෙය් දී තාක්ෂණ සැසිවාරය පැවැත්වූ අතර ෙමහිදී පර්ෙය්ෂණ 
පතිකා 35 කට වැඩි ගණනක් පකාශයට පත් කරන ලදී.  එක්සත් ජනපදෙය් ෙටොෙල්ෙඩෝ විශ්ව 
විද්යාලෙය් ඖෂධ හා ඖෂධෙව්දී විද්යා ඇකඩමිෙය් ඖෂධ හා ෛජව රසායන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
මහාචාර්ය එස්. එම්. බී. කලිකරත්න මහතා සමග ෙමොරටුව විශ්ව විද්යාලෙය් සිවිල් ඉංජිෙන්රු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මෙහේෂ් ජයවීර මහතා විසින් ෙත්මා ෙද්ශනය 
තාක්ෂණික සැසිවාරය අතරතුරදී පවත්වන ලදී. 

 

පුහුණු වැඩසටහන් හා වැඩමුළු 

තම මූලික කියාකාරකම් හා අරමුණු ඉටු කරන අතරම කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සම්මන්තණ, 
පුහුණු වැඩසටහන් හා වැඩමුළු කුඩා හා මධ්ය පරිමාන ව්යවසායකයින් සඳහා ද විදාතා 
මධ්යස්ථාන හා උපාධිලාභී හා උපාධිධාරී සිසුන් සඳහා ද පවත්වමින් රෙටහි ආර්ථික සංවර්ධනය 
උෙදසා ඉමහත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලදී. 

2015 වසර තුල 70 කට වැඩි ගණනක් පුහුණු වැඩමුළු විවිධ ක්ෙෂේතුයන් අලලා දව්ය තාක්ෂණ, 
ආහාර, ඖෂධ, පාරිසරික හා ෛජව තාක්ෂණ විෂයයන් අලලා කුඩා පරිමාන ව්යවසාය ස්ථාපිත 
කිරීමට උපකාර පිණිස පවත්වන ලදී.  ෙත් පර්ෙය්ෂණායතනය, වී පර්ෙය්ෂණායතනය, ජැෆර්ජි 
බදර්ස්, කැළණිය විශ්ව විද්යාලය, ෙසේනපුර පුනරුත්ථාපන කඳවුර, ශී ලංකා පමිති ආයතනය හා 
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ජාතික අධ්යාපන ආයතනය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් මත විෙශේෂ පුහුණු වැඩමුළු කිහිපයක් 
පවත්වන ලදී.  IDRC ව්යාපෘතිය යටෙත් කැනඩාෙව් සිට පැමිණි විද්යාඥෙයකු කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් පවර්ධනය කල තාක්ෂණය පිළිබඳ ව්යාපෘතියක මාසයක පුහුණුවක් ලබා ෙදන ලදී. 

 

 

සම්මන්තණ, වැඩමුළු හා පුහුණු වැඩසටහන් 
 
උපාධිධාරී හා උපාධිලාභී සිසුන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 

විශ්ව විද්යාල හා ෙවනත් අධ්යාපන ආයතන ෙවතින් ෙයොමු කල උපාධිධාරී සිසුන් සඳහා  කාර්මික 
පුහුණු වැඩසටහන් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විසින් ෙනොකඩවා පවත්වන ලදී.  ආයතනයීය 
පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය හා මනාව සැදුම් ලත් රසායනාගාර ෙම් සඳහා ෙබෙහවින් උපකාරී වූ 
අතර ෙගවී ගිය වසර තුල 100 කට වැඩි උපාධිලාභී සිසුන් ආහාර තාක්ෂණය, දව්ය තාක්ෂණය, 
ඖෂධ තාක්ෂණය, මිනුම් හා ෛජව තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුල ෙමම පුහුණු වැඩසටහන් කියාත්මක 
ෙකරිණ. 

 

ව්යාපාර කළමනාකරණ ආයතනය හා  එකඟ ගිවිසුම 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හා ව්යාපාර කළමනාකරණ පාසැල අතර අවෙබෝධතා  ගිවිසුමක් 
2015 ජුලි මාසෙය් දී ව්යාපාර කළමනාකරණ පාසැල් භූමිෙය් දී අත්සන් ෙකරින.  අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම ආයතනෙය් සභාපති  නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා සමග BMS ආයතනෙය් සභාපති 
ඩබ්.ඒ.සිරිවර්ධන මහතා විසින් අත්සන් කරන ලදී.  ෙමම පුද්ගලික හා රාජ්ය ඒකාබද්ධ 
එකඟතාවය මත ෛජව ෛවද්ය විද්යා/ ෛජව තාක්ෂණ විද්යා ක්ෙෂේතෙය් BSC (ෙගෞරව) උපාධිය 
සඳහා අධ්යයන කටයුතු වල ෙයෙදන BMS සිසුනට අවැසි ආධුනික නිපුණතා  පුහුණු කටයුතු 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් මනාව සැදුම්ලත් රසායනාගාර තුල ඇති උපකරණ භාවිතෙයන් 
සැපෙයනු ඇත. 
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ධාරිතා පවර්ධන කටයුතු හා ඵලදායිතා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
 
ආයතනය තම ෙසේවක මණ්ඩලය සතු දැනුම හා නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බලවත් 
උත්සාහයක් ගනී.  ෙගවී ගිය වසර තුල 25 ෙදෙනකුට වැඩි ෙසේවක පිරිසක්  විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි 
පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන කටයුතු ෙවත ෙයොමු වී සිටිති. 

 
ආචාර්ය උපාධි PhD (සිදු ෙකෙරමින් පවතින) 

*   එච්.පී.එස්.ෙසෝමසිරි -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

     පබන්ධ ෙත්මාව     කිතුල් මීරා හා සම්බන්ධ නිෂ්පාදනයන්ෙග් ෙභෞතික ගති 
ලක්ෂණ හා සත්ය ෙලස ෙවන් ෙකොට හඳුනා ගැනීම. 

 
*   රුවන් වීරසිංහ                   -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

     පබන්ධ ෙත්මාව                    අම්ල වැසි නිරීක්ෂණ ස්වයං කියාත්මක මධ්යස්ථානය 
 
*   සී එච් මෙනෝරත්න  -   ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

 පබන්ධ ෙත්මාව  -   ලිතියම් අයන් බැටරි නිෂ්පාදනය සඳහා ග්රැෙෆන් 
ෙකොම්ෙපොසිට   

       කෘතිමව නිෂ්පාදනය හා එහි ගති ලක්ෂණ විශ්ෙල්ෂණය. 
 
*    ෙකෞශල්යා අෙබ්ෙසේකර  -   ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

 පබන්ධ ෙත්මාව  -   ෙතෝරාගත් ෛජව කියාකාරිත්වයන් පාදකෙකොට ශී ලංකා  
       කුරුඳු මගින් ලබාගතහැකි ෙසෞඛ්යාත්මක ගුණාංග අධ්යයනය. 
 
*    හසිත වීරතුංග  -   ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

 පබන්ධ ෙත්මාව  -   ස්වභාවික සුවඳ විලවුන් හා ෙවනත් වාෂ්පශීලී සංෙයෝග   
       කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ෙයොදාගත හැකි ලාංකීය වනාන්තර     
       තුල ඇති ශාක භාවිතයට ඇති හැකියාව විමර්ෂණය. 
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*    වසුන්දරා දිවිෙසේකර   -   ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

 පබන්ධ ෙත්මාව  -    ධාන්ය හා පලතුරු පාදක නව ෙපෝබෙයෝටික ආහාර  
       නිෂ්පාදනය සංවර්ධනය.  
 
*   සචින්දා ෙපෙර්රා                -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

     පබන්ධ ෙත්මාව                   කර්මාන්ත සඳහා ෛජව කියාකාරී නිෂ්පාදන වලංගු ෙකොට අගය     
  වැඩි කිරීම. 

 

ධාරිතා පවර්ධන කටයුතු හා ඵලදායිතා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
 

*  එරන්දි විෙජ්දීර                   -  ඔසාකා සිටි විශ්ව විද්යාලය - ජපානය 

    පබන්ධ ෙත්මාව             Rabdosia  japonica,  Saussurea  flexousa  and  Saussurea 
oligantha ශාකයන්හි රසායනික  සංයුතිය පිළිබඳ අධ්යයනය. 

 
*  ෂර්ලි රණතුංග                    -  චීන විද්යා ඇකඩමිය 

    පබන්ධ ෙත්මාව                     වායුෙගෝලීය ෙභෞතික විද්යාව 
 
 
දර්ශනපති (M Phil ) උපාධි අධ්යයන කටයුතු (සිදුෙකෙරමින් පවතින)   

• එල් ඩී සී නයනජිත්  -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

පබන්ධ ෙත්මාව      ෙෆොෙටෝෙවෝල්ටික බැටරි කෘතීම නිෂ්පාදනය සඳහා ගෙෆන්  
හා එම ෙකොම්ෙපොසිට භාවිතය හා එහි ගතිලක්ෂණ 
අධ්යයනය.  
 

• ඩී එස් සමරවිකම     -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

පබන්ධ ෙත්මාව     අඹ ෙභෝගෙය් පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සඳහා 
ස්වභාවික ෙකඳි භාවිත ඇසුරුම් පවර්ධනය. 

 
• නිසල ගුණෙසේකර      -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

පබන්ධ ෙත්මාව      කල් පැවැත්ෙම් හැකියාවට බාධා ෙගන ෙදන 
සංෙයෝගයකට  
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එෙරහි කියාත්මක ස්වාභාවික සංෙයෝග පිළිබඳ අධ්යයනය. 
පසු අස්වනු ආසාදන පාලනය ෙමන්ම ෙබදාහැරීෙම් හැකියා 
පවර්ධනය සඳහා සුදුසු ආහාර සමග මුසුව විෂ ෙනොවන ඉටි 
විෙශේෂ ආෙල්පන සහිත ඇසුරුම් කමයක්. 
   

• එච් ටී වී පී ජයවීර     -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

පබන්ධ ෙත්මාව     වායූන් හඳුනා ගැනීම හා ෙවනත් උපෙයෝගිතා සඳහා 
ගැෙෆේන් හා ගැෙෆේන් ෙකොම්ෙපොසිට කෘතීම ෙලස 
නිෂ්පාදනය 

 
 

ධාරිතා පවර්ධන කටයුතු හා ඵලදායිතා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
 

• සචිනි ජයවර්ධන      -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

පබන්ධ ෙත්මාව                    වායූන් හඳුනා ගැනීම හා ෙවනත් උපෙයෝගිතා සඳහා  
ගැෙෆේන් හා ගැෙෆේන් ෙකොම්ෙපොසිට කෘතීම ෙලස 
නිෂ්පාදනය  
 

• එච් ඩී සී පී ෙකොළඹෙග්  -  ෙමොරටුව විශ්ව විද්යාලය 

පබන්ධන ෙත්මාව                      ශී ලාංකික කඳුකර පෙද්ශ තුල ඇති මාර්ග පද්ධතිෙය් විවිධ  
කැපුම් හැරවුම් රටාවන් ෙහේතු ෙකොට ඇති බාධක පරිගණක 
උපෙයෝගී කමෙව්දයක් ෙවතින් පරීක්ෂාව 

 

විද්යාපති අධ්යයන කටයුතු (සිදු ෙකෙරමින් පවතින) 

• රම්යා විෙජ්ෙසේකර   -  ෙකොළඹ  විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය           පාරිසරික ඉංජිෙන්රු විද්යාව 
  

• ෙසවනී ගුණරත්න -  ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය     පාරිසරික ඉංජිෙන්රු විද්යාව 
 

• ආර් පී නිලුෂා   -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය     පාරිසරික ඉංජිෙන්රු විද්යාව 
 

• එස් එස් ෙක් මැදෙග්  -  පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විද්යාලය 
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අධ්යයන ක්ෙෂේතය   සත්ව විද්යාව  
 

• ෙක් වී ටී ගුණවර්ධන   -  පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය   කෘෂිකර්ම ඉංජිෙන්රු විද්යාව  
 

• ජී ඩී ටී ඒ පතිරෙගොඩ -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය   ව්යාපාරික විද තය 
 

• ආර් ඒ ඒ රණසිංහ -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය   ව්යාපාරික විද තය 
 

• පී ටී ද සිල්වා  -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය   පරමාණුක විද්යාව 

 

ධාරිතා පවර්ධන කටයුතු හා ඵලදායිතා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
 

විද්යාපති උපාධි (සම්පූර්ණ කල) 

• එල් ඩී සී නයනජිත් -   ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විද්යාලය 
පබන්ධ ෙත්මාව ගැෙෆේන්, ගැෙෆේන් ඔක්සයිඩ හා හාරක ගැෆයිට් ඔක්සයිඩ 

නිෂ්පාදනයට කහටගහ මිනිරන් භාවිතය  
    

• කලිකා කුමාරසිංහ -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 
අධ්යයන ක්ෙෂේතය      පාරිසරික කළමනාකරණය 
පබන්ධ ෙත්මාව නව ගල්අඟුරු බලාගාරය ස්ථාපිත කිරීම සමග අවට 

වායුෙගෝලීය තත්ව කළමනාකරණය.   
 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමා (දැනට අධ්යයනෙය් ෙයෙදන) 

• එස් ගීකියනෙග්  - ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය  
  අධ්යයන ක්ෙෂේතය  පුස්තකාල හා ෙතොරතුරු කළමනාකරණය 
 
• ෙරෝෂිනී පනාන්දු     - ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය  
 අධ්යයන ක්ෙෂේතය  පුස්තකාල හා ෙතොරතුරු කළමනාකරණය   
 
• ඉෙනෝකා පීරිස්  -  ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය 
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  අධ්යයන ක්ෙෂේතය  ෙතොරතුරු කළමනාකරණය 
 
• පීතිකා වීරරත්න -  ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය 

අධ්යයන ක්ෙෂේතය  ෙතොරතුරු කළමනාකරණය    

 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමා (සම්පූර්ණ කල) 
• දිෙනෂ්කා පියංගනී  - ෙකොළඹ විශ්ව විද්යාලය  

අධ්යයන ක්ෙෂේතය   නිෂ්පාදන කළමනාකරණය  
 
 

 

 

ධාරිතා පවර්ධන කටයුතු හා ඵලදායිතා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
 
ෙකටිකාලීන  පුහුණු/ රැස්වීම්/සම්මන්තණ/විෙද්ශීය පුහුණු 

• ෙත්ජා ෙහේරත්  -    APO සංවිධානය මගින්  ෙමෙහය වූ “ආහාර ආරක්ෂණය හා  
සත්ව පාලනය ෙවළඳපල ෙවත” APO පුහුණු පාඨමාලාව 
සඳහා සහභාගී විය. 

                                               ඉස්ලාමාබාද්, පකිස්ථානය ( ජනවාරි 12-17). 
 
• ආචාර්ය එස් ෙචල්ෙව්න්දන් -  තර්ෙමෝ ෆිෂර් ඉන්දියා පුද්ගලික සමාගෙමහි පැවති “GC‐MS  

භාවිතය හා පුහුණුව”  සඳහා සහභාගී විය. මුම්බායි, 
ඉන්දියාව  (මාර්තු 2-5)  
     

•    ආචාර්ය සී විෙජ්වර්ධන       -   “ඖෂධීය පැලෑටි ෙක්න්දීය– IORA‐RCSTT සහ පදර්ශනය  
    සඳහා සහභාගී විය. CIMAP, ලක්නව්,   (මාර්තු 18-19) 
 

• ආචාර්ය ඉල්මී ෙහේවාජූලිෙග්  -  “ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ෙගෝලීය තලෙය් ගුණාත්මක  
යටිතල පහසුකම්”  SWEDAC‐SIDA සංවිධානය මගින් 
සංවිධිත  අන්තර්ජාතික උසස්  පුහුණු වැඩසටහන සඳහා 
සහභාගී විය. ස්වීඩනය (අෙපේල් 26 සිට මැයි 22 දක්වා) 
 

• රම්යා විෙජ්ෙසේකර මිය        -   “ලවණීයතාවෙයන් ෙතොර ජලය පිළිබඳව තාක්ෂණය”  
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මැෙයන් ඉන්දියානු සාගර රීට් සංවිධානය විසින් 
අන්තර්ජාතික විද්වතුන් එක්ෙකොට  සංවිධානය කල 
වැඩමුළුවට සහභාගී විය.  තියන්ජින්, චීනය. (මැයි 4-10) 

 
•  ආචාර්ය කල්ප සමරෙකෝන්      -   “ෙලෝක ජල ෙරෝපන පැලෑටි 2015”, ෙලෝක ජලෙරෝපන  

සංවිධානය ෙමෙහයවූ  සම්ෙම්ලනය සඳහා සහභාගී විය.  
ආසියා පැසිපික් කලාපීය, ෙජජු දූපත,  දකුණු ෙකොරියාව. 
(මැයි 20-30) 

 
•  ඩබ්.පී.පී.එස්.ෙසෝමසිරි  මයා, ආචාර්ය ඩබ්.එම්.එස්.විෙජ්සිංහ, ෙත්ජා ෙහේරත් මිය, ඒ ඒ 

එම්.ටී.අදිකාරි මයා සහ සචින්දා  ෙපෙර්රා මිය  -  (J  I S Q) සුපරීක්ෂණ හා තත්ව පාලන 
ආයතනය විසින් සංවිධානය කල “ආසියානු රටවල 2015 වසෙර් පමිතිකරණ නිලධාරීන්” 
වැඩමුළුවට සහභාගී විය. චැන්ෙගෝ, චීනය (මැයි 15-29)  

 

ධාරිතා පවර්ධන කටයුතු හා ඵලදායිතා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
 

•  ආචාර්ය ෙනවිල් අමුණුෙගොඩ -  INBAR ICBR සංවිධානය මගින් සංවිධානය කරන ලද “උණ  
හා ෙව්වැල් තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ධාරිතා වර්ධනය” 
ආධාර වැඩසටහන සඳහා සහභාගී විය.                         
(ජුනි 09-23) 
 

•  වසුන්දරා දිවිෙසේකර මිය -   NAM‐ICCBS  ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලද “මිතත්ව  
වැඩසටහන”සඳහා සහභාගී විය.  කරච්චි විශ්ව විද්යාලය, 
පකිස්ථානය  (2015 ඔක්. 8 – 2016 අෙපේල් 8) 
 

•  ආචාර්ය එස් ෙචල්ෙව්න්දන්  -  ෙවෝටර්ස් ඉන්දියා පුද්ගලික සමාගම විසින් සංවිධානය කල 
සහ සවින්දා ෙපෙර්රා මිය  “HPLC භාවිතය පිළිබඳ  පුහුණුව” සඳහා සහභාගී විය.                
   බැංගෙලෝර්, ඉන්දියාව. (අෙගෝස්තු27-31) 
 

•  එම්.එස්.එම්.අරූස්, ඩී.එන්.විතාරණ, සචිනි ජයවර්ධන, ෙක්.පී.එස්.කරුණාදාස මිය, හා 
කලිකා කුමාරදාස මිය  -  J I C A මධස්ථානෙයහි පැවති “ආර්ථික පරිපාලනය පිළිබඳ  

වැඩමුළුව”තරුණ නායකත්ව පුහුණුව සඳහා සහභාගී විය. 
නෙගෝයා, ජපානය. (ෙනොවැ. 15- ෙදසැ. 03)  
 

• ආර්.ඩී.එල්.ද.සිල්වා සහ  - “ෙෆෝරිය ටාන්ස්ෙෆොෙම්ෂන් ඉන්ෆාෙරඩ් වර්ණාවලීමානය” 
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සමන් වීරරත්න   (F  T  I  R) ෙයොදා ජානමය ෙලස විකෘත කරන ලද ආහාර 
පිළිබඳ පමාණාතාමක පරීක්ෂණය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

නව පෙව්ශයන් 
 
ආහාර වර්ගවල අඩංගු ජානමය වශෙයන් විකෘති කල ආහාර (GMO) 

අන්තර්ජාතික ෙවළඳ නියාමනයන්ට අනුව ආහාර වර්ග තුල ජානමය ෙලස විකෘති කරන ලද 
(GMO)  ආහාර අඩංගු වන්ෙන් ද ෙනොවන්ෙන් ද යන්න සනාථ කල යුතු බව පකාශයට පත් 
ෙකොට ඇත.  පකිස්ථානෙය් රසායනික හා ෛජව විද්යාත්මක අන්තර්ජාතික මධ්යස්ථානය හා 
ඒකාබද්ධ ෙවමින් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ෙම් පිළිබඳව අධ්යයනයක ෙයෙදමින් ජානමය 
ෙලස විකෘති කල ආහාර හඳුනා ගැනීෙම් ව්යාපෘතියක නිරතව සිටී.  ෙශේෂ පමාණෙයන් ෙහෝ 
ජානමය ෙලස ෙවනස් කරන ලද  දව්ය අඩංගු ආහාර FITR තාක්ෂණය භාවිතෙයන් හඳුනා 
ගැනීමට ඉන් හැකියාව ලැබී ඇත.  ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් අධ්යයන කටයුතු වල නිරත ෙවමින් 
සිටී. 

 
ෙඩංගු හඳුනා ගැනීමට භාවිත කල හැකි ෙමවලම් කට්ටලයක්  

ෙවනත් උණ ෙරෝග ෙවතින් ඇතිවන ෙරෝග ලක්ෂණ සමග ෙඩංගු උණ ෙරෝගය කල් ඇතිව 
හඳුනා ගැනීම අභිෙයෝගයක් ෙලස ගැෙන්.  ෙරෝග විනිශ්චෙය්දී ඇති වන ෙරෝග ලක්ෂණයන්ට 
අමතරව රුධිර හා ELISA  පරීක්ෂා සිදු කල ද ෙමහිදී දක්වන සංෙව්දීතාවය ගැටළුකාරී තත්වයක 
පවතී.  භාවිතයට පහසු අෙත් ෙගන යාහැකි පහසු මිලකට ගතහැකි ෙඩංගු ෙරෝගී තත්වය නිශ්චිත 
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ෙලස දැක්විය හැකි  ෙමවලම් කට්ටලක් එලිදැක්වීම සඳහා මූලික පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර 
ඇත. 

 
වල් කහඹිලියා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම 

පාරම්පරික ඖෂධීය ශාකයක් ෙලස  වල් කහඹිලියා ශාකය වැදගත් ස්ථානයක් ගනී.  පරීක්ෂණ 
වලදී එය ෙසම් ෙරෝග, ෙව්දනා නාශක ෙමන්ම තුවාල සුව කිරීම සඳහා ද උචිත බව ෙපන්නුම් කර 
ඇත.  ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමම ශාකයට සමාන තවත් එවන් ශාකයක් පරිසරෙය් ඇති ෙහයින්  
නිවැරදි පෙභ්දය හඳුනා ගැනීම සඳහා TLC ඇඟලි සලකුණු රටා අධ්යයනය මගින් උද්භිද රසායන 
දත්ත  සංසන්දනය දැනට සිදු කරයි. 

 
කැෙබල්ල ශාකෙයන් ඖෂධීය  පානයක් සහ ෙලොසින්ජරයක් 

ඖෂධීය පානයක් හා  ෙලොසින්ජරයක් හඳුන්වා දීමට  ශී ලාංකීය කැෙබල්ල ශාකෙය් පත ෙයොදා 

ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය පර්ෙය්ෂණ ආරම්භ ෙකොට එහි 

ෛජව කියාකාරිත්වය පරීක්ෂාවට ලක් ෙකොට ඇත.  පතිඔක්සීකාරක, ලිපිඩ විෙරෝධී 

කියාකාරිත්වයක් දැනටමත් අධ්යයනය කර ඇති අතර, දියවැඩියා මර්ධන හැකියාව නිර්ණය  

කිරීෙමන් අනතුරුව නිෂ්පාදනයක් ෙලස එලිදැක්වීම ආරම්භ ෙකෙරනු ඇත.   

නව පෙව්ශයන් 
 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් සඳහා සහල් නිවුඩු ෙතල් නිස්සාරණ 
කමෙව්දයක් 

ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ෙමන්ම ෙපෝෂණීය වශෙයන් සහල් සැකසීෙම් දී ඉවත් ෙකෙරන සහල් 
නිවුඩ්ඩ වැදගත් තැනක් හිමි කර ගනී. සහල් නිවුඩු ෙතල් නිස්සාරණ කම පවර්ධනය ආර්ථික 
වශෙයන් වැදගත් කර්මාන්තයක් සඳහා අඩිතාලමක් වනු ඇත.  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ  
කර්මාන්තයක් ෙලස සහල් නිවුඩු ෙතල් නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අවශ්ය යන්ත සූත නිරිමාණ 
අධ්යයන කටයු කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ආරම්භ කර ඇත. 

 

ධාන්ය, ආහාර වර්ග හා ඉක්මණින් නරක් වන සැකසුම් නිර්ජලීකරණයට නව 
කමෙව්දයක් 
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තාපක ෙපොම්ප පද්ධති පධාන වශෙයන් දැව හා ෙශෝධක කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ෙබෙහවින් භාවිත 
කමෙව්දයක් වන අතර එය ආහාර සැකසුම් ක්ෙෂේතය තුලටද  ෙම් වන විට ෙයොදා ගනිමින්  පවතී.  
ෙමම කමෙව්දය අඩු පිරිවැය සහිත ඉහළ පමිතියක් සහිත පරිසර හිතකාමී ආහාර නිර්ජලීකරණ 
කමයක් ෙලස වැඩිදියුණු  කිරීමට ඇති අවස්ථා එමටය.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ෙමම 
තාක්ෂණය පලතුරු, ධාන්ය ෙමන්ම නිසීදි ෙපොල් නිෂ්පාදනෙය් දී භාවිතා කිරීමට හැකි පරිදි 
වැඩිදියුණු කිරීමට ඇති හැකියාව අධ්යයනය කරමින් සිටී.   

 

ෙද්ශීය ලැක්ටික් අම්ල බැක්ටීරියා හා යීස්ට් විෙශේෂ හඳුනා ගැනීම 

කිරි ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙය් භාවිතයට ගනු ලබන සියළු බැක්ටීරියා ෙරෝපන  දව්ය ෙමන්ම 
ආරම්භක ෙපොබෙයෝටික ෙරෝපන ආනයනය කිරීමට සිදුව ඇති අතර එහි පචාරණ හැකියා 
මර්ධනය කර ඇති ෙහයින් නැවත නැවතත් ආනයනය කිරීමට සිදුව ඇත.  ෙද්ශීය වශෙයන් ඇති 
ලැක්ටික් අම්ල බැක්ටීරියා හා යීස්ට් පෙභ්දයන් ෙවන්කර ගැනීමත්, නිවැරදිව හඳුනා ගැනීෙමන් 
අනතුරුව ක්ෂුද ජීව විද්යාත්මක දත්තයන් සැකසීම කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය  ආරම්භ  ෙකොට 
ඇත.  ෙමහි මූලික පරමාර්ථය එම දත්ත අනුසාරෙයන් ෙද්ශීය වශෙයන් කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතය සඳහා අවශ්ය ආරම්භක ෙරෝපන බැක්ටීරියා ලංකාෙව් දීම නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හැකියා 
සහිත එම කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ෙමහි ස්ථාපිත  කිරිමයි. 

 

 

නව පෙව්ශයන් 
 
ශී ලාංකීය සමුද ඇල්ගී විෙශේෂ විමර්ශණය 

ශී ලාංකීය ඇල්ගී විෙශේෂයන් ෙම් වන ෙතක් ගෙව්ශණය ෙනොකල ස්වාභාවික සම්පතකි.  සමුදීය 
ෛජව සම්පත එහි අධික ෙලස පවත්නා ෙපෝෂණීය ෙමන්ම ඖෂධීය ගුණය විලවුන් ගුණය 
පිළිබඳව අගය ෙකොට දක්වා ඇත.  ෙද්ශීය සමුදීය ඇල්ගී  විෙශේෂ පිළිබඳ අධ්යයන කටයුතු ෙතෝරා 
ගත්  පෙභ්ද කීපයක් සඳහා ෙම් වන විට සිදු කරමින් පවතී. 

 

පටිගත කිරීෙම් චිතාගාරයක ශබ්ද පමාණ මැණ බැලීම 

බත්තරමුල්ෙල් පිහිටි ස්වාධීන ෙටලිවිෂන් ජාලෙය් නව ශබ්ද පරිපාලන මැදිරි ෙදකක් එහි නව 
සංකීර්ණෙය්  පිහිටුවන ලදී.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ෙවත ඉල්ලීමක් කරමින් ෙමම මැදිරි 
තුල ශබ්ද පමාණ මැනීම හා නින්නාද දත්ත වාර්තා සැපයීම අප ආයතනෙයන් ඉල්ලන ලදී.  මැදිරි 
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ෙදක තුල ෙදෝංකාර ශබ්ද  පමාණ මැන බැලීම සඳහා  ඔමිනි පැති ශබ්ද පභව කමෙව්දය භාවිතයට 
ෙයොදා ගත් අතර එමගින් ජනිත කරන ලද ශබ්දෙය් ෙදෝංකාර පමාණය සම්ෙපේෂණෙය්දී  හානි වන 
පමාණ ද  මැන බැලීමට හැකියාව ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා 
දකුණු ආසියානු කලාපීය පලතුරු කල් තබා ගැනිෙම්  කම පවර්ධනය 

පලමු අදියර තුල දී පවර්ධනය කරන ලද නිෂ්පාදන හා ෙසේවාවන් වාණිජකරණය කිරීෙම් CIFSRF‐
IDRC,  කැනඩා අනුගාහක ව්යාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර 2015 වසෙර් දී ආරම්භ කරන ලදී.  
වාණිජකරනය සිදු කල යුතු පෙද්ශ ෙතෝරා හඳුනා ගත් අතර ෙකෙසල් පට්ටා හණ නිෂ්පාදනය 
දඹුල්ල, ඇඹිලිපිටිය හා යාපනය පෙද්ශ අලලා සිදු කිරීමට ඒකක පිහිටුවීමට ෙතෝරා ගන්නා ලදී.  
ෙමම පෙද්ශවල ජීවත් වන ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අඹ හා ෙකෙසල් වගාව ෙමන්ම එහි පසු 
අස්වනු කළමනාකරණය පිළිබඳව පුහුණු වැඩසටහන් ගණනාවක් සංවිධානය කරන ලදී. 
ෙකෙසල් හණ ෙකඳි නිෂ්පාදන තාක්ෂණය ඇඹිලිපිට්ෙය් ව්යවසායකෙයකු ෙවත පවරන ලදී. 

“ෙහක්සනල් මනාව පැතිරවිෙම් කමය” හා” නැවුම් බව සුරැෙකන රහස” 
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අඹ කල් තබා ගත හැකි කාලය හා  අස්වැන්න ෙනලා ගත යුතු  වකවානු පිළිබඳ අත්හදා බැලීම්  
අතිශය සාර්ථක භාවයක් ෙපන්නුම් කෙල්ය.   කැෙන්ඩියානු මහ ෙකොමසාරිස් මහාමාන්ය ෙෂලී 
වින්ග් මිය කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය්  ව්යාපෘති කණ්ඩායම හා එක්ව 2015 ජුලි මස 16 වන 
දින  දඹුල්ෙල් ඉල්ලාවල පිහිටි ව්යාපෘති කියාවට නැංවූ ෙගොවිපල ෙවත  පැමිණ ව්යාපෘතිය පිළිබඳ 
අධ්යයනයක් සිදු කෙල්ය. 

 

ධාන්ය හා පලතුරු පාදක නව ෙපොබෙයෝටික ආහාර 

ICRISAT‐ඉන්දු ලංකා ඒකාබද්ධ පර්ෙය්සණ වැඩසටහන යටෙත් ඉන්දියාව සමග මානුෂික 
ශාරීරික සුවතාව හා ෙපෝෂණීය තත්වය ආරක්ෂා කිරීම උෙදසා කියාත්මක ව්යාපෘතිය මගින් 
ධාන්ය හා පලතුරු පාදක ෙපොබෙයොටික ආහාර  පවර්ධනය උෙදසා ෙමෙන්රි අඩංගු ආහාර වර්ග 
3 ක්  පිළිබඳ අධ්යයන කටයුතු ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යන ලදී.  ෙතෝරා ගත් ෙකෙසල් පෙභ්ද 3 
ක පිටි  ෙමෙන්රි පිටි සමග මිශ ෙකොට නිෂ්පාදනය කල ආහාර වර්ග පවර්ධන කටයුතු සිදු ෙකොට 
ඇත. 

 

ශී ලාංකීය සමුද ඇල්ගී විෙශේෂ පිළිබඳ විමර්ෂනය  

ෙලෝකෙය් රටවල් රාශියක ෙම් වන විට සමුද ඇල්ගී විෙශේෂයන් ෛජව සම්පතක් ෙලස සලකමින් 
ඉන් විවිධ ශක්ති සම්පත් මානව පරිෙභෝජනය උෙදසා ඖෂධ, ෙපෝෂණීය ආහාර ෙමන්ම සුවඳ 
විලවුන් සඳහා භාවිතයට හුරුව එහි  පධාන උපෙයෝගීතාවය ෙලස ෙයොදා ෙගන ඇත.  ශ් රී 
ලංකාෙව් ද එවන් සමුද ඇල්ගී බහුලව පැවතුන ද ෙම් දක්වා එම ස්වාභාවික සම්පත ඵලදායී 
අයුරින් භාවිතයට ගැනීමට අවස්ථාවක් උදාවී නැත.  ඇල්ගී තුල අඩංගු කියාකාරී සංෙයෝග ෙවන් 
ෙකොට නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමත් එම සංෙයෝග උචිත ෙලස  ඉහත නිෂ්පාදන සඳහා ෙයොමු කිරීම 
අරමුණු ෙකොට ෙකොරියානු සමුද විද්යා ආයතනය සමග ඒකාබද්ධව ෙමම ව්යාපෘතිය දියත් ෙකොට 
ඇත. 

 

අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා 
 
GIZ‐SME සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

GIZ ව්යාපෘතිය යටෙත් උතුරු නැෙගනහිර හා ඌව පළාත්බද කුඩා හා මධ්ය පරිමාන කර්මාන්ත 
සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය නිරන්තරව තම සහාය සපයන ලදී.  යාපනෙය් දී දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩසහන් ෙදකක්  හා මන්නාරෙම් දි  එක් වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.  තවද ෙයෝගට්, 
ෙබෝතල් කරන ලද පානීය ජලය, ජුජුබ්ස් හා මාශ්ෙමෙලෝස්, ඖෂධීය පැලෑටි වගා කිරීම, 
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හඳුන්කූරු හා ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදන තාක්ෂණ හුවමාරු අම්පාර. ෙමොණරාගල හා මන්නාරම් 
දිස්තික්ක තුල කියාත්මක කරන ලදී. 

 
කාලගුණික පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම 

චීනෙය් අන්තර්ජාතික කාලගුණ විද්යා මධ්යස්ථානය (ICCES) හා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය 
ඒකාබද්ධව ශී ලකාෙව් කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳව මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීමට අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමක් ෙකොළඹ ගලදාරී ෙහෝටලෙය්දී  මැයි මස 14-15 දින “විචල්ය කාලගුණික පවණතා 
ෙහේතුෙවන් සිදුවන වායුෙගෝලීය දරිදතා භූ ස්ථරය මත ෙකෙරන බලපෑම” යන ෙත්මාව යටෙත් 
පැවැති අන්තර්ජාතික සමුළුෙව්දී  අත්සන් කරන ලදී.   ෙමය කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හා 
COMSATS සංවිධානය ඒකාබද්ධව  සංවිධානය කරන ලද්දකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංයුක්ත දැනුවත් කිරීම්  
 

පදර්ශන   

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි සිදු ෙකෙරන කාර්යභාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ෙමන්ම 
ආයතනයීය ෙමෙහවර ඉස්මතුෙකොට ෙපන්වීම වාණිජ හා ව්යාපාරික අංශය සතු කාර්යභාරයයි. 
ෙමයට පාවහන් හා සම් භාණ්ඩ ෙපොළ, කිතුලක වරුණ, ආයූර්ෙව්ද එක්ස්ෙපෝ, විදාතා ආදී 
පදර්ශන ඇතුලත් විය.  ගැමි ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මඩකලපුව හා දිගාමඩුල්ල පෙද්ශ 
අලලා පැවැත්වූ පදර්ශන 2 ක් ද මීට ඇතුලත්ය.  
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මහජන දැනුවත්කිරීම් 

ෙපොදු ජනතාව දැනුවත් කිරිම උෙදසා වැඩසටහන් රාශියක් දියත් කල අතර,  පධාන වශෙයන් 
ආහාර සැකසීම, ඖෂධ තාක්ෂණය, දව්ය තාක්ෂණය දැනුවත් කිරීම් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය 
විසින් පවත්වන ලදී.  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්  ෙවනුෙවන් ෙමම වැඩසටහන් 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන කියාකාරකම් හා ෙසේවා පිළිබඳව මාධ්ය දැනුවත් 
කිරීම 

ෙඩ්ලි නිවුස්, ෙඩ්ලි මිරර්, ද අයිලන්ඩ්, සන්ෙඩ් ඔබ්සවර්, සන්ෙඩ් අයිලන්ඩ්, දිණමිණ, ලංකාදීප 
ආදී පවෘත්ති පත හා අද ලංකා බිස්නස්  ඩයිජස්ට් වැනි සඟරා හරහා ලිපි 75 කට අධික 
පමාණයකින් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය කියාකාරකම් හා ෙසේවා පිළිබඳව මහජනතාව ෙවත  
ෙතොරතුරු පචාරය කරන ලදී. 

විද ත් මාධ්ය තුලින් ද වැඩසටහන් ගණනාවක්  විකාශනය කරන ලදී. 

• ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය් ෙදොරමඬලාව වැඩසටහන තුලින් ආහාර විෂවීම පිළිබඳ 
සාකච්ඡාව 
 

• රූපවාහිනී ආයුෙබෝවන් වැඩසටහන තුලින් අඩු පිරිවැය ජල ෙපරණය පිළිබඳව 
 
• ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මගින් පචාරණය කල ශී ලාංකීය ෙද්ශීය සහල් වර්ග සතු 

ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ගති ලක්ෂණ 
 
• ඕස්ෙට්ලියානු SBS ගුවන් විදුලි ෙසේවය විකාශණය කල ශී ලාංකීය සහල්  සතු දියවැඩියා 

නාශක ගුණාංග 
 

සංයුක්ත දැනුවත් කිරීම්  
 
පාසැල්, විශ්වවිද්යාල හා අෙනකුත් සංවිධානයන්ෙග් පැමිණීම  

රෙට් විවිධ පෙද්ශවල පාසැල් 17ක සිසුන් හා විශ්වවිද්යාලවල උපාධි හදාරන්නන් අධ්යාපන 

අවශ්යතා සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයට පැමිෙණන ලදී. කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 

කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ආයතනෙයහි කියාකාරකම් පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් ෙකරිණි. 
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කර්මාන්ත සඳහා ෙතොරතුරු 
 
ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය (ISC) ෙපොදු මහජනතාව කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය හා අධ්යාපනික 

ආයතන ෙවත අවශ්ය ෙතොරතුරු සැපයීෙම් සිය කාර්යභාරය නිරන්තරව ෙකෙරන විමසීම් හා 
පරිශීලන කටයුතු ඉටු ෙකරිණ.  මධ්යස්ථානය පධාන අංශ 3 කින් පතිසංවිධානය ෙකරින.  එනම්, 
පුහුණු ඒකකය, ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන ඒකකය හා  පුස්තකාලය ෙලස වර්තමාන ආයතනයීය 
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පුහුණු  වැඩසටහන් සම්මන්තණ, සම්බන්ධීකරණය හා ෙවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන  කිරීම සමගම 

ෙවනත් සුපුරුදු පුස්තකාල ෙසේවා ඉදිරියට පවත්වාෙගන යන ලදී. 

 
ගන්ථ එකතුව 

ෙගෝලීය පර්ෙය්ෂණ සංවර්ධන කටයුතු හා බැඳුණු  මුදිත ෙතොරතුරු, ගන්ථ සඟරා ආදිය නිරන්තරව 

යාවත්කාලීනව පවත්වා ෙගන යන ලදී.  ඩිජිටල් සන්නිෙව්දන සම්පත් පිළිබඳව මධ්යස්ථානය 

ෙවතින් උපරිම සැලකිල්ලක් දක්වමින් සයන්ස් ඩිෙරක්ට් සහ රිසර්ච් ෙෆෝ ෛලෆ් වැනි දත්ත ගබඩා 
වාර්තාගතව භාවිතය මගින් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය දැනුම් භාරය කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂකයින් විසින්  සිදු ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ වාර්තා, මුදිත ලිපි යනාදිය සමග 
ෙතොරතුරු මධ්යස්ථානය යාවත්කාලීනව පවත්වා ෙගන යන ලදී. 

 
ෙතොරතුරු විකාශනය 

ෙතොරතුරු විකාශන ෙසේවා සන්නිෙව්දන අංකන ගත කිරීම සමග ස්වයංකීය පුස්තකාල පද්ධතිය 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය ෙසේවක මණ්ඩලය ෙවත සැපයීම වසර තුල යහපත් අයුරින් සිදු 
කරන ලදී.  විශ්ව විද්යාල මගින් සිදුකල සමූහගත කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් උපාධිධාරීන් හා 
උපාධිලාභීන් විසින් ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය භාවිතෙය් අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණි.  
සැලකිල්ලට ගනු ලබන වසර තුල පුස්තකාලය 923 ෙදෙනකු විසින් භාවිතයට ෙගන ඇත. 

 
මධ්යස්ථානය සතු පලපුරුදු ෙසේවක මණ්ඩලෙය් සහාය ඇතිව මහජනතාව  විසින් ෙබෙහවින් 
පුස්තකාලය පරිශීලන කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලදී.  මාසිකව විද ත් තැපෑල මගින් 
විකාශනය කල ෙතෝරා ගත් විෂයානුබද්ධ සන්නිෙව්දන ෙතොරතුරු කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන 
ෙසේවකයින් සඳහා ෙමන්ම පිටස්තර සාමාජිකයින් ෙවත ද ෙබදා හැර ඇති අතර කාලීන දැනුවත් 
කිරීෙම් ෙතොරතුරු අඩංගු “කරන්ට් අව්යානස් බුලටීන්”  සමග ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය 
මගින් සන්නිෙව්දන කටයුතු ඉටු කර ගත හැකි අයුරු පැහැදිලි ෙකෙරන ෙතොරතුරු ෙවනත් 
පුස්තකාල හා සංයුක්ත සාමාජිකයින් අතර  ෙබදා විකාශනය කරන ලදී.   

 

කර්මාන්ත සඳහා ෙතොරතුරු 
 
සම්මන්තන හා පුහුණු වැඩමුළු 

සිදුකල පතිසංවිධාන කටයුතු මගින් ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය විසින් ආයතනෙය් 
පැවැත්ෙවන සම්මන්තණ සංවිධානයට හවුල් වූ අතර මධ්යස්ථානය විසින් ද වැඩමුළු සංවිධානය 
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කරන ලදී. ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය මගින් වැඩමුඵ 4 ක් සංවිධානය කල අතර ෙබ්කරි 
නිෂ්පාදනයන් සඳහා තිරිඟු පිටි හා එහි ආෙද්ශක, කාර්මික ෙප්ටන්ට් පකාශන බලපත් ඉදිරිපත් 
කිරීම, කාබනික වගාව හා පමිතියට එකඟ කුළු බඩු නිෂ්පාදන කෙමෝපායයන් ෙද්ශීය ෙමන්ම 
අපනයන ෙවළඳපල සඳහා  සැකසීම වසර තුල සිදු කල වැඩසටහන් ඒ අතරට එක් ෙව්. 

 

පුස්තකාල වෘත්තිකයින් හා සිසුන්  පුහුණු කිරීම 

ශී ලංකා පුස්තකාල සංගමෙය් සිසුන් ෙදෙදෙනකු තම ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව යටෙත් පාෙයෝගික 
පුහුණුව ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් දී සිදු කරන ලදී.  තවත් සිසුන් පිරිසක් ශී ලංකා රසායන 
විද්යායතනයට අනුබද්ධව පුස්තකාල කියාකාරකම් හා ෙතොරතුරු පරිශීලනය පිළිබඳව පුහුණුව 
ලැබීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තිළිණ හා ඇගයීම් 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය විද්යාඥයින් හා ඉංජිෙන්රුවන් විශාල සංඛ්යාවක්  ෙද්ශීය ෙමන්ම 
අන්තර්ජාතික  වශෙයන් ද තිළිණ හා ඇගයීම් මගින් පිදුම් ලැබූහ. 
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ජිනීවා අන්තර්ජාතික නව නිපැයුම් සඳහා පිරිනමන තිළිණය 

අනුර සූරියආරච්චි මහතා විසින් ඉදිරිපත් කල “පාරම්පරිකව ෙකොහු නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගත් 
තාක්ෂණය ආරක්ෂිත බිස්ටල් ෙකොහු නිෂ්පාදනය සඳහා ෙපොල්ෙලලි ඇතුළු කිරීෙමන් ෙකොහු 
නිෂ්පාදනය” සඳහා ඉදිරිපත් වූ නව යන්තය සඳහා 2015 ජිනීවා හි පැවැති අන්තර්ජාතික නව 
නිපැයුම් පදර්ශනෙය් දී ස්වර්ණ තිළිණ සම්මානෙයන් පිදුම් ලැබීය. 

 

විද්යාත්මක පකාශන සඳහා පිරිනමන ජනාධිපති සම්මාන - 2013  
(2015 දී පිරිනමන ලදී) 

විශිෂ්ඨ ගනෙය් විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණ පතිනිරීක්ෂිත විද්යාත්මක සඟරා (SCI) තුල පල වූ 
විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණ එළි දැක්වූ  පකාශනයක් ෙවනුෙවන් පිරිනැෙමන ජනාධිපති සම්මාන 
ගණනාවක් ආයතනෙය් විද්යාඥයින් ෙවත පිරිනමන ලදී. 

ආචාර්ය ජී.ඒ.එස්.ෙපේමකුමාර - ජර්නල් ඔෆ් ෙවක්ටර් ෙබෝන් ඩිසීසස් 50 : 278-284. 
      ජර්නල් ඔෆ් සීරියල් සයන්ස් 58(3) : 451-456 
      බීඑම්සී කම්ප්ලිෙමන්ටරි ඇන්ඩ් ඔල්ටෙනටිව් ෙමඩිසින් 13  
            ARNT 275  

ආචාර්ය වී.එන්.ෙජ්.අමුණුෙගොඩ ‐  ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙයෝෙපොෙසස් ෙටක්ෙනොෙලොජි 6 (7) : 1720- 
      1728  

ආචාර්ය ආර්.එම්.ධර්මදාස     - ඉන්ඩස්ටියල් ෙකොප්ස්  ඇන්ඩ් ෙපොඩක්ස් 50 : 537 – 539  
      සහ 852 – 856      

ෙකෝසල සමරෙසේකර   මයා    - ඉන්ඩස්ටියල් ෙකොප්ස්  ඇන්ඩ් ෙපොඩක්ස් 50 : 537 – 539 
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ජාතික පර්ෙය්ෂණ කවුන්සිලෙය් (NRC) කුසලතා සම්මාන (2015 දී පිරිනමන ලදී) 

ආචාර්ය කාංචනා අෙබ්ෙසේකර -  ජර්නල් ඔෆ් සීරියල් සයන්ස් 58(3) : 451 : 456  

සී. එච්. මෙනෝරත්න මහතා     - ජර්නල් ඔෆ් එක්ස්ෙපරිමන්ටල් නැෙනෝ සයන්ස් 8(4) : 1-
18    

විද්යා හා තාක්ෂණ ජයගහණ ෙවනුෙවන් පිරිනමන ජාතික තිළණ 2014  
(2015 වසෙර් දී පිරිනමන ලදී) 

සුළු හා මධ්ය පරිමාන කර්මාන්තකරුවන් උෙදසා පවර්ධනය ෙහෝ උපෙයෝජ්ය තාක්ෂණ හුවමාරු 
කාණ්ඩය යටෙත් ඔෙම්ගා 3 ෙපෝෂිත කුකුලු බිත්තර නිෂ්පාදන පවර්ධනය උෙදසා එස්.එස්. 
මැදෙග් මහතා, ශියාණි රාජපක්ෂ මිය, ආර්.ඒ.පී.ෙපෙර්රා මහතා හා ආචාර්ය එන්. වයි. සුල්තාන් 
බාවා මිය ෙවත පිරිනමන ලදී.   
 
ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් (SLASS ) පශ්චාත් උපාධි පර්ෙය්ෂණ උෙදසා පිරිනැෙමන 
තිළිණය 2015 - ආචාර්ය කාංචනා අෙබ්ෙසේකර ෙමනවිය.  
 
ෙහොඳම වාචික පිළිගැන්වීම උෙදසා පිරිනැෙමන තිළිණය - ආහාර විද්යා හා තාක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ව්යවහාරික විද්යා පීඨය, ශී ලංකා සබරගමුව විශ්ව විද්යාලය. නව 
වට්ෙටෝරුවකට අනුව වැඩිදියුණු ෙකොට නිෂ්පාදිත රතු සහල් නූඩ්ල්ස් වර්ග 2 ක ෙභෞත රසායන 
හා ෛජව කියාකාරිත්වය ෙවළඳපල ඇති ෙතෝරා ගත් සහල් හා තිරිඟු පිටි ෙයදූ නූඩ්ල්ස්  වර්ග 
ෙදකක් සමග සංසන්දනාත්මක විමර්ශනය - ආචාර්ය කාංචනා අෙබ්ෙසේකර ෙමනවිය. 
 
ෙහොඳම ෙපෝස්ටරය සඳහා පිරිනැෙමන තිළිණය - ආහාර විද්යා හා තාක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ව්යවහාරික විද්යා පීඨය, සබරගමුව විශ්ව විද්යාලය, ශී ලංකාව.  පවර්ධිත ෙභෞත රසායන හා පති 
ඔක්සීකාරක ගුණය සහිත සහල් නිස්සාරක ෙයදූ ෙයෝගට් හා ෙවළඳපල ඇති සාමාන්ය ෙයෝගට් 
සමග සංසන්දනාත්මක අධ්යයනය පිළිබිඹු කල ෙපෝස්ටරය - ආචාර්ය කාංචනා අෙබ්ෙසේකර 
ෙමනවිය. 
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කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය නිලධාරීන් අන්තර්ජාතික කමිටු නිෙයෝජනය 
කල  විවිධ අවස්ථා 
 

ආචාර්ය ජී. ඒ. එස්. ෙපේමකුමාර මහතා  

• සංස්කරණ මණ්ඩලය - ඉන්ටනැෂනල් ජර්නල් ඔෆ් හර්බල් පැක්ටිස් ඇන්ඩ් 
ෙටක්ෙනොෙලොජි  

• සාමාජික - සම්බන්ධීකාරක කවුන්සිලය,  දකුණු කලාපීය තිරසාර සංවර්ධනය උෙදසා  
විද්යා හා තාක්ෂණ ෙකොමිසම (COMSATS) 
 
 

ඒ. එස්. පන්නිල මහතා 

• සාමාජික - කාර්මික හා පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන්ෙග් ෙලෝක සම්ෙම්ලනය (WAITRO) 

 
ආචාර්ය ඉල්මී ෙහේවාජූලිෙග් මිය 

• සාමාජික, නිරීක්ෂණ මඩුල්ල - Food  Science  &  Technology  අන්තර්ජාතික විද්යා 
සඟරාව - අන්තර් ජාතික පතිවිමර්ශිත සඟරාව 

 

• ජාතික ව්යාපෘති සම්බන්ධීකාරක - IAEA/RCA  –  5061    ‐   ආහාර දව්ය විකිරණ ..... 
සැලසුම්  
පතිශක්ති සම්මුති ෙරෝගීන්ෙග් හා ෙවනත් ඉලක්කගත ෙරෝගීන්ෙග් ආහාර විකිරණ පාතන 
තාක්ෂණ කම මගින් ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීම. 
 

• ජාතික ව්යාපෘති සම්බන්ධීකාරක -  IAEA/RCA  –  5071    ෙයොදා ගත හැකි කාලගුණික 
කෙමෝපායයන්  බලගැන්විම මගින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා විකිරණශීලීකරණය මගින් 
ලබාගැනීම 

 
ආචාර්ය ඉෙර්ෂා ෙකෝට්ෙටෙගොඩ මිය 

• නිරීක්ෂණ මඩුල්ෙල් සාමාජික - Electrochemica Acta 

 
ආචාර්ය ආර්. එම්. ධර්මදාස මයා  

• නිරික්ෂණ මඩුල්ෙල් සාමාජික -  Journal of Ethnopharmacology 
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කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය නිලධාරීන් නිෙයෝජනය කල ජාතික කමිටු 

ආචාර්ය ජී.ඒ.එස්.ෙපේමකුමාර 
 

• ආධ්යක්ෂ මණ්ඩලය -  ජාතික පර්ෙය්ෂණ ෙකෞන්සිලය  
• අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය -  කාන්තාවන් සඳහා ජාතික කමිටුව 
• අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය -  හතු සංවර්ධන හා පුහුණු මධ්යස්ථානය - ශී ලංකා අපනයන  

සංවර්ධන මණ්ඩලය 
• සාමාජික  -  උපෙද්ශක මණ්ඩලය - ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන  

මණ්ඩලෙය් කුළුබඩු ආශීත  නිෂ්පාදන කමිටුව  
• අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය -   CENTEC 
• අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය -  ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය 

 

ආචාර්ය රාධිකා සමරෙසේකර මිය  
 

• සාමාජික  -  ෙඩංගු මර්ධනය පිළබඳ ජනාධිපති පතිසාධන බලමණ්ඩලය 
• සභාපති  -  සුවඳ විලවුන් පිළිබඳ පමිති පිරිවිතර ෙකටුම්පත් කමිටුව, 

                                        ශී ලංකා පමිති ආයතනය. 

ආචාර්ය ඉල්මී ෙහේවාජූලිෙග් මිය  
 

• සභාපති  -  ජාතික ෙකොෙඩක්ස් කමිටුව, ආහාර ආකලන ද් රව්ය හා  
සැකසූ පලතුරු හා එළවළු දව්ය - ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 

 

ඉංජිෙන්රු ෙක්. ෙෆොන්ෙසේකා මහතා  

• සාමාජික  -  ජාතික ෙමෙහයුම් කමිටුව (NSC), ස්ෙටොක්ෙහෝම් 
සම්මුතියට  

අදාලව කල් පවත්නා කාබනික දූෂක දව්ය (POPS)                     
මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගතයුතු කියාමාර්ග හා සිදු කල යුතු 
කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශන ජාතික කමිටුව. 

සුදර්ශන ෙසෝමසිරි මහතා 

• සාමාජික   -  ශී ලංකා පමිති ආයතන ෙත් පිළිබඳ ජාතික තාක්ෂණ  
උපෙද්ශක මණ්ඩලය 

ඩබ්. ෙජ්. ෙක්. ඩී. රන්පටිෙග් මිය 

• සාමාජික   -  මිනිමාටා සම්මුතිය කියාවට නැංවීම පිළිබඳ ජාතික   
ෙමෙහයුම් කමිටුව CEA 
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තිළිණ හා ඇගයීම් 

 
විශ්ව විද්යාල/කාර්මික විද්යාල/ආයතනයන්හි බාහිර කථිකාචාර්යවරුන් ෙලස 

ආචාර්ය ජී.ඒ.එන්.ෙපේමකුමාර  -   ගිණිෙකොණදිග විශ්ව විද්යාලය, රසායන විද්යාව  
විෙශේෂ උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ව්යවහාරික 
ස්වාභාවික දව්ය තාක්ෂණ රසායන විද්යාව - බාහිර 
කථිකාචාර්ය 

 
ආචාර්ය ඉල්මී ෙහේවාජූලිෙග් මිය  -  වයඹ විශ්වවිද්යාලය, පසු අස්වනු තාක්ෂණ හා තත්ව  

කළමනාකරණය - බාහිර කථිකාචාර්ය 

 
උදයානි බින්දුෙහේවා මිය   -    ශී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලය, එළවළු හා පලතුරු  

සැකසීම - බාහිර කථිකාචාර්ය 

 
ආචාර්ය  සී. විෙජ්සිරිවර්ධන මයා    -   රුහුණු විශ්ව විද්යාලය, ඖෂධ විද්යාව - බාහිර  

කථිකාචාර්ය 

නැෙගනහිර විශ්ව විද්යාලය, ඖෂධීය උද්භිද විද්යාව 
හා ඖෂධෙව්දය - බාහිර කථිකාචාර්ය 
 

ශී ලංකා රසායන විද්යා ආයතනය, සුවඳ විලවුන් 
විද්යාව - බාහිර කථිකාචාර්ය 
 

හසිත වීරතුංග මහතා    -   රුහුණු විශ්ව විද්යාලය, ෙකොමෙටොගැෆික කමෙව්දය  
පිළිබඳ බාහිර කථිකාචාර්ය 

 
ඉංජිෙන්රු ඩී. එම්. එච්. දිසානායක මිය -   වෘත්තීය ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂක ජාතික ආයතනය, 

රසායනික අපදව්ය කළමනාකරණය - බාහිර 
කථිකාචාර්ය 

මෙනෝරි විෙජ්මාන්න මිය                     -   සැපයුම් දව්ය කළමනාකරණ ආයතනය,  
කළමනාකරණ මූලධර්ම - බාහිර කථිකාචාර්ය 
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සමාජ සුභසාධන හා  ආගමික කියාකාරකම් 
 
සුභසාධක හා කීඩා සංගමය 

සංගමෙය් කටයුතු සුපුරුදු ෙලස 2015 ජනවාරි පළමුවැනි දින කිරිබත්, කැවුම් ආදිෙයන්  
ෙකරුණු සංගහයකින් ආරම්භ විය.   
ආයතනයීය දැල්පන්දු කණ්ඩායම විසින් පථම වරට අෙනකුත් ආයතනයන්හි දැල්පන්දු 
කණ්ඩායම් සහභාගී කරවා දැල්පන්දු තරඟාවලියක් සංවිධානය කල අතර එය ඉතාමත් සාර්ථකව 
නිමකිරීමට අප දැල්පන්දු කණ්ඩායමට හැකිවිය.  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවට ආයතනයීය දැල්පන්දු කණ්ඩායම විෙද්ශීය දැල්පන්දු තරගාවලියකට සහභාගී විය. එම 
තරගාවලිය තායිලන්තෙය් බැංෙකොක් නුවරදී පැවත්විණි.   

 

ෙබෞද්ධ සංගමය 

ෙවනත් වසරවලදී ෙමන්ම 2015 වසර ද පිරිත් ෙද්ශනෙයන් පසු සිදු ෙකරුණු කිරි ඉතිරවීම සමග 
ආරම්භ විය.  ඉන්පසු සභාපති තුමා ඇතුළු සියළු ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන 
කළමනාකරණය හා සියළුම ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙවත තම උණුසුම් සුභපැතුම් පිළිගන්වන ලදී. 
2015 අපිෙයල් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයට අනුස්මරණීය වන්ෙන්  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් 60 වන සංවත්සරය 2015 අපිෙයල් මාසය වීම නිසාෙවනි.  රැය පහන් වන තුරු  
පධාන ශවණාගාරෙය් පැවැති පරිතාණ ධර්ම ෙද්ශණය අවසානෙය් පසුදා මහා සංඝරත්නය 
විෂෙයහි සංඝගත දක්ෂිණාවක් පූජා කිරීෙමන් සංවත්සරික වැඩකටයුතු ආරම්භ ෙකරිණ. 
 
2015 ෙවසක් උත්සවය ඉතාමත් උත්සවාකාරෙයන් සමරණ ලදී.  ෙවසක් ෙපෝය දිනට ෙපර දින 
පූජ්ය  සුයුරුමුල්ෙල් සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ විසින් ධර්ම ෙද්ශණයක් පවත්වන ලදී.   
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් සියළුම අංශ නිෙයෝජනය වන පරිදි ෙවසක් පහන්කූඩු තරඟයක් 
පැවැත් වූ අතර, විචිතවත් පහන් කූඩු රැසකින් උෙළල වර්ණවත් විය.  තවද කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් සාමාජිකයන් විසින් සංවිධානය කරන ලද ෙවසක් දන්සලද ඒ සමග පවත්වන ලදී. 
ජුනි මාසෙය් දී ශී දළදා සමිඳුන්  ෙවත දානමය පුණ්යකර්මයක් සිදු කිරීමට ලද අවස්ථාව කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනයීය කාර්ය මණ්ඩලය ෙවත කලාතුරකින් ලැබුණු අවස්ථාවක් ෙලස සඳහන් 
කලහැකිය.  ෙමම අවස්ථාවට සහභාගි වීමට භාග්යවත් වූ ආයතනෙය් කාර්ය මණ්ඩලයට දළදා 
මාලිගාෙව් ඇතුලත මණ්ඩපය ෙවත පිවිස දන්තධාතූන් වහන්ෙසේ වැඳ පුදා ගැනීමට ද අවස්ථාව 
උදා විය. 
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ෙපොෙසොන් උත්සවය ෙවනුෙවන් පූජ්ය ෙබොරැල්ෙල් ෙකෝවිද ස්වාමීන් වහන්ෙසේ විසින් සුමධුර දහම් 
ෙදසුමක් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය පධාන ශවණාගාරෙය්දී  පවත්වන ලදී. 

සමාජ සුභසාධන හා  ආගමික කියාකාරකම් 
 
2015 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී  ෙල් දන්දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කල අතර,  50 කට අධික 
ආයතන ෙසේවක ෙසේවිකාවන් පිරිසක්  ෙමහිදී ෙල් දන් දුනි. 
 
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයීය ෙබෞද්ධ සංගමය විසින් සෑම වසරකම ෙනොකඩවා  ෙකෙරන 
තවත් කර්තව්යයක් වන පීතිපුර ලමා නිවාසයට ෙකෙරන දානමය පුණ්යකර්මය සඳහා අත්යාවශ්ය  
දව්ය එම නිවාසයට පරිත්යාග කරන ලදී. 
 
ෙසේවක මණ්ඩලෙය් දරු දැරියන්ෙග් දක්ෂතා අගය කරමින් ෙම් වසෙර් ද 5 වසර ශිෂ්යත්වය, 
අ.ෙපො.ස (සා. ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාග සඳහා සැකසූ විභාග පශ්න පත කට්ටල  
ෙනොමිලෙය් ෙබදා හරින ලදී.  2015 වසර අවසානෙය් 5 වසර ශිෂ්යත්ව විභාගයට සාර්ථක ෙලස 
ෙපනී සිටි  ෙසේවක දරු දැරියන් ෙවත ෙමන්ම විශ්ව විද්යාල පෙව්ශය ලැබූ සිසු දරු දැරියන් ෙවත ද  
ත්යාග පදානය කරන ලදී. 
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පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

විමර්ශනයට ලක් ෙකරුණු සඟරා තුල පල වූ පකාශන 

1. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්,  ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, රත්නසූරිය ඩබ් ඩී, ෙචෞදි එම් අයි, 
දල්වන්දි ෙක් සහ චන්දෙසේකරන් එන වී (2015).  ශී ලංකාෙව් දක්නට ලැෙබන දියවැඩියා හා 
ෙවනත් ෙරෝග නාශක ගති ලක්ෂණ සහිත පාරම්පරික සහල් විෙශේෂ (Oryza sativa L.) 
Journal of Coastal Life Medicine, 3(10): 815-820. 

 
2. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්,  ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, ඩා ඒ, ෙචෞදි එම් අයි, රත්නසූරිය ඩබ් ඩී, 

කශීෆ් එම්, මුදස්සාර් සී, අලී එස් ආර් සහ චන්දෙසේකරන් එන වී (2015).  මිනිස් ෙපණහළු හා 
ගැබ්ෙගල පිළිකා ෛසලයන්ෙග් වැඩීම බාල කරමින්  ග්ලුටතිෙයොන් හා එස්-ටාන්ස්ෙෆෙර්ස් 
කියාකාරකම් වලක්වාලන ශී ලාංකීය පාරම්පරික රතු සහල් නිවුඩු.  Journal of Food 
Biochemistry, 39 : 585-593. 

 
3. ධර්මදාස ආර් එම්, අෙබ්වර්ධන ෙක් ඩබ්, අෙබ්සිංහ ඩී සී, අත්තනායක ඒ එම් එල්, බණ්ඩාර 

ෙජ්, බණ්ඩාර වී එස් (2015). පූර්ණ ෆිෙනොලික පමාණය,  ෆ්ෙලවෙනෝයිඩ පමාණය, පූර්ණ 
පතිඔක්සීකාරක ධාරිතාව  සැලකිල්ලට ගනිමින්  ඔසිමම් ෙටනුයිෆ්ෙලෝරම් ශාකය වගා 
කලයුතු උචිත කාලගුණික තත්වයන් හා අස්වනු ෙනලා  ගතයුතු වකවානුව නිවැරදිව නිශ්චය 
කර ගැනීම. World Journal of Agricultural Research. 3(5), 148-152. 

 
4.  ධර්මදාස ආර් එම්, අෙබ්සිංහ ඩී සී, දිසානායක ඩී එම් එන්, අෙබ්වර්ධන ෙක් ඩබ්, ෆර්නැන්ඩු 

එන එස් (2015).  ලංකාෙව් වැෙවන ඉහල වටිනාකමක් සහිත කුළුබඩු ෙභෝගයක් වන 
පිෙමන්ටා ඩිෙයෝයිටා පත තුල අඩංගු සගන්ධ ෙතල් සංයුතිය, පතිඔක්සීකාරක හැකියාව, 
පූර්ණ ෆිෙනොලික පමාණය, පූර්ණ ෆ්ලවෙනෝයිඩ පමාණය. Universal Journal of 
Agricultural Research, 3(2) : 49-52. 

 
5. ධර්මදාස ආර් එම්, සිරිවර්ධන ඩී ඒ එස්, සමරසිංහ ෙක්, රංගන එස් එච් සී එස්, නුගලියද්ද එල්, 

ඉන්දික ගුණවර්ධන, අත්තනායක ඒ එම් එල් (2015).  ඔසිමම් ෙවනියුෆ්ෙලොරට් පෙභ්ද 
ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම සඳහා රූප විද්යා ගති ලක්ෂණ සගන්ධ ෙතල් සංයුතීන් හා පලතුරු 
මැස්සන්  ආකර්ෂණ හැකියා අධ්යයනය.  World Journal of Agricultural Research, 3 (1) : 
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ෙහේනියානස් ශාකය පචාරණය කිරීෙම් දී තබා ගත යුතු ශාක ෙකොටස් ෙකතරම් ෙම්රී තිබිය 
යුතු ද, කැපුම් කුමන ආකාර විය යුතු ද , භාවිතා කළයුතු පාංශු මාධ්ය ෙකබඳු විය යුතු දැයි 
අධ්යයනය.  World Journal of Agricultural Research, 39(6) : 203-207. 
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21. රත්නසූරිය ඩබ් ඩී, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, රත්නසූරිය සී ටී ඩී (2015).  ශී ලංකාෙව් 

පහත රට පෙද්ශ තුල වැෙවන ෙත් වගාෙව් ඔෙරන්ජ් පැෙකෝ ෙත් තුල පවත්නා පතිලයිෙප්ස 
ෙකොෙලසටෙරෝල් එස්ටෙර්ස හා ෙකොෙලස්ටෙරෝල්  විෙසල්ලා පතිකියාකාරී භාවය පිළිබඳ 
අන්තරීය අධ්යයනයක්.  Journal of Coastal Life Medicine, 3(7) p 570-574. 

 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
 

22. සිල්වා එල් ඩී ආර් ඩී, පීරිස් ඒ, කමල් එස් වී, ජයරත්න ඩී එල් එස් එම්, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ 
එම් (2015).  හර්දාදි අශ්ෙයොටානා - ඖෂධීය අක්ෂි බිංදු දියරෙය්  ගුණාත්මක විශ්ෙල්ෂණය.  
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 7 : 1096-1098.  

 
23. විෙජ්සිංහ සී ෙජ්, විෙජ්රත්නම් ආර් එස් ඩබ් (2015).  රඹුටන් ෙභෝගෙය් ඇන්තැත්ෙනෝස් 

උපදව තත්වය නිවාරණය සඳහා  ෛජව කියාකාරී පාලන දව  මිශනයක්.  Acta 
Horticulturae, 1091 : 117-123.  

 
 

ගන්ථ හා ගන්ථ පරිච්ෙඡ්ද 

විතානෙග් එම්, විෙජ්ෙසේකර එස් එස් ආර් එම් ඩී එච් ආර්, ජයරත්න අයි පී එල්, පකාශ් ඒ, ෂර්මා 
එස්, ෙගෝෂ් ඒ ෙක් (2015).  උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්ව යටෙත් ෙගොඩකල බිම් හරහා ඇතිවන 
කාන්දුවීම්  වලක්වා ගැනීමට නැෙනෝ දව්ය ෙයොදා සැකසූ ශී ලාංකීය දෘෂ්ඨිෙකෝණයන්.  
Hydronanotechnology: Emerging Frontiers, Ed. T. Pradeep and David E. Reisner, CRC 
(in press)  
 

පර්ෙය්ෂණ සන්නිෙව්දන (අන්තර්ජාතික) 

1. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, රත්නසූරිය ඩබ් ඩී (2015).  ග්ලයිසිමිත 
පාලන හැකියා විමර්ශණය ලාංකීය කුරුඳු ශාකෙය් ෙපොදු හා පත සතු (Cinnamomum 
ceylanicum Blume). 8 වන අන්තර් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සමුළු පකාශන,  මහාමාන්ය ෙජෝන් 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව (පිටුව 157). 
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2. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, රණසිංහ පී, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, 
පනාන්දු පී, ගුණෙසේකර යූ ෙක් ඩී එස් එස් (2015).  මුරුංගා ශාක පත තුඩුවල අඩංගු වන 
ලවණ මිශණෙය්  සංයුතිය.  8 වන අන්තර් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සමුළු පකාශන, මහාමාන්ය 
ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව (පිටුව 190). 

 
 
 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
3. අමුණුෙගොඩ පී එන් ආර් ෙජ්, පිටිපනආරච්චි ආර්, ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, වල්ලිවල එස් ජී, 
නිරන්ජන් ආර් ඩබ් එම් යූ (2015).  කරපිංචා ෙයදූ ක්ෂණික බීම විෙශේෂයක්.  5 වන 
අන්තර්ජාතික ඉංජිෙන්රු සංවර්ධන පර්ෙය්ෂණ  සමුළුෙව් පකාශනය, තාක්ෂණ හා ෛවද්ය 
විද්යා දකුණු ආසියා ආයතනය.  (පිටුව 281-282). 

 
4. ෙහේවාගීගන එච් ජී එස් පී, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, ධම්මරත්න අයි, ආරියවංශ එච් ඒ එස්, 
තිෙසේරා එම් එච් ඒ (2015).  විපාදිත සම් ෙරෝග ෙතලට ආෙද්ශනයක් පවර්ධනය(විෂය 
අධ්යයනයක්) 3 වන අන්තර්ජාතික ආයුර්ෙව්ද සම්මන්තනෙය් පකාශනය. යුනානි, සිද්ධ හා 
පාරම්පරික ඖෂධ (IC AUST-2015),  ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යා ආයතනය, ෙකොළඹ, ශී ලංකා.  
(පිටුව 256). 

 
5.  ෙජ්ම්ස් එස් ඒ, පුෂ්පරාජ් ටී, තවරාජා ඩී, ෙපේමකුමාර එස්, අෙබ්ෙසේකර ෙක්, ෙසෝතීස්වරන් එස් 

(2015).  සහල් (Oryza sativa L.) පිෂ්ඨ පතිෙරෝධක නව සැකසුම් කම භාවිතා ෙකොට පිෂ්ඨ 
පතිෙරෝධක සාන්දතාව අවම කිරීම.  ඇෙමරිකානු රසායන විද්යා ආයතනෙය් ජාතික රැස්වීම. 
(ACS) – USA. 

 
6.  ජයවීර වී, විෙජ්ෙසේකර එච්, විෙජ්බාහු එස්, කුමාරතිලක පී, ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ අයි ආර් එම්, 

ෙරෝසා එස් ආර් ඩී, විතානෙග් එම් (2015).  ජලීය දාවන තුලින් ෙසෝඩියම් (VI) ඉවත් කර 
ගැනීමට සුදුසු පිෂ්ඨය ආෙල්පිත නැෙනෝ-සීෙරෝ සංයුජ යකඩ අයන ඇතුල් කල ගැෙෆේන් 
ෙයොදා ගැනීම.  4 වන නැෙනෝ ටුෙඩ්  සමුළුෙව් පකාශනය, ඩුබායි. 

 
7. කරුණාරත්න ටී ඩී එන්, සුගතරත්න ෙක්, ආරියවංශ එච් ඒ එස්, සිල්වා එච් ඒ ඩී, සමරසිංහ 

ෙක්, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම් (2015).  ස්මරණ හැකියා වලක්වන ඩිෙමන්ශියා ෙරෝගය 
සඳහා  භාවිතා ෙකෙරන සරස්වත චූර්ණය  පමිතිකරණය.  ආයූර්ෙව්ද, යුනානි, සිද්ධ හා 
පාරම්පරික ඖෂධීය කම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව (ICAUST- 2015), ෙද්ශීය ෛවද්ය 
විද්යා ආයතනය, ෙකොළඹ, ශී ලංකාව. (පිටුව 6).   
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8.  කුමර ධර්මෙසේන එල් එස් පී,  ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, පනාන්දු පී අයි පී ෙක්, කමල් එස් වී, 

පීරිස් ෙක් පී පී (2015).  පතෙලෝද ෙල්පය පමිතිකරණය.  කිමි දත්ත චිකිත්සාව සඳහා 
ආයූර්ෙව්දෙය් භාවිතයට ගනු ලබන  ආෙල්පයකි.  ආයූර්ෙව්ද, යුනානි, සිද්ධ හා පාරම්පරික 
ඖෂධීය කම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව (ICAUST- 2015), ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යා 
ආයතනය, ෙකොළඹ, ශී ලංකාව. (පිටුව 198).   

 
 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
9.  කුමර ධර්මෙසේන එල් එස් පී,  ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, පනාන්දු පී අයි පී ෙක්, පීරිස් ෙක් පී 

පී, කමල් එස් වී (2015). මුස්තාදි ෛතලය පමිතිකරණය. ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යා ආයතනය, 
ෙකොළඹ, ශී ලංකාව.  ශාලකි සංවිධානෙය් 8 වන ජාතික සැසිවාරය ඉන්දියාව. (ENT- 
අක්ෂිෙරෝග විද්යා. දන්ත ෛවද්ය) TASCON 2015 ඉන්දියාව, පිටුව 48-49. 

 
10. කුසුමාවතී පී එච් ඩී, ජයසූරිය ජී ඒ ෙජ් එස් ෙක්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, හපුෙගොඩ එම් ඩී, 

අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  මත්ස්ය වර්ග 4 ක් සතු මදුරු ලාභීන් විනාශ කර දැමීෙම් හැකියා. 
ෙඩංගු වාහක මදුරු මර්ධනය සඳහා මහනුවර දිස්තික්කෙය් දී භාවිතා කර ගත හැකි අයුරු.  
අන්තර්ජාතික පශ්චාත් උපාධි පර්ෙය්ෂණ ආයතනයීය සමුළුව (IPRC 2015), කැළණිය 
විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව.  (පිටුව 146) 

 
11. මුනසිංහ එම් එම් ඊ, අතපත්තු ඒ එම් එම් එච්, අෙබ්විකම ඩබ්, පනාන්දු එල් ෙක්, ගුණතිලක 

පී ඒ ඩී එච් එන් (2015).  ෙමයිෙලෝමා ෛසල වර්ධනය හා නඩත්තු කිරීම මගින් සාර්ථක 
ෛසල වර්ධක ෙරෝපන මාධ්යයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පවත්වා ගත යුතු උචිත ෙපෝෂණ 
සාන්දණය විමර්ශණය.   අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය PURSE - ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකා. (පිටුව 234). 

 
12. නිලූෂා ආර් ටී, දිසානායක ඩී එම් එච් එස්, ෙෆොන්ෙසේකා ඩබ් ආර් ෙක් (2015).  සත්ව 

ෙගොවිපලක  අප ජලය තුල අඩංගු ෙපෝෂණීය දව්යයන් ඉවත් කර  ගැනීමට උපස්ථර තිරස් 
ගැලීම් සහිත ෙතත් බිම් තුල ස්ෙකෙලොෙනොප්ෙලක්ටස් ෙගෝසස් ශාක වගා කිරීම.  
අන්තර්ජාතික පාරිසරික කලමනාකරණය හා සැලසුම් - 2015.  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, ශී 
ලංකාව. (පිටුව 13). 

 
13. නිලූෂා ආර් ටී, රන්වල එස් ඩබ්, ෙෆොන්ෙසේකා ඩබ් ආර් ෙක්, දිසානායක ඩී එම එච් එස් 

(2015).  කෘතීමව  නිෂ්පාදිත ෙතත් බිම් සඳහා  සුදුසු ශාක - සත්ව ෙගොවිපල අපජල  පතිකර්ම 
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සඳහා  ෙතත් බිම් තුල වගා කළ හැකි ශාක පිළිබඳ අධ්යයනයක්.  අන්තර්ජාතික පාරිසරික 
කලමනාකරණය හා සැලසුම් - 2015.  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, ශී ලංකාව. (පිටුව 20). 

 
14. පල්ලී එම් එස්, ෙපෙර්රා පී ෙක්, ගුණෙසේකර සී එල්, කුමාරසිංහ ෙක් එම් එන්, ඇරව්වාවල 

එල් ඩී ඒ එම් (2015).  - ටැජියා ඉන්ෙවොලුෙකේට් පමිතිකරණය. 8 වන අන්තර් ජාතික 
පර්ෙය්ෂණ සමුළු පකාශන, මහාමාන්ය ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය, ශී 
ලංකාව (පිටුව 193). 

 
 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 

15. පල්ලී එම් එස්, ෙපෙර්රා පී ෙක්, ගුණෙසේකර සී එල්, කුමාරසිංහ ෙක් එම් එන්, ඇරව්වාවල 
එල් ඩී ඒ එම් (2015).  ටැජියා ඉන්ෙවොලුෙක්ට් උණු ජල නිස්සාරකය නීෙරෝගී පුරුෂ මීයන්  
මත ඇති කරන මුතා කාරක හැකියා අධ්යයනය.  තුන්වන ආයූර්ෙව්ද, යුනානි, සිද්ධ හා 
පාරම්පරික ඖෂධීය කම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව (ICAUST- 2015), ෙද්ශීය ෛවද්ය 
විද්යා ආයතනය, ෙකොළඹ, ශී ලංකාව. (පිටුව 186).   

 
16 පල්ලී එම් එස්, ෙපෙර්රා පී ෙක්, ගුණෙසේකර සී එල්, කුමාරසිංහ ෙක් එම් එන්, ඇරව්වාවල 

එල් ඩී ඒ එම් (2015).  වට්ෙටෝරු භාවිතය - ශී ලංකා ආයූර්ෙව්ද සංගහෙය්  සඳහන් 
ආකාරයට.  තුන්වන ආයූර්ෙව්ද, යුනානි, සිද්ධ හා පාරම්පරික ඖෂධීය කම පිළිබඳ 
අන්තර්ජාතික සමුළුව (ICAUST- 2015), ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යා ආයතනය, ෙකොළඹ, ශී 
ලංකාව. (පිටුව 187).   

 
17. රණතුංග ආර් එම් ටී බී, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, කන්නන්ගර ඩී එන්, අෙබ්විකම ඩබ්, 

හපුෙගොඩ එම් ඩී (2015).  ශී ලංකාෙව් මන්නාරම් පෙද්ශෙය් ඇෙනෝෆිලිත වර්ගෙය් 
මදුරුලාභීන් බහුලව ඇති පමාණය - එම ලාභී ෙභෞත රසායනික පරාමිතීන් හා ෙබෝවීෙම් 
පවණතා සමග අධ්යයනය. අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය PURSE - ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකා. (පිටුව 196). 

 
18. රණතුංග ආර් එම් ටී බී, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, කන්නන්ගර ඩී එන්, අෙබ්විකම ඩබ්, 

හපුෙගොඩ එම් ඩී (2015).තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් ජලාශ ආශීතව දක්නට ලැෙබන  
ඇෙනෝෆිලිත මදුරුලාභීන්ෙග්  ගති ලක්ෂණ හා ෙවනත් ජලාශ ආශීත ලාභීන්ෙග් ගති ලක්ෂණ 
අධ්යයනයක්.  අන්තර්ජාතික පශ්චාත් උපාධි පර්ෙය්ෂණ ආයතනයීය සමුළුව (IPRC 2015), 
කැළණිය විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව.  (පිටුව 134) 
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19. ෙරොදිගූ ඩබ් ඩබ් පී, චන්දෙසේකරන් එන් වී, ෙසේනාරත්න එස් ජී (2015).  ලයිසීන් බහුලව ඇති 
ජානමය සහල් විෙශේෂයක් නිෂ්පාදනය සඳහා සහබන්දක කැසට්ටුවක් නිර්මාණය කිරීම - 
රුහුණු සරසවිෙය් 2වන අන්තර්ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ සම්මන්තණය (RISTCON). ශී 
ලංකාව.  (පිටුව 87) 

 
20. උදයංග එන් ඩබ් බී ඒ එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම ඩබ්, නජීම් එම් එම් එම්, 

ඉක්බාල් එම් සී එම්, අමරසිංහ යූ එස් (2015).  ශී ලංකාෙව් මධ්යම පලාෙත්  අකුරණ ෛවද්ය 
නිලධාරි වසම තුල  ෙඩංගු උණ ෙරෝගීන් ජන විකාශන ලක්ෂණ අනුව  වර්ගීකරණය කිරීම.  
2වන අන්තර්ජාතික  බහුවිධ පර්ෙය්ෂණ සමුළුව - ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව. 
(පිටුව 58) 

 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
21. උදයංග එන් ඩබ් බී ඒ එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම ඩබ්, නජීම් එම් එම් එම්, 

ඉක්බාල් එම් සී එම්, අමරසිංහ යූ එස් (2015).  ශී ලංකාෙව් මධ්යම පළාත්බද අකුරණ 
පෙද්ශෙය් වසංගතයක්  ෙලස පැතුරුණ ෙඩංගු ෙරෝගෙය් අවකාශිත හා කාලීන විමර්ශනයක්. 
අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය iPURSE.    ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව. 
(පිටුව 205). 

 
22. උදයංග එන් ඩබ් බී ඒ එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, ඉක්බාල් එම් සී එම්, කුසුමාවතී පී එච් 

ඩී, අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  ශී ලංකාෙව් මධ්යම පළාත්බද පූජාපිටිය ෛවද්ය නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාශය පදනම්ව ෙඩංගු ෙරෝගය විකාශය වීම පිළිබඳ වර්ධනය වී තිබුණු කාලීන චර්යා 
රටා පිළිබඳ අධ්යයනය.  අන්තර්ජාතික පශ්චාත් උපාධි පර්ෙය්ෂණ ආයතනයීය සමුළුව 
(IPRC 2015), කැළණිය විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව.  (පිටුව 140) 

 
23. විෙජ්ගුණෙසේකර ෙජ් ෙක් ඒ බී, රන්පටිෙග් ඩී, ෙහේවාවසම් වී, ෙව්රහැර එස් එම්, අස්මි එස් ඒ 

එම්, ෙවබර් ආර් (2015).  ශී ලංකාෙව් PCB නාමාවලිය කලමනාකරණ අභිෙයෝග හා පගතිය 
ඩෙයොක්සින් හැලජන්ම කල්පවත්නා කාබනික දූෂණ දව්ය පිළිබඳව.  36th International 
Symposium on Halogenated Persistence Organic Pollutants Dioxins 2015, Sao Paulo, Brazil. 

 
24. විෙජ්ගුණෙසේකර එන් ඩී ඒ ඩී, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම ඩබ්, ගුණවර්ධන වයි 

අයි එන් එස් (2015).  ඒඩීස් ඇල්බපික්ටස් මදුරුවන් රසායනාගාර පරීක්ෂණ මට්ටමින් 
ස්ථාපිත ෙකොට පවත්වාෙගන යාම. iPURSE අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව, ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව. (පිටුව 204). 
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25. විෙජ්ගුණවර්ධන එන් ඩී ඒ ඩී, ගුණවර්ධන වයි අයි එන් එස්, චන්ෙදෙසේන ටී ජී ඒ එන්, 

දසනායක ආර් එස්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  ෙඩංගු මදුරු 
නිවාරණය සඳහා අන්ඩජ උගුල් නිවැරදිය තැබිය  යුතු ස්ථාන නිර්ණය කිරීම.  අන්තර්ජාතික 
පශ්චාත් උපාධි පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය - IPRC 2015, කැළණිය විශ්වවිද්යාලය,  ශී ලංකාව. 
(පිටුව 137). 

 
 
 
 
 
 
 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

පර්ෙය්ෂණ සන්නිෙව්දන (ෙද්ශීය) 

1. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, ගුණෙසේකර යූ ෙක් ඩී එස් එස්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, රණසිංහ 
පී, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම් (2015).  ශී ලාංකීය  පාරම්පරික හා වැඩිදියුණු කරන ලද  
සහල් පෙභ්ද 30 ක පතිඔක්සීකාරක ගතිලක්ෂණ, ශී ලංකා ජීව විද්යා ආයතනෙය් වාර්ෂික 
සැසිවාරය. (පිටුව 51). 

 
2. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, ගුණෙසේකර යූ ෙක් ඩී එස් එස්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, 

අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, රණසිංහ පී (2015). ශී ලංකාෙව් සහල් වර්ග 29 ක් එහි 
නිවුඩ්ෙඩ් පවත්නා පති ඔක්සීකාරක ස්වභාවය අධ්යයනය. ශී ලංකා ජීව විද්යා ආයතනෙය් 35 
වන වාර්ෂික සැසිවාරය. (පිටුව 51). 

 
3. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, රත්නසූරිය ඩබ් ඩී (2015).  ශී ලාංකීය 

කුරුඳු ෙපොතු ෙතල් හා පත ෙතල් තුල පවත්නා නයිටික් ඔක්සයිඩ හා සුපර් ඔක්සයිඩ කාණ්ඩ 
විනාශ කර දැමීමට ඇති  හැකියා නීර්ණය කිරීම. ශී ලංකා ජීව විද්යා ආයතනෙය් 35 වන 
වාර්ෂික සැසිවාරය. (පිටුව 50). 

 
4. අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, රත්නසූරිය ඩබ් ඩී (2015).  ශී ලාංකීය 

කුරුඳු ෙකොල ෙතල් හා ෙපොතු ෙතල් තුල පවත්නා පති ෙකෝලින්ස්ටෙරස් කියාකාරිත්වය 
පරීක්ෂාව.  ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් 71 වන වාර්ෂික සමුළුව.  (පිටුව 46). 
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5. අමුණුෙගොඩ පී එන් ආර් ෙජ්, ජයසිංහ ජී ඩී ඩී ආර්, පිටිපනආරච්චි ආර්, ෙහේවාජූලිෙග් අයි ජී 
එන් (2015).  ෙකෝමාරිකා  ෙයදූ ක්ෂණික පානයක් පවර්ධනය කිරීම.  ශී ලංකා 
විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් 71 වන වාර්ෂික සැසිවාරය. ෙකොටස් 1, (පිටුව 111). 

 
6. අතුරුපාන එස් ෙක් එම් ආර් ඒ, රාජවර්ධන ඩී යූ, මජුදීන් ටී (2015).  මී කිරි තුල පවත්නා 

යීස්ට් පෙභ්ද ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම හා කාර්මික වශෙයන් භාවිතයට ගැනීමට හැකි 
හැකියා අධ්යයනය.  කෘෂිකාර්මික පශ්චාත් උපාධි පීඨෙය් පර්ෙය්ෂණ සමුළු (FAuRS‐2015),   
ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විද්යාලය, ශී ලංකාව. (පිටුව 166). 

 
7. චන්දකාන්තන් එම්, කදිරගාමනාදර් එස්, හදුන්ෙනත්ති එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් 

(2015).  ඇල්පීනියා කල්කරාටා නිස්සාරකෙය් ෙසම් ෙරෝග නාශක කියාකාරිත්වය නයිටික් 
ඔක්සයිඩ RAW 264.7 Murine macrophage ෛජව රසායන, ෛජව තාක්ෂණ මවුලික ජීව 
විද්යා ආයතනෙය් 7 වන  වාර්ෂික විද්යාත්මක සැසිවාරය, (පිටුව 37-40) 

 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
8. චන්දකාන්තන් එම්, කදිරගාමනාදර් එස්, හදුන්ෙනත්ති එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් 

(2015).  ඇල්පීනියා කල්කරාටා  පත නිස්සාරකෙය්  ෙසම් ෙරෝග  මර්ධන හැකියා 
විමර්ශණය. ෛජව රසායන, ෛජව තාක්ෂණ මවුලික ජීව විද්යා ආයතනෙය් 7 වන වාර්ෂික 
විද්යාත්මක සැසිවාරය, (පිටුව 16). 

 
9. චන්දකාන්තන් එම්, කදිරගාමනාදර් එස්, හදුන්ෙනත්ති එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් 

(2015). ඇල්පීනියා කල්කරාටා  රයිෙසෝම නිස්සාරකය  ෙසම් ෙරෝග පාලනය සඳහා  
මාධ්යයක් ෙලස භාවිතයට ගත හැකි පවණතාව. 8 වන අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ 
සම්ෙම්ලනය, මහාමාන්ය ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව (පිටුව 
162). 

 
10. චන්දකාන්තන් එම්, කදිරගාමනාදර් එස්, හදුන්ෙනත්ති එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් 

(2015). මීයන්ෙග් මහාපතී ෛසල තුල  පතිකීයක ඔක්සිජන්  ජනිතවීම වැලැක්වීම සඳහා 
ඇල්පීනියා කල්කරාටා සගන්ධ ෙතල් දක්වන පවණතාවය බහුමාන පෙව්ශ පිළිබඳ ෙදවන 
අන්තර්ජාතික සම්ෙම්ලනය, උපාධි අධ්යයන පීඨය, ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය. 

 
11. දළුක්ෙදනිය ඩී ඒ සී ෙක්, සබරගමුව ආර් එස්, ගුණවර්ධන ෙක් වී ටී, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් 

එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් (2015).  ෙවළඳපල තුල  පවත්නා සහල් හා තිරිඟුපිටි ෙයදූ 
නූඩ්ල්ස්  වර්ග තුල පවත්නා  ෙභෞත රසායනික හා ෛජව කියාකාරී ගතිලක්ෂණ රතු සහල් 
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ෙයදා සැකසූ නව නූඩ්ල්ස් වර්ග ෙදකක් සමග සංසන්දනාත්මක අධ්යයනය. සබරගමුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් වාර්ෂික සමුළුව. ශී ලංකාව (පිටුව 2). 

 
12.  ද සිල්වා ඒ බී ජී සී ෙජ්, ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, අෙපෝන්සු ඩී එම් ෙක්, සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් 

ආර් ආර්, ගුණරත්න ෙජ් (2015).  ශී ලංකා ෙමෙන්රි පිටි (Eleusine coracana) සතු අංශු 
පමාණ විශ්ෙල්ෂණය හා විසිරී පැවතීෙම්  ගුණාංග අධ්යයනය.  මහාමාන්ය  සර් ෙජෝන් 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක පීඨෙය් 8 වන  අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව. (පිටුව 196).  

 
13. ද සිල්වා ආර් සී එල්, ජයවීර එම් ටී වී පී, ෙරෝසා එස් ආර් ඩී, ෙපෙර්රා වී පී එස් (2015).  

ෙසෝඩියම් හා යකඩ සහිත පති ආෙරෝපිත බැටරි සඳහා ඇෙනෝඩය ෙලස ෙසෝඩියම් 
ඔක්සීකාරක ගැෙෆන් ඔක්ෛසඩ ඔක්සයිඩය හඳුනා ගැනීම.  බලශක්ති සමුළුව, ශී ලංකාව. 
 

14. දිවිෙසේකර ඩී එම් ඩබ් ඩී, නියන්ෙගොඩ එච් ආර් ඩබ් එම් ජී සී, මැදෙග් එස් එස් ෙක් (2015).  
ජාඩි නිෂ්පාදනෙය් දී භාවිතා ෙකෙරන ෙපොබෙයෝටික බැක්ටීරියා  විෙශේෂයන් ෙවන්ෙකොට 
හඳුනා ගැනීම හා ගතිලක්ෂණ අධ්යයනය.  ජාතික සමුද සම්පත්  විද්යාත්මක සැසිවාරය. 
(පිටුව 97-100). 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 

15. දිවිෙසේකර ඩී එම් ඩබ් ඩී, සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් ආර් ආර්, ෙහට්ටිආරච්චි සී, ගුණරත්න ෙජ්, 
ෙගෝපාලකිෂ්නන් (2015).  ශී ලංකා ෙමෙන්රි (Eleusine coracana) විෙශේෂයන් සතු 
ෙපොබෙයෝටික ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම. 12 වන ෙපෝෂණය පිළිබඳ ආර්ථික සමුළුව, 
ෙයොෙකොහාමා, ජපානය. 

 
16.  දිවිෙසේකර ඩී එම් ඩබ් ඩී, සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් ආර් ආර්, ෙහට්ටිආරච්චි සී, ගුණරත්න ෙජ්, 

ෙගෝපාලකිෂ්නන් (2015).  ශී ලාංකීය ෙමෙන්රි (Eleusine coracana) විෙශේෂිත තුල ඇති 
“Pediococcus acidilactici” ෙපොබෙයෝටික ෙවන් ෙකොට හඳුනා ගැනීම.   ශී ලංකා රසායන 
ආයතනෙය් වාර්ෂික පකාශන. 

 
17.  ෙෆොන්ෙසේකා එච් ආර් ඩී, කුලතුංග ඩබ් එම් එස් එස් ෙක්, පීරිස් ඒ, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම් 

(2015).  මධුෙම්හ ෙරෝග තත්වය කළමනාකරණය සඳහා හීන් මදුරුතලා ශාකය ෙයොදා 
ගැනීමට ඇති හැකියාව  නිර්ණය කිරීම.  ජාතික  පාරම්පරික ෛවද්ය විද්යා සම්ෙම්ලනය, 
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණ ආයතනය. මහරගම (පිටුව 28). 

 
18. ගමෙග් ඩී ජී එන් ඩී, විෙජ්ෙසේකර ආර් ජී එස්, මැදෙග් එස් එස් ෙක්, ෙහේවාජූලිෙග් අයි ජී එන් 

(2015). ෙටොකෙෆෙරොල් එකතු කල අශුද්ධ බලමාලු ෙතෙලහි  තත්වය හා කල් තබා ගත 
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හැකි කාලවකවානු විමර්ශණය.  උපාධිලාභීන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ  සමුළුව 2015.  සත්ව මත්ස්ය 
හා ෙපෝෂණ පීඨය, වයඹ විශ්වවිද්යාලය. (පිටුව 59). 

 
19.  ගෙන්ගමෙග් එස් ෙක්,  ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම් (2015).  ශී ලංකාෙව් බස්නාහිර පළාෙත් 

වැෙවන ඇල්පීනියා කල්කරාටා ශාක පුෂ්ප ෙපොෙහොට්ටු තුල පවත්නා රසායනික සංයුතිය.  
ජීව විද්යා සංගමෙය් සැසිවාරය. ශී ලංකාව (පිටුව 56). 

 
20. ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, පශාන්ත් ෙක්, අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  ශී ලංකාෙව් තිකුණාමල 

දිස්තික්කෙය් අපවිත ජන පභවයන්හි  දක්නට ඇති ඇෙනෝෆිලිස් කුල්සිෙනෝසියස් මදුරු කීට 
විෙශේෂත්වයන්ට ඥාතිත්ව විෙශේෂයන්ෙග් ගතිලක්ෂණ අධ්යයනය. ශී ලංකා විද්යා අභිවර්ධන 
සංගමය (පිටුව 5). 

 
21. ෙහේවාගීගනෙග් එච් ජී එස් පී, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, ධම්මරත්න අයි, ආරියවංශ එච් ඒ 

එස්, තිෙසේරා එම් එච් ඒ (2015).   විපාදිත චර්ම ෙරෝගය සඳහා පතිකාරකයක් ෙලස 
විපාදිතහාර  ශී තලය භාවිතය.  අධ්යයනයක්. පාරම්පරික ෛවද්ය කෙමෝපාය පිළිබඳ ජාතික 
සම්ෙම්ලනෙය් ඉදිරිපත් කිරීම 2015, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයූර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය. මහරගම (පිටුව 91). 

 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 

22.  ජයරත්න අයි පී එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන් ඒ, අතපත්තු ඒ එම් එම් එච්, අෙබ්විකම ඩබ් 
(2015).  ෙඩංගු ෙරෝග කාරක  හඳුනා ගැනීම සඳහා  Fe2O3  ව ත්පඨිත නිනිති අංශූන් ෙයදූ 
පරීක්ෂණ කට්ටලයක්  කෘතිමව නිෂ්පාදනය.  වර්තමාන ෙඩංගු ෙරෝග පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ 
අංශය, ෛවද්ය  පීඨය, කැළණිය විශ්වවිද්යාලය. (පිටුව 15-16). 

 

23. ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, සුතර්සනා ආර්, රණසිංහ පී, 
අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් පී (2015).  ෙතෝරා ගත් පූර්ණ ඇට සහිත 
ධාන්ය වර්ගයන්ෙග් පතිඔක්සීකාරක ගතිලක්ෂණ පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක අධ්යයනයක්.  
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් ද්වීවාර්ෂික  පර්ෙය්ෂණ සමුළුව.  ශී ලංකාව (පිටුව 1-2). 

 

24. ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් ආර් ආර්, ගුණරත්න ෙජ්, ෙහට්ටිආරච්චි සී 
(2015).  ශී ලාංකීය ෙමෙන්රි වර්ග සතු ඇරබිෙනොක්සිලන්ස්  පමාණ විමර්ශනය.   ශී ලංකා 
විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් 71 වන සැසි වාරය.  (පිටුව 70). 

 
25. ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් ආර් ආර්, ෙහට්ටිආරච්චි ඩී එච් සී එම්, ගුණරත්න 

ෙජ්, දත්තා මසුම්ඩාර් එස්, ෙබනර්ජි ආර් (2015).   ශී ලංකා ෙමෙන්රි (Eleusine 
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coracana)  පෙභ්ද තුල පවත්නා පිෂ්ඨ ජීර්ණ හැකියා, පිෂ්ඨ පතිෙරෝධක  හා ඇමයිෙල්ස් 
පමාණ මැන බැලීම.  ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්යාලෙය් 8 වන 
අන්තර්ජාතික  සැසිවාරය.  පිටුව 171. 

 
26. ජයවර්ධන එම් ටී වී පී, රාජපක්ෂ සී පී එච්, දයා ඩී ඩී එන් බී, ෙරෝසා එස් ආර් ඩී, 

ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ අයි ආර් එම් (2015).  Tio2 ගැෆීන් සංකූලතා නිනිති අංශු කෘතීම 
නිෂ්පාදනය හා ගතිලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම - ශී ලංකා ෙභෞතික විද්යා ආයතනෙය් කාර්මික 
සැසිවාරෙය් ඉදිරිපත් කල පබන්ධ. 31 - 77-82.  

 

27.  ජයවීර වී, එලියපුර ඒ, ගුණෙසේකර ඩී, වීරසිංහ එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම 
ඩබ්, කරුණාරත්න වී (2015).  සගන්ධ ෙතල් වර්ග β-CD නිනිති අංශු සමග සංකලනය 
ෙකොට ෙසමින් මුදා හැෙරන විකර්ශක ෙලස  භාවිතයට ගැනීම.  ෙඩංගු පිළිබඳ දැනට 
ෙකෙරන  පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ ආයතනය, ෛවද්ය පීඨය. කැළණිය විශ්වවිද්යාලය. 
(පිටුව 17-18). 

 

28.  කරුණාකරන් ආර්, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, තම්මිටියාෙගොඩෙග් එම් ජී, තාබෘ එම් අයි, 
ගල්ෙහේන පී (2015).  දුම්මැල්ල ශාකෙය් ජලීය නිස්සාරක ඊතයිල් ඇසිෙට්ට් මගින් උකහා 
ෙගන එය ප් රතිහිස්ටැමීන් ෙමන්ම මුඛෙයන් ගත්විට උග විෂ පමාණ මැන බැලීම සඳහා 
පිස්ටා මීයන් ෙයොදා ගැනීම. 67වන වාර්ෂික සමුළුව, ශි ලංකා පශු ෛවද්ය සංගමය (පිටුව 
58).  

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
29.  කරුණාකරන් ආර්, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, තම්මිටියාෙගොඩ එම් ජී, තාබෘ එම් අයි, 

ගල්ෙහේන පී (2015).  දුම්මැල්ල ශාඛෙය් උණු ජල නිස්සාරකය භාවිතයට ගනිමින්  
එතෙනෝල් මගින් ෙපේරණය කරන ල  උදරාබාධ සහිත පිස්ටා මීයන් ෙයොදා ගනිමින් උදරගත 
ෙරෝග පාලනය සඳහා දුම්මැල්ල භාවිතයට ඇති හැකියා නීර්ණය කිරීම.  රසායනාගාරික 
සත්ව විද්යා ශී ලංකා සංගමය, 2 වන සැසිවාරය. (පිටුව 50). 

 
30.  කසුන්මාලා අයි ජී ජී, වන්සපාල ෙජ්, ෙහේරත් එච් එම් ටී (2015). පාථමික පාසැල් සිසුන් 

සඳහා විටමින් හා යකඩ අධි පමාණයක් සහිත ෙමන්ම ඉහළ ශක්ති පමාණයක් ඇති  
ෙපෝෂ්යදායී කැඳ විෙශේෂයක් නිෂ්පාදනය.  ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් 71 වන 
සැසිවාරය.  (පිටුව 21) 

 
31.  කදිරගාමනාදර් එස්, වීරසිංහ ඩී එම් ෙක් පී, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, රණසිංහ පී, 

බිංදුෙහේවා ඒ එම් සී යූ (2015).  කැෙබල්ල ශාක පත තුල පවත්නා පතිඔක්සීකාරක හැකියා.  
ශී ලංකා ජීව විද්යා ආයතනෙය්  35 වන වාර්ෂික සැසිවාරය. (පිටුව 21). 
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32.  ෙකමලි ආර් ඩබ්, ෙහේවාජූලිෙග් අයි ජී එන්, රත්නායක එච් එම් ෙක් (2015).  පැෙපොල් 

(Carica papaya) ෙභෝගෙය් කඳ හා දාර තුල  හටගන්නා දිලීර ෙරෝග සඳහා  වැඩිදියුණු 
කරන ලද නව සංෙයෝග  සහිත පතිකර්මයක්.  ශී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 14 වන  
කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය. (පිටුව 15-19). 

 
33.   කිරිඇල්ල ෙක් ඩබ් එන් ඩී, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස්, මධුජිත් ටී 

(2015).  ෙතෝරාගත් ශී ලාංකීය පාරම්පරික සහල්  නිවුඩ්ෙඩ්  හා අන්තරීක්ශගත ෙපෝටීන 
ජල ව ත්පන්න කෘතිමව ඇති කල  අමාශගත හා පිත්තාශගත ආබාධ සඳහා පතිකාර ෙලස 
උපෙයෝගී කර ගැනීම.  ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් වාර්ෂික සැසිවාරය.  (පිටුව 125). 

 
34.   කුසුමාවතී පී එච් ඩී, ජයසූරිය ජී ඒ ෙජ් එස් ෙක්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, හපුෙගොඩ එම් 

ඩී, අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  ඊඩිස් ඊජිප්ටි මදුරු කීටයන් හා ඊඩිස් ඇල්ෙබොපික්ටස් කීටයන් 
වනසා දැමීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි මත්ස්ය විෙශේෂ 5 ක කීට නාශක හැකියා විමර්ශණය.  
ෙඩංගු ෙරෝග මර්ධන පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘති පිළිබඳ පකාශනයක්.  ෛවද්ය පීඨය, කැළණිය 
විශ්වවිද්යාලය. (පිටුව 11). 

 
 
 
 
 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
35.  සිල්වා එල් ඩී ආර් ඩී, පීරිස් ඒ, කමල් එස් වී, ජයරත්න ඩී එල් එස් එම්, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ 

එම් (2015). “හරිද් රාදී අක්ෂිෙයෝදන” - ශාක ගණනාවක් සංකලනය ෙකොට ශී ලංකාෙව්  
නිෂ්පාදනය ෙකෙරන පාරම්පරික ඇස් ෙබෙහත පිළිබඳ අධ්යයනයක්.  පාරම්පරික ඖෂධ  
කමෙව්දයන් පිළිබඳ ජාතික සම්මන්තනය, 2015.  බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයුර්ෙව්ද 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, මහරගම (පිටුව 62). 

 
36. මෙනෝරත්න සී එච්, ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ අයි ආර් එම්, ෙරෝසා එස් ආර් ඩී (2015).  ගැෆයිට්, 

ගැෙෆේන් හා ගැෆයිට් ඔක්සයිඩයන්ෙග් තාප ගතිලක්ෂණ විෙශේෙල්ෂණය (TGA/DTA) 
සමග ගැෆයිට් ඔක්සයිඩ ගැෙෆේන් බවට පරිවර්තනය වන තත්වයන් HTA හා XRD මගින් 
අධ්යයනය.  තරුණ විද්යාඥයින්ෙග්  විද්යාත්මක සමුළුෙව් දී  පකාශනය කරන ලදී.  පිටුව 
112-115 
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37.  මුණසංහ එම් එම් ඊ, චන්ෙදස්කරන් එන් වී, ෙකෝබාකිස් ඩී, සූෙසයිපිල්ෙලයි ඊ පී, 
ඩයමැන්ඩිස්, අතපත්තු ඒ එම් එම් එච්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  
NSI කලාපීය ෙඩංගු ෛවරසය මගින් ඉමියුෙනොෙජනික් ෙපප්ටයිඩ  කෘතිමව නිෂ්පාදනය 
හා ඒකගතික පතිෙද්හ  ෙයොදා සායනික කටයුතු  සඳහා ෙයොදා ගැනිමට හැකි හැකියාව.  
ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ වර්තමාන  පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ පකාශණය,  ෛවද්ය පීඨය, 
කැළණිය විශ්වවිද්යාලය.  (පිටුව 13-14). 

 
38.  නුවන්ති එස් ජී එල් අයි, මැදෙග් එස් එස් ෙක්, ෙහේවාජූලිෙග් අයි ජී එන්, විෙජ්ෙසේකර ආර් ජී 

එස් (2015). සාඩිනල්ලා ගිෙබෝසා අව ලවණ  සාන්දනය හා කුළුබඩු මද පමණට ඇතිව 
නිෂ්පාදිත කරවල විෙශේෂයන්ෙග් රසගුණ ක්ෂුදජීවීමය හා රසායනික ගතිලක්ෂණ පිළිබඳ 
සංසන්දනාත්මක ඇගයීමක්.  අන්තර්ජාතික සම්ෙම්ලනය, වයඹ විශ්වවිද්යාලය, ශී ලංකාව. 

 
39. පවිතා ෙක් ජී එන්, ෙහේවාජූලිෙග් අයි ජී එන්, රත්නායක ආර් එච් එම් ෙක් (2015). 

ෙකොෙලෙටෝටිකම් ග්ෙලොයිස්ෙපොරිෙයෝෙඩසින් ෙවතින් පැෙපොල් (Carica papaya) 
ෙභෝගය ෙවත ඇති කරන ඇන්තැක්ෙසෝන් පාලනය සඳහා වැඩිදියුණු කල නව සංෙයෝග 
වට්ෙටෝරුව.  14 වන පර්ෙය්ෂන සම්ෙම්ලනය, වයඹ විශ්වවිද්යාලය, (පිටුව 25-29). 

 
40. ෙපෙර්රා එච් ඒ ආර් පී, කරුණාෙගොඩ ෙක්, ෙපෙර්රා පී ෙක්, සමරසිංහ ෙක්, ඇරව්වාවල එල් 

ඩී ඒ එම් (2015).  ශ් රී ලංකාෙව් වැෙවන ෆිලැන්තස් නිරූරි -  පාරම්පරික ඖෂධීය ශාක 
විද්යාව පිළිබඳ ජාතික සම්මන්තණය, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය, මහරගම. (පිටුව 75). 

 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
41.  රාධිකා එන් ඩී එම්, ගුණතිලක ඩී පී පී අයි, රගුනාදන් ෙක් අයි, ගුණෙසේකර ටී ඩී සී පී අයි, 

වීරෙසේකර එම් එම් අයි, පනාන්දු එස් එස් එන් අයි, ඇරව්වාවල එල් ඩී ඒ එම්, 
ෙහේවාගීගනෙග් එච් ජී එස් පී (2015). කැන්ඩිඩා ඇල්බිකන්ස් හා කැන්ඩිඩා පැරප්සිෙලෝසිස් 
ෙවත ෙතෝරාගත් ශාක  නිස්සාරක මගින් ඇති කරනු ලබන පතිදිලීර කියාකාරිත්වය. 
වාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සම්ෙම්ලනය, මානව හා සමාජ විද්යා ජාතික ආයතනය. (පිටුව 68-69). 

 
42.  රාධිකා එන් ඩී එම්, ගුණතිලක ඩී පී පී අයි, අෙබ්විකම ඩබ්, කස්තුරිරත්න ෙක් ටී ඒ ඒ 

(2015).  ෙඩංගු වසංගතය හා ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳව ෙතෝරා ගත්  පාසැල් 
සිසුන් ගම්පහ දිස්තික්කය තුල දැනුවත් කිරීම.  ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ වර්තමාන  පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය, ෛවද්ය පීඨය, කැළණිය විශ්වවිද්යාලය.  (පිටුව 34-35). 
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43.  රාජවර්ධන ඩී යූ, රාජු පී එන්, රෂ්මි එච් එම්, ගන්ගුලි එස් (2015).  ෙපොබෙයෝටික 
ලැක්ෙටොබැසිලස් ප්ලැන්ටම් ෙවතින් පැසවීමට භාජනය කර නිෂ්පාදිත  ආහාර සංකලනයන් 
ෙවනුවට  ඩිම්බෙසොටික සංකලන මාධ්ය ෙයොදා  ආහාර ෙලස භාවිතයට ගත හැකි  සංකලන 
නිෂ්පාදනය.   4 වන වාර්ෂික සැසිවාරය, ශී ලංකා ක්ෂුදජීවී විද්යා සංගමය. 3. (පිටුව 3). 

 
44.   රණසිංහ ආර් එල් ඩී එස්, එදිරිවීර ඊ ආර් එච් එස් එස්, වාසලමුනි ඩබ් ඒ ඩී ඩී, ඇරව්වාවල 

එල් ඩී ඒ එම් (2015).  ධාන්ය අම්ල ඖෂධය  පමිතිකරණය.  ආසවන පැසවීෙමන් නිෂ්පාදිත 
පානීය ඖෂධයක්. පාරම්පරික ආයුර්ෙව්ද පතිකර්ම පිළිබඳ ජාතික සම්ෙම්ලනය.  
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ  පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, මහරගම.  (පිටුව 51). 

 
45.   රුදිගූ ඩබ් ඩබ් පී, අචලා එච් එච් ෙක්, බණ්ඩාර ෙක් ජී ඩබ් ඩබ්, රත්නායක එන් ආර් එම් ෙක් 

එන් ඩී, විතාන ඩබ් ටී ජී එස් එල්, චන්දෙසේකරන් එන් වී, ෙසේනාරත්න එස් ජී (2015).  
ලයිසින් ෙවතින් ෙපෝෂිත ටාන්ස්ජනිත සහල් විෙශේෂ පවර්ධනය උෙදසා අධ්යයන කටයුතු.  
ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් වාර්ෂික පකාශනය.  (පිටුව 80).   

 
46.  රුදිගූ ඩබ් ඩබ් පී, අචලා එච් එච් ෙක්, බණ්ඩාර ෙක් ජී ඩබ් ඩබ්, රත්නායක එන් ආර් එම් ෙක් 

එන් ඩී, විතාන ඩබ් ටී ජී එස් එල්, චන්දෙසේකරන් එන් වී, ෙසේනාරත්න එස් ජී (2015).  
පකාශිත ෙෆරටීන් ෙවතින් ෙපෝෂිත ටාන්ස්ජනිත  සහල් විෙශේෂ පවර්ධනය උෙදසා  අධ්යයන 
කටයුතු.  ෛජව රසායන විද්යා ෙමෞලික ජීව විද්යා හා ෛජව තාක්ෂණ විද්යා ආයතනෙය් 
විද්යාත්මක සැසිවාරය, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය. (පිටුව 25). 

 
 
 

 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 

47.  රූපසිංහ ෙක් එම් ඩී ටී, ෙහේරත් එච් එම් ටී, ද සිල්වා එම් එස් ඩබ් (2015).  වියපත් අය 
උෙදසා තන්තු පමාණෙයන් අධික බිස්කට් විෙශේෂෙයන් ෙතෝරා ගත් ෙද්ශීය  ධාන්ය හා 
ඇටවර්ග ෙයොදා නිෂ්පාදනය.  උපාධිලාභීන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ සමුළුෙව්දී පකාශිත ෙද්ශණ.  
සත්ව පාලන, ධීවර හා  ෙපෝෂණ විද්යා පීඨය.  වයඹ විශ්වවිද්යාලය. (පිටුව 44). 

 
48.  ශීමලී එච් පී ඩී, ෙසෝමවතී ෙක් එම්, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, 

ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් (2015).  සාමාන්ය ෙයෝගට් ෙවනුවට ෙභෞතික, රසායනික හා 
පතිඔක්සීකාරක ෙවතින් ෙපොෙහොසත් සහල් නිස්සාරකයක් ෙයොදා  නිෂ්පාදනය කල ෙයෝගට් 
සමග සංසන්දනාත්මකව ඇගයීම.  සබරගමුව විශ්ව විද්යාලය. (පිටුව 11). 
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49.  සුතර්සනා වයි, සමරනායක එම් ඩී ඩබ්, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, ෙහේරත් එච් එම් ටී 

(2015). ෙතෝරාගත් පාරම්පරික ශී ලංකා සහල් (Oryza sativa L) වර්ග සතු ෙපෝෂණීය 
පදාර්ථ, ෙම්ද අම්ල හා පතිඔක්සීකරණ හැකියා.  ශී ලංකා ජීව විද්යා සංගමෙය් වාර්ෂික  
සැසිවාරය.  (පිටුව 55). 

 
50.  සුතර්සනා වයි, සමරනායක එම් ඩී ඩබ්, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් ෙක් එස් එම්, ෙහේරත් එච් එම් ටී 

(2015).  ෙතෝරාගත් පාරම්පරික ශී ලංකා සහල් (Oryza sativa L) වර්ග සතු ෙපෝෂණීය 
පදාර්ථ, ෙම්ද අම්ල හා පතිඔක්සීකරණ හැකියා.  ශී ලංකා ජීව විද්යා සංගමෙය් වාර්ෂික  
සැසිවාරය.  (පිටුව 55). 

 
51.  සුතර්සනා ආර්, ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් ආර් ආර්, ගුණරත්න ෙජ්, 

පියන්කා ඩී, බගෙද් පී, මසුම්ඩාර් එස් ඩී, බැනර්ජි ආර් (2015). ෙතෝරාගත් ශී ලාංකීය 
ෙකෙසල්  විෙශේෂ සඳහා පිෂඨ් ජීර්ණ පමාණයන් හා  පිෂ්ඨ පතිෙරෝධක පමාණ.  ෙකෙමස්ටි 
ඉන් ශී ලංකා.  ශී ලංකා රසායන විද්යා ආයතනය.  (පිටුව 25). 

 
52. සුතර්සනා එස්, ෙහේරත් එච් එම් ටී, ෙපෙර්රා ඕ ඩී ඒ එන් (2015).  ෙද්ශීය ධාන්ය හා ඇට වර්ග 

ෙයදූ “යහපත් තන්තු ආහාර මූලයන්” වියපත් ජනතාව උෙදසා නිෂ්පාදනය.  
උපාධිලාභීන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ සමුළුෙව් පකාශන.  සත්වපාලන, ධීවර හා ෙපෝෂණ පීඨය, වයඹ 
විශ්වවිද්යාලය.  (පිටුව 55). 

 
53. තයාලිනී ටී, ෙත්වෙන්සම් වී, කදිරගාමනාදර් එස්, ගමෙග් ටී (2015).  චර්ම ෙරෝග ඇති කරන 

ක්ෂුද ජීවීමය පරෙපෝෂිතයන් නාශනය සඳහා තිප්පිලි ෙභෝගය සතු  පතිබැක්ටීරියා හැකියාව.  
4 වන වාර්ෂික විද්යාත්මක සමුළු වාරය.  ශී ලංකා ක්ෂුදජීවී විද්යා සංගමය. (පිටුව 9). 

 
 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
54.  තිලකරත්න ඩබ් පී ඩී ඩබ්, ගුණවර්ධන ෙක් වී ටී, ෙපෙර්රා ඕ ඩී ඒ එන් (2015).  සන්තෘප්ත 

වාෂ්පය ෙයදූ සහල් නිවුඩ්ඩ ස්ථායීකරණය කරමින්  සහල් නිවුඩු ෙයදූ බිස්කට් විෙශේෂයක්  
හඳුන්වා දීම.  ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් 79 වන වාර්ෂික සමුළුව.  (පිටුව 20). 

 
55.  තිවංක එම් එස්, රුදිගූ ඩබ් ඩබ් පී, අචලා එච් එච් ෙක්, අතපත්තු ඒ එම් එම් එච්, ගුණතිලක පී 

ඒ ඩී එච් එන් (2015).  කර්මාන්ත සඳහා රිකම්බයින් එන්සයිම නිෂ්පාදනයට අවශ්ය 
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තාපස්ථායී ඇල්ෆා ඇමයිෙල්ස ජාන ෙවන්ෙකොට ගැනීම හා ක්ෙලෝනීයකරනය.  ජීවවිද්යා 
ආයතනෙය් 35 වන සැසිවාරෙය් ප් රකාශන.  (පිටුව 65). 

 
56.  උදයංග එන් ඩබ් බී ඒ එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, අෙබ්විකම ඩබ්, නජීම් එම් එම් එම්, 

ඉක්බාල් එම් සී එම්, අමරසිංහ යූ එස් (2015). ශී ලංකාෙව් මධ්යම පළාත්බද අකුරණ 
පෙද්ශෙය් විෙශේෂිත ෙමන්ම කාලීන වශෙයන් දක්නට ලැෙබන ෙඩංගු වසංගත පැතිෙරන 
රටාව.  ශී ලංකා විද්යාභිවර්ධන සංගමෙය් වාර්ෂික සැසිවාරය.  (පිටුව 7). 

 
57.  උදයංග එන් ඩබ් බී ඒ එල්, ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන්, ඉක්බාල් එම් සී එම්, කුසුමාවතී පී 

එච් ඩී, අෙබ්විකම ඩබ් (2015).  ශී ලංකාෙව් ෙකොළඹ හා  නුවර දිස්තික්කයන් තුල ෙඩංගු 
උවදුර පැතිෙරන රටා පිළිබඳ අධ්යයනයක්.  ෙඩංගු ෙරෝග පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ ආයනය, 
ෛවද්ය පීඨය, කැළණිය විශ්ව විද්යාලය.  (පිටුව 33-23). 

 
58.  වල්ලිවල එස් ජී, ද සිල්වා ඒ බී ජී සී ෙජ් (2015).  වැඩි කියාකාරිත්වයක් සහිත  උත්පාදක 

යන්තයක් භාවිතයට ගනිමින් අපෙත් යවන ෙපොල්වතුර මගින් ස්වාභාවික විනාකිරි 
නිෂ්පාදනය.  පාරම්පරික කළමනාකරණය හා සැලසුම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව.  
මධ්යම පරිසර  අධිකාරිය, ශී ලංකාව.  (පිටුව 36). 

 
59.   විකමසිංහ ආරච්චි එස් එම්, මුනසිංහ එම් එම් ඊ, සබරගමුෙකෝරෙල් එස් ටී, අෙබ්ගුණරත්න 

එස් එස්, ෙරොදිගූ ඩබ් ඩබ් පී, ද සිල්වා ඩී පී ඩී සී, දල්පදාදු ෙක් එස් එල්, ෙසේනාරත්න එස් ජී, 
ගුණතිලක පී ඒ ඩී එච් එන් (2015).  හයිෙඩොකාබන් පතිකර්ම  සඳහා ක්ෂුදජීවීන් සතු 
කාර්යභාරය, ෛජව  පතිකාර කමෙව්දයක්.  5 වන වාර්ෂික සමුළුව, ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්ව 
විද්යාලය, ශී ලංකාව. 5: (පිටුව 4-6).  

 

 

 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 
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1.  බණ්ඩාර ෙක් ජී ඩබ් ඩබ්, විතානෙග් ජී පී ඩබ් ෙක්, අතපත්තු ඒ එම් එම් එච්, විතාන ඩබ් ටී ජී 
එස් එල්, චන්දෙසේකරන් එන් වී, ෙසේනාරත්න එස් ජී (2015).  පිස්සු බලු ෛවරසෙය් 
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ග්ලයිෙකොෙපෝටීන ජානය ෙයොදා DNA ජලභීතිකා එන්නතක් පවර්ධනය කිරීම.  2 වන 
ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 37. 

 
2.  බරගමආරච්චි ආර් වයි, වීරෙසේන ඕ වී ඩී එස් ෙජ්, සමරෙසේකර ආර් (2015).  කෘමිනාශක 

ආෙව්නික බැසිලස් තුෙරන්ජිෙන්සිස් විෙශේෂ ලිපිෙඩොප්ෙටරන් සහිතව කියාකාරකම.  2 වන 
ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 30-31. 

 
3.  චන්දකාන්තන් එම්, කදිරගාමනාදර් එස්, හදුන්ෙනත්ති එස් එම්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් (2015).  

ඇල්පීනියා කල්කරාටා පත සතු වාෂ්පශීලී ෙසම්ෙරෝග නාශක සංෙයෝග.  2 වන ද්වීවාර්ෂික 
පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 21-22. 

 
4.  දසනායක එම් ආර් පී, විෙජ්ගුණෙසේකර ෙජ් ෙක් ඒ බී, ලියනාරච්චි ෙජ් වී වී, මල්වැන්න ඒ එල් 

එස්, සමරතුංග එස් එල් ඕ වී, ගුණරත්න ෙක් ආර් එම් (2015).  GC-FID  තාක්ෂණය ෙයොදා 
ශී ලංකා ෙවළඳෙපොෙලහි ඇති  සුවඳ විලවුන් සතු  එතෙනෝල් පමාණ නිර්ණය කිරීම.   2 වන 
ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 44. 

 
5.  ද සිල්වා ඒ බී ජී සී ෙජ්, යතුර්සාන් එස්, ජයවර්ධන එස් ඒ එස්, අෙපෝන්සු ඩී එම් ෙක්, 

සමරෙසේකර ෙජ් ෙක් ආර් ආර්, ගුණරත්න ෙජ් (2015). ශී ලංකා ෙකෙසල් වර්ග ෙයොදා  
නිෂ්පාදිත පිටි විෙශේෂයන් සතු  ඇමයිෙල්ස් පමාණ, පැතිර යාෙම් ගුණය හා  අංශු පමාණ 
පැතිර පවත්නා  අන්දම.  2 වන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය.  පිටුව 7-8.  

 
6.  ධර්මදාස ආර් එම්, අකලංක ජී සී (2015).  ශී ලංකාෙව් බස්නාහිර හා සබරගමු පළාත්බද සර්ප 

විෂ පතිකාර සඳහා භාවිතයට ගනු ලබන ෙද්ශීය ඖෂධීය ශාක පිළිබඳ ඖෂධ විද්යාත්මක  
සමීක්ෂණය.  2 වන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 
18. 

 
7.  දිසානායක ඩී එම් එච් එස්, කුමාරසිංහ ෙක් ඒ එන් (2015).  හම්බන්ෙතොට ෙයෝජිත කාර්මික 

ජනපදෙය් සල්ෆර් ඩෙයොක්සයිඩ වායුව ෙවතින් ඇති කල හැකි වායු දූෂණ පාරිසරික උපදව 
තත්වය උසස් වායු විසරණ ෙමොඩල ආකෘතියක් මගින් අනුමාන ෙලස විමර්ශනය. 2 වන 
ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 49.  

 
 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 
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8.  එලමල්ෙදනිය එල් එම් පී ආර්, රණසිංහ පී, දිසානායක පී ෙක්, අෙබ්ෙසේකර ඩබ් පී ෙක් එම්, 
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ෙසෞඛ්ය සම්පන්න බීම වර්ග නිෂ්පාදන කියාවලිෙය් දී භාවිතයට ගනු ලබන ක්ෂුද ෙපරහන  
කාර්යාවලිෙය් කියාකාරී ස්වභාවය.  2 වන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 10-11. 

 
32. වීරතුංග එච් ඩී, ගෙන්ගම එස් ෙක්, ෙපේමකුමාර ජී ඒ එස් (2015).  ගාල්ල හා රත්නපුර 

දිස්තික්ක ෙදක තුල ආසවනය ෙකෙරන ශී ලංකා කුරුඳුෙපොතු ෙතල් සතු රසායනික 
ගතිලක්ෂණ.  2 වන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 
23-24. 

 
33. විජයසිරිවර්ධන සී, වාසලමුනි ඩබ් ඒ ඩී ඩී (2015).  වනගතව නිෂ්පාදනය ෙකෙරන හා ගෘහ 

කර්මාන්තමය ෙලස  නිෂ්පාදනය ෙකෙරන මීපැණි පෙභ්ද ෙවන්ෙකොට හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ 
සංසන්දනාත්මක අධ්යයනයක්.  2 වන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය.  පිටුව 25. 

 
34. විල්සන් විෙජ්රත්නම් ආර් එස්, ගුණෙසේකර එම් එම් එන් පී, ගුණතිලක ආර් එම් එස්, ෙපෙර්රා 

එම් ජී ඩී එස්, ෙහේවාජූලිෙග් අයි ජී එන් (2015). නව ඉටි ආවරණයක් ෙයදීම මගින් 
කර්තෙකොෙලොම්බන් අඹ  ෙභෝගෙය් තත්වය පසු අස්වනු  සුරැකුම් කමෙයන් ඉහල නැංවීම.  2 
වන ද්වීවාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සමුළුව,  කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය.  පිටුව 12-13. 
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ෙපෝස්ටර 

ජයවීර, විෙජ්ෙසේකර එච්, විෙජ්බාහු එස්, කුමාරතිලක පී, ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ අයි ආර් එම්, ෙරෝසා 
එස් ආර් ඩී, විතානෙග් එම් (2015). ජලීය දාවණයක් තුල ඇති  ෙකෝමියම් (Vi)  ඉවත් කිරීම 
සඳහා නිනිති ශූණ්ය  සංයුජ යකඩ  ගිල්වන ලද ගැෙෆේන්  පිෂ්ඨ ආවරණයක් සහිතව භාවිතයට 
ෙයොදා ගැනීම. ෙපෝස්ටර ඉදිරිපත් කිරීම, ෙදසැම්බර් - ඩුබායිහිදී පැවති 4 වන නැෙනෝටුෙඩ් 
සමුළුව. 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 

ෙප්ටනට් බලපත්/ෙපොෙරොත්තු 
 

1. අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, එම් ටී වී පී ජයවීර, ඩබ් එල් එන් සී ලියනෙග්, සී පී එච් 
රාජපක්ෂ.  බලශක්ති ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා උපාංග නිෂ්පාදනෙය් දී ගැෙෆේන්/TiO2 
ගැෙෆේන්/SnO2 හා  ගැෆීන්/ෙලෝහ ඔක්සයිඩ/ෙපොලි ඇනලීන් නිනිති ෙකොමිෙපොසිට.  ෙප්ටන්ට් 
බලපත් ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18503 (2015).  ඉල්ලුම් කෙල් 2015.07.06. ෙප්ටන්ට් බලපත් 
හා ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 

 
2.  අයි පී එල් ජයරත්න, ෙජ් ටී එස් ටී ජයවර්ධන, ආර් සී ඩබ් ආරච්චි, එච් ඒ එම් අයි ටී 

ෙහට්ටිආරච්චි, අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ.  පානීය ජලෙය් ෆ්ෙලෝරයිඩ ඉවත් කිරීමට 
නිර්මාණය කල රතුමැටි ෙපරහණය නැවත උත්ෙත්ජනය කලහැකි කමෙව්දයක්.  ෙප්ටන්ට් 
බලපත් ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18503 (2015).  ඉල්ලුම් කෙල් 2015.07.06. ෙප්ටන්ට්  
බලපත් හා ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 

 
3.  අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, එම් ටී වී පී ජයවීර.  අධි කියාකාරී ඔක්සිඩයිස ගැෆයිට් 

ඔක්සයිඩ උසස් ගණෙය්  ගැෆීන්  හා එහි  ව ත්පන්න නිෂ්පාදනය සඳහා.  ෙප්ටන්ට් බලපත් 
ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18301 (2015).  ඉල්ලුම් කෙල් 2015.07.06. ෙප්ටන්ට්  බලපත් හා 
ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 
 

4. අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, අයි පී එල් ජයරත්න, ෙජ් ටී එස් ටී ජයවර්ධන, ආර් සී ඩබ් 
ආරච්චි, එච් ඒ එම් අයි ටී ෙහට්ටිආරච්චි, එච් සී ඩී පී ෙකොළඹෙග්.  ෆ්ෙලෝරයිඩ, ආසනික් හා 
කැඩ්මියම් ෙලෝහ අපවිත වූ ජලයන් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා රතු මැටි කැටිති නිෂ්පාදනය. 
ෙප්ටන්ට් බලපත් ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18250 (2015).  ඉල්ලුම් කෙල් 2015.05.26. 
ෙප්ටන්ට්  බලපත් හා ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 
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5. අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, ෙජ් ටී එස් ටී ජයවර්ධන, එච් සී ඩී පී ෙකොළඹෙග්, එම් ටී වී පී 

ජයවීර.  උසස් තත්වෙය් ගැෆයිට් ඔක්සයිඩ අගය වැඩි ෙකොට නිෂ්පාදනය සඳහා  ස්වාභාවික 
මිනිරන් පවිත කිරීම. ෙප්ටන්ට් බලපත් ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18248 (2015).  ඉල්ලුම් කෙල් 
2015.05.26. ෙප්ටන්ට්  බලපත් හා ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 

 
6. අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, එල් ඩී සී නයනජිත්, සී එච් මෙනෝරත්න, එම් ටී වී පී ජයවීර. 

ෙද්ශීය මිනිරන් අගය වැඩි කල මිනිරන් ෙලස බහු-ස්ථර ග් රැෆීන් හා ගැෙෆේන් ඔක්සයිඩ 
නිෂ්පාදනය. ෙප්ටන්ට් බලපත් ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18157 (2015). ඉල්ලුම් කෙල් 
2015.03.16. ෙප්ටන්ට්  බලපත් හා ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 

පකාශන, ඉදිරිපත් කිරීම් හා ෙප්ටන්ට් බලපත 

 
7. ඩබ් පී ෙක් එම් අෙබ්ෙසේකර, ජී ඒ එස් ෙපේමකුමාර, පී පනාන්දු.  සම පැහැපත් ෙකෙරන  

ෙමන්ම වයස සඟවන ලක්ෂණ සහිත විලවුන් වට්ෙටෝරුවක්. ඉල්ලුම් කෙල් - ෙප්ටන්ට් 
බලපත් ඉල්ලුම්පත LK/P/1/18423. ඉල්ලුම් කෙල් 2015.09.15. ෙප්ටන්ට්  බලපත් හා 
ෙවළඳ නාම ලියාපදිංචි ෙල්ඛකාධිකාරී, ශී ලංකාව. 
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මානව සම්පත් 

ආයතනෙය් සම්පූර්ණ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය 343 කි.  ෙමම සංඛ්යාව අතුරින් තාක්ෂණ 
අංශ ෙසේවකයින් 66% ක් සහ 34% ක සහායක අංශ ෙසේවකයන්ෙගන් සමන්විත ෙව්.  
රසායනික හා ක්ෂුදජීවී රසායනාගාරය ඉන් 17 % කින් සැදුම්ලත් විශාලතම අංශයයි.  
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    මානව සම්පත් 
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මානව සම්පත් 
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විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්  
ආචාර්ය ජී ඒ එස් ෙපේමකුමාර  

BSc(Colombo), PhD(Colombo), CBiol, MIBiol, MIChemC  
 

අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන 
ෙජ් ෙක් ආර් ආර් සමරෙසේකර මිය  

BSc(Hons) (Colombo), PhD(Rothamsted), CChem, MIChemC, MIBiol 

 
අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, තාක්ෂණ ෙසේවා 

ඒ එස් පන්නිල 
BSc.(Peradeniya) MPhil(Kelaniya), MIM(UK) 

MIP(SL), CPhys(SL) 

 
අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, පරිපාලන හා ෙමෙහයුම් 

ෙක් ඒ එස් පී කළුආරච්චි 
BSc.(B.Ad)(Sp) (Sri Jayawardenapura), CBA(ICASL) 

MAAT, Postgraduate Dip in Mang. 

 

පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන 

ආහාර තාක්ෂණ අංශය 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, ආහාර තාක්ෂණ අංශය/ 
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පර්ෙය්ෂණ විද්යාර්ථී 
අයි ජී එන් ෙහේවාජූලිෙග් මිය       BSc.(Hons)(Peradeniya),MPhill(Colombo), PhD (Colombo)   
 

පධාන පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 
එච් එම් ටී ෙහේරත් මිය    BSc.(Hons)(Peradeniya),MPhill(Sri Jayawardhanapura) MIChemC    
 
ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

 
පී එන් ආර් ෙජ් අමුණුෙගොඩ මයා    BSc(Spl) (Peradeniya), PhD(Open University) 

 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

එස ්එස් ෙක් මැදෙග් මයා     BSc(Peradeniya) 

ඒ එම් සී යූ බින්දුෙහේවා මිය    BSc(Peradeniya),MSc (Sri Jayawardenapura)  

ෙක් වී ටී ගුණවර්ධන මයා              BSc(Spl)(Hons)(Peradeniya) 
ඩී එම් ඩබ් ඩී දිවිෙසේකර මිය                                                 BSc(Bangalore) MSc(Bangalore)  

ඊ එන් විෙජ්ධීර මිය     BSc(Spl)(Peradeniya) 
ඩබ් ෙක් එස ්එම් අෙබ්ෙසේකර ෙමනවිය   BSc(Spl)(Hons)(Peradeniya), MSc(PGIA) 

එම් එම් එන් පී ගුණෙසේකර        BSc(Spl)(Hons)(Colombo)  

 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

ඩබ් ඩී ඩබ් සමරනායක මිය        BSc(Spl)(Hons)(Sri Jayawardhanapura) 

ඩී යූ රාජවර්ධන මිය    BSc(Bangalore), MSc(Peradeniya) 
එස ්ඒ එස් ජයවර්ධන මිය    BSc(Spl) (Sr Jayawardenapura) 

ආර් සී පිටිපනආරච්චි ෙමනවිය   Grad IChemC, BSc(Open University)MSc(Sri Jayawardenapura), CChem 
  
 

පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රුවන් 

එස ්ජී වල්ලිවල මිය    BSc(Eng)(Moratuwa), MSc(Moratuwa) 

ඒ බී ජී සී ෙජ් ද සිල්වා මිය    BSc(Eng)(Moratuwa) 
  

රසායනාගාර තාක්ෂණඥයින්    

ජී ඩී එස ්ෙක් රාජපක්ෂ මිය        LTCC(IChemC) 
එම් ජී ඩී එස් ෙපෙර්රා මිය    LTCC(IChemC), Dip.Agri(Aquinas) 

   
කාර්මික නිලධාරීන්  

ඩී එම් ෙක් අෙපෝන්සු මිය        LTCC(IChemC) 

ඩබ් යූ ඩී ෙම්දිස ්මයා    LTCC(ChemC) 
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ශාක තාක්ෂණ අංශය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, ශාක තාක්ෂණ අංශය        
පී රණසිංහ මයා     BSc(Hons) (Peradeniya), MPhil(Colombo), PhD(Colombo), MIBiol 

 
පර්ෙය්ෂණ විද්යාර්ථී 

ආර් එම් ධර්මදාස මයා    BSc(Hons) (Ruhuna), MPhil(Sri Jayawardenapura), PhD (Sri Jayawardenapura) 
            MIBiol 

 

පධාන පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

එස ්ෙචල්ෙව්න්දන් මිය        BSc(Spl)(Hons)(Jaffna), PhD(Peradeniya)  
සී විෙජ්සිරිවර්ධන මයා    BSc(Bangalore), MSc(Gujarat), PhD(Gujarat Ayurved University) 
එල්.ඩී.ඒ.එම්.ඇරැව්වල මිය        BSc(Hons) (Peradeniya), MSc(Sri Jayawardenapura), MPhil(Peradeniya),  

PhD(Kelaniya), MIBiol, AIChemC 
 
                                                                                                                       
පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

ඩබ් පී ෙක් එම් අෙබ්ෙසේකර මිය     BSc (Spl))Hons) (Colombo)   
එච් ඩී වීරතුංග මයා         BSc(Spl)(Colombo), MSc (Midway) 

එච් ඩී එස් එම් ෙපෙර්රා මිය        BSc (Spl) (Colombo)   
යූ අයි මැදවත්ත මිය       BSc (National University, Republic of Korea)adeniya), PhD (Uni. Of Pisa, Italy)  
ඩබ් ඒ ඩී ඩී වාසලමුනි මිය      BSc (Spl) (Peradeniya)   
 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

රසායනාගාර තාක්ෂණඥයින්    

පී අයි පී ෙක් පනාන්දු මිය       LTCC(IChemC) 

වී එස් බණ්ඩාර මිය      LTCC(Merit)(IChemC),Grad IChemeC,MRSC(UK) 

 

පරිපාලන නිලධාරිණී 

ඩබ් එස ්ෙක් පනාන්දු මිය 

 
 

දව්ය තාක්ෂණ අංශය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, දව්ය තාක්ෂණ අංශය 

පුරප්පාඩුව ඇත   

 
අංශ පධානී, පධාන පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 
අයි ආර් එම් ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ මිය       BSc(Colombo),MPhill(SriJayawardenapura), PhD(Colombo) 

    

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 
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එල් ඩී සී නයනජිත් මයා        BSc(Chem)(Hons)(Peradeniya) 
සී එච් මෙනෝරත්න මයා    BSc(Rajarata)MPhill(Peradeniya) 
 

එම් ඩී වයි මිලානි මිය    BSc(Spl)(Colombo), MSc(Moratuwa)    

ෙක් එස ්පී කරුණාදාස මිය         BSc(Spl)(Hons)(Peradeniya) 

අයි පී එල් ජයරත්න මිය          BSc(Peradeniya), PhD (Peradeniya) 
     

පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රුවන් 

එච් සී ඩී පී ෙකොළඹෙග් මිය    BSc(Eng)(Moratuwa)  
ෙජ් ටී එස් ටී ජයවර්ධන මිය    BSc(Eng)(Moratuwa)  
 
     
පාරිසරික තාක්ෂණ අංශය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, පාරිසරික තාක්ෂණ අංශය    

ඩබ් ආර් ෙක් ෙෆොන්ෙසේකා                 BSc.(Eng)(Hons)(Moratuwa),MSc(Delft) 

 

පධාන පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රු 

එන් ඒ ටී ඩී ඩී ගුණෙසේකර        BSc.(Eng)(Moratuwa),Associae Member(IESL) 
 

ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රු 
ඩබ් ෙජ් ෙක් ඩී රන්පටිෙග් මිය   BSc.(Eng)(Hons)(Moratuwa),PG Dip(Moratuwa) 

 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

ජ් ෙයෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

පී  සුබමනියම් මයා     BSc.(Jaffna), PhD(UK) 

 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

ආර් ටී නිලූෂා මිය     BSc.(Spl)(Sabaragamuwa) 
ඊ වයි පනාන්දු මයා     BSc.(Westminister) Post Graduate (Westminister), 
PhD(Westminister) 
ආර්.ඩී.එස.්එස්.රණතුංග මයා    BSc.(Spl) (Sri Jayawardenapura), MPhil (Sri Jayawardenapura) 
 

පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රුවන් 

ඩබ් ආර් එල් විෙජ්ෙසේකර මිය   NDT(Che.Eng.Tech)(Moratuwa),ECE(Che.Eng)(UK)   
ඩී එම් එච් එස ්දිසානායක මිය   BSc.(Eng)(Hons)(Moratuwa), MSc (Moratuwa)   

ෙක් ඒ එන් කුමාරසිංහ මිය     BSc(Eng)(Peradeniya)  
 

රසායනාගාර තාක්ෂණඥ 
ෙජ් ඒ පී වී ජයසිංහ මයා        NDT (Moratuwa)  
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පරිපාලන නිලධාරි 
එස ්ඒ ජී එල් ෙපෙර්රා මිය 
 
 
 

ෛජව තාක්ෂණ ඒකකය 
 
අංශ පධාන/ෛජව තාක්ෂණ ඒකකය 

පුරප්පාඩුව ඇත 

 
පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

එච් එච් ෙක් අචලා මිය    BSc (Spl) (Colombo), MSc (Biotech) (Peradeniya) 
ෙක් ජී ඩබ් ඩබ් බණ්ඩාර මිය    BSc (Spl) (Colombo) 
ඩබ්.ඩබ්.ෙක්.රුදිගු මිය    BSc.(Open University), BSc (Peradeniya) 
පි ඒ ඩී එච් එන් ගුණතිලක මයා   BSc.(Kelaniya), PhD (Kelaniya) 
ඒ එම් එම් එච් අතපත්තු මිය    BSc.(Colombo), PhD (Kelaniya) 
 

 

අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කාර්යාලය 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

එස ්එන් තන්තිෙගොඩ    BSc (Bangalore), MSc (Colombo) 
 

ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 
එම් ඒ සී පී ෙපෙර්රා මිය 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

තාක්ෂණික ෙසේවා 

රසායනික  හා ක්ෂුදජීවී රසායනාගාරය 

ෙජ්යෂ්ඨ  නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - රසායනික  හා ක්ෂුදජීවී රසායනාගාරය 

ෙජ් ෙක් ඒ බී විෙජ්ගුණෙසේකර මයා   BSc (Spl) (Peradeniya), MPhil (Wales) 
 

පධාන පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 
ඩබ් ඒ ෙජ් සජීවිකා ෙපෙර්රා මිය   BSc (Spl) (Hons) (Kelaniya), MSc (Keleniya) 

එම් එන් ඒ මුබාරක් මයා    BSc (Spl) (Hons), MSc (Deft)   

 

ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 
ෙක් එස ්වීරක්ෙකොඩි මයා    BSc (Peradeniya), MSc (Kelaniya)  
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පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥයින් 

එස ්එච් එස් කරුණාරත්න ෙමනවිය      BSc (Bangalore), MSc (Kelaniya)   

ජී වී වී ලියනආරච්චි මිය        BSc (Spl) (Hons) (Colombo) 

පී එස් එෆ් ෙපෙර්රා මිය        LTCC (IChemC), BSc (Peradeniya), MSc (Colombo) 

එම් ආර් පී දසනායක ෙමනවිය      BSc (Spl) (Hons) (Sri Jayawardenapura) 

එස ්ෙක් ලියනෙග් මිය        BSc (Kelaniya), MSc (Kelaniya)   

ජී යූ චන්දසිරි මයා          BSc (Spl) (Hons) (Sri Jayawardenapura) 

ඩබ් ඩී ෙක් මහතන්තිල මිය        BSc (Sabaragamuwa), MPhil (PGIS), PhD (Japan) 

ඩී ඒ ටී ඩබ් ෙක් දිසානායක මයා      BSc(Spl) (Hons) (Peradeniya) 

එච් පී ඊ ද ෙසොයිසා මිය        BSc (Spl) (Sri Jayawardenapura), Prof Diploma (CIM), Diploma in Quality  
Management (SLSI)   

 

රසායනාගාර තාක්ෂණඥ 
ආර් පී ඩී සී ෙජ් කුෙර් මිය        LTCC (Merit) (IChemC)  

වයි ඒ පිටවල මිය          LTCC (Hons) (IChemC)  

පී ෙක් ජී ද අල්විස් මිය         LTCC (IChemC)   

අයි ජයෙකොඩි මිය          GIC, LTCC  (IChemC)   

 

ෙජ්යෂ්ඨ කාර්මික  නිලධාරීන් 

ෙජ් එම් එම් ෙහේරත් මිය        LTCC (IChemC)   

ආර් එම් එස් රත්නායක මිය        LTCC (IChemC)   

සී ෙක් විකමසිංහ මිය         LTCC (IChemC)   

වයි එම් සී පියතිලක මිය         LTCC (IChemC)   

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

කාර්මික නිලධාරීන් 

එස ්පී ෙහට්ටිආරච්චි මයා    LTCC, DLTC  

එච් ඒ ඒ ෙපෙර්රා මයා        LTCC, Dip. In Management Programme    

එච් එම් ෙක් පතිරණ මයා        BSc (Kelaniya) 

එච් ෙක් අලහෙකෝන් මයා        BSc (Open University), LTCC (IChemC)   

සී විද්යාරත්න මයා          BSc (Open University)  

 

ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිණී (පරිපාලන) 

බී එම් එස් ෙදල්වල මිය 
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දව්ය රසායනාගාරය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ් ය අධ්යක්ෂ - දව්ය රසායනාගාරය 

පුරප්පාඩුව  ඇත 

 

ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රු 

ඒ ඒ එම් ටී අධිකාරි     BSc (Hons) (Eng) (Moratuwa)  

 

පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රුවරුන් 

සී එන් විතාරණ මිය        BSc (Hons) (Eng) (Moratuwa) 

එල් පී සී රණසිංහ මයා        BSc (Hons) (Eng) (Moratuwa) 

ෙක් එච් ආර් සජීවනී මිය        BSc  (Moratuwa) 

 
රසායනාගාර තාක්ෂණඥ 
ෙක් වීරතුංග මයා     NDT (Moratuwa), DipPRI (SL) 

ෙක් සිල්වා මිය          LTCC (IChemC), BSc (Open University)         

 

ෙජ්යෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරි 

අයි විතාන මිය          LTCC (IChemC) 

 
 

 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

කාර්මික මිණුම් රසායනාගාරය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - කාර්මික මිණුම් රසායනාගාරය 

ඩබ් එම් එස් විෙජ්සිංහ මයා     BSc (Hons) (Sri Jayawardenapura), MSc (UMS, Malaysia), PhD (UST, Korea),  
CPhys (SL), MIP (SL)  

 

ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

එන් පී ලියනවඩුෙග්        BSc (Spl) (Hons) (Ruhuna), MPhil (Ruhuna), PhD (Peradeniya), MACS 

 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

ජී ඩී ටී ඒ පතිරෙගොඩ මිය    BSc (Spl) (Hons) (Colombo) 

එම් ආර් ෙමෝතා මිය        BSc (Spl) (Hons) (Sri Jayawardenapura) 
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ආර් ඒ ඩී එස ්ඩී රණසිංහ මයා      BSc (Spl) (Hons) (Sri Jayawardenapura), Dip in Inf. Tech (Colombo) 

 

කාර්මික නිලධාරි 

ටී එන් පී ෙක් පීරිස ්මයා        BSc (OUSL) 

 

විද ත් තාක්ෂණ රසායනාගාරය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - විද ත් තාක්ෂණ රසායනාගාරය 

ආර් එම් වීරසිංහ මයා    BSc (Eng) (Peradeniya), MSc (AIT, Thailand) 

 

ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

සී එම් කලංසූරිය මයා        BSc (Hons) (Open University), LIP(SL), M.Phil (Colombo)  

 

පර්ෙය්ෂණ ඉංජිෙන්රු 

ආර් පී ෙක් විෙජ්වර්ධන මයා       BSc (Eng) (Moratuwa) 

 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

එම් ඒ එස් අරූස ්මයා        BSc (Spl) (Hons) (Kelaniya) 

ෙක් ඒ සී ෙපෙර්රා මිය        BSc (Spl) (Hons) (Ruhuna) 

 

රසායනාගාර තාක්ෂණඥ 

ආර් ඒ එස ්ෙද්වපිය මයා        NDT (Moratuwa) 

 
 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

ෙජ්යෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරි 

එස ්එන් ඩබ් එම් සූරෙසේන මයා      LTCC (IChemC), MIPRE, City & Guilds (London)     

 

කාර්මික නිලධාරි 

එල් ඒ එම් එන් පුෂ්පකුමාර මයා      BSc (Hons) (Peradeniya) 

එල් ඩී ඩී සී ජයරත්න මයා 

 
අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල් - තාක්ෂණ ෙසේවා කාර්යාලය  

ෙජ්යෂ්ඨ පාරිෙභෝගික සම්බන්ධතා නිලධාරී 
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ආර් එන් ආර් ජයරත්න    BSc (Colomb), MPhil (Peradeniya)    

 

ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

වයි වයි ඩබ් ද සිල්වා මිය 

 

පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

පී ජී පී ජයවර්ධන මිය 

 

පරිපාලන හා ෙමෙහයුම් අංශය 

ආයතනයීය ෙල්කම් 

ඒ එම් ෙක් ආර් ජයතිලක මිය   Attorney‐at‐law & Notary Public, Post Attorney Dip. in Intellectual Property  
Law 

 

පුද්ගලික සහකාර/සභාපතිතුමාෙග් ෙල්කම් 

ජී එදිරිසූරියෙග් මිය        Dip. in Communication Skills  

 
 

මුදල් අංශය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, මුදල් 

ඩී එල් සී ඒ ගුණරත්න මයා    MBA Finance (Aus), ACMA, PG Dip BM, ACBA 

 
ගණකාධිකාරී 

ඩී එන් වීරෙකෝන් මයා        HNDA, ICASL‐Infor, CMA‐DIP 

 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

ගණකාධිකරණ  නිලධාරීන් 

ආර් මලවිපතිරණ මිය        IAB (London) 

එල් ෙක් ලලිතා මිය        IAB (London) 

එම් එච් එන් තිෙසේරා මිය        BBMgt (Spl) (Accountancy) (Kelaniya), ICASL‐FI 

 
ගණකාධිකරණ  නිලධාරි/ගබඩා නිලධාරි 

එච් එච් ගුරුගමෙග්  ෙමනවිය      ICASL (Strategic I) 

 
ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 
ඩබ් ඒ මාලනී ෙමනවිය 

99 |               කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය  වාර්ෂික වාර්තාව  2015 

 



 

ගබඩා අංශය 
ෙජ් ෙක් ඒ එස ් එල් ජයසූරිය මයා 

 

සැපයුම් අංශය 

ෙජ්යෂ්ඨ සැපයුම් නිලධාරි 
එම් එච් ෙක් දිල්රුක්ෂි මිය        Dip (Mass communication)  

 

පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

බී පී එන් පීරිස ්මිය          Dip. Sup Mat Mang 

ඩී අයි ගම්ලත් මිය          BSc (Spl) Public Management (Sri Jayawardenapura) 
 

මානව සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - පරිපාලන හා මානව සම්පත් 

අයි එච් කතිආරච්චි මිය        BSc (Spl) (Sri Jayawardenapura), MBA (Colombo), PDG in Inter Relations  
(BCIS), HNDA (Sri Lanka Tech. Coll) 

 

ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරීන් - මානව සම්පත් 

අයි කන්නන්ගර මිය        PQHRM (IPM) 

එස ්එම් ජී ඒ සමරෙකෝන් ෙමනවිය      CCHRM (IPM) 

 

 

 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

පරිපාලන නිලධාරි 

එල් රණවීර මිය 

යූ ඒ තිලකසිරි මයා         BLE (Colombo) 

 

ෙවළඳ හා ව්යාපාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - ෙවළඳ හා ව්යාපාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්තුව 

එන් ජී එම් විෙජ්මාන්න මිය        BSc (Open University), MBA (Australian Inst. Of Business Administration) 
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අෙලවි නිලධාරි 

පුරප්පාඩුව පවතී 

 

ඉංජිෙන්රු ෙසේවා 

අංශ පධාන- ඉංජිෙන්රු ෙසේවා 

ඒ එස ්ආරච්චි මයා     BSc (Eng) (Moratuwa), PG Dip.   

 

කාර්මික නිලධාරි 

එම් එස් මාන්නප්ෙපරුම මයා 

 

පරිශ අධිකාරී 

ඩබ් එච් ආර් ෙජ් ජයෙකොඩි මයා   NDT, Dip. in Info. Tech (SLIT) 

 

පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

ෙක් පී ආර් ටී ෙපෙර්රා මිය 

 
තත්ව ආරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - තත්ව ආරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

එච් පී පී එස ්ෙසෝමසිරි මයා    BSc (Spl) (Peradeniya), MSc (Peradeniya), CChem, MIChemC 

 

 

 
 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

ඩී වී ඒ නිලුක්ෂි මිය     BSc (Spl) (Hons) (Sri Jayawardenapura) 

එස ්ඒ එම් ෙක් ජයතිලක මිය       BSc (Spl) (Hons) (Sri Jayawardenapura) 

එච් ජී ටී එච් ජයතුංග ෙමනවිය      BSc (Hons) (Kelaniya) 

ඊ එච් සලාහුදීන් ෙමනවිය        BSc (Spl) (Colombo) 

 

ඵලදායිතා අංශය 

කාර්මික නිලධාරි 

එම් එම් සී බී නවරත්න මයා        DLTC(IChemC) 
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ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය 

ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ - ෙතොරතුරු ෙසේවා මධ්යස්ථානය 

පුරප්පාඩුව ඇත 

 

පධාන පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

පී එම් ජයසිංහ ෙමනවිය    GradIChemC, MPhil (Open University), CChem, MIChemC, ASLLA 

 

ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

ෙක් එච් ටී අෙබ්ෙසේකර මිය        BSc (Spl) (Hons) (Kelaniya), MPhil (Kelaniya), MLS (Colombo) 

 

පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥ 

ඊ එම් එස ්ඉසංකා මිය        BSc (Spl) (Hons) (Peradeniya), MSc (Colombo) 

 

පුස්තකාලයාධිපති 

එන් එස ්සංගසිංහ මිය        ASLLA 

 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ඩබ් ඩබ් පී එන් ගීකියනෙග් මිය      ASLLA   

 

ෙජ්යෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

ජී එස් එම් ෙසේනානායක මිය 

 

පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන) 

ආර් කපුරුබණ්ඩාර මිය 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

 

පරිගණක අංශය 

රසායනාගාර තාක්ෂණඥ 

එන් ෙක් අලෙගොඩ මිය        NDT (Moratuwa) 

 

පරිගණක පද්ධති පරිපාලක 

එස ්එස් විකමෙසේකර මයා        BIT (Colombo), Certificate (NAITA), Certificate (NIE) 
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අභ්යන්තර විගණන අංශය 

පධාන අභ්යන්තර විගණක 

පුරප්පාඩුව පවතී 

 

ෙජ්යෂ්ඨ අභ්යන්තර විගණන නිලධාරි 

බී එම් ෙරොබර්ට්ස් ෙමනවිය        IABK (London), Dip. Com. Based Acctg (Professional Accounting Institute,  
Colombo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



igyk 2015 2014
re' ^ñ& re' ^ñ&

fufyhqï wdodhu
mqKrdj¾;k m%odk 230,000,000           190,000,000       
rdcH m%odkhkays l%uCIh - CIh 5w1 71,581,324             58,440,597         
m¾fhaIK yd ixj¾Ok jHdmD;ss iy udkj iïm;a ixj¾Ok 5w1 14,832,538             17,091,229         
mqkre;a:dmk iy m%;sIaGdk 5w1 9,020,467                11,876,690         
wdodhï - wdodhï 7w 232,992,325            232,144,090         
        - fjk;a wdodhï 7wd 25,589,456              26,104,989           

584,016,110            535,657,595         

fufyhqï jeh 8

msrsia bmehqï 8w 311,402,840 260,748,814         
.uka úhoï 8wd 5,062,304 4,191,021             
iemhqï iy mrsfNdack 8we 31,676,951 30,136,066           
kv;a;= 8wE 28,595,574 22,415,980           
.súiqï.; fiajd 8b 41,632,272 42,955,368           
m¾fhaIK iy ixj¾Ok jHdmD;s iy udkj iïm;a ixj¾Ok 8B 14,832,538 17,091,229           
CIh 8W 71,581,324 58,440,597           
j a u ï ú ï 8 31 427 891 32 471 388

 

2015 foieïn¾ 31 jk osfkka wjikajq j¾Ih i|yd uq,H m%;sM, m%ldYh
iajdNdjh wkqj jeh j¾.slrKh ú.%yd lsrSu

fjk;a fufyhqï úhoï 8W! 31,427,891 32,471,388         
mqkre;a:dmk iy m%;sIaGdk 8t 9,020,467 11,876,690           

wmyrKh iy lmdyersï (2,470,416)               (401,688)               
m¿ÿjq iy w,dN 4,269 33,644                    
fufyhqï jeh fftlH 542,766,014            479,959,109         
fufyhqï l%shdldrlï ;=< w;srsla;^W!K;d& 41,250,096              55,698,487           

ld,mrsÉfþoh i|yd Y=oaO w;srsla; /^W!K;d& 41,250,096              55,698,487           



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015  foieïn¾ 31 jk osfkka  wjikajq  j¾Ih i|yd ialkaOfhys úp,Hhka  ms<sn| m%ldYh

iuqÉÉ; wruqo, ixÑ;$mrs;Hd. m%;Hd.Kk w;srsla;h

re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ&

2015'01'01  oskg  fYaaIh 319,176,231           55,517,968           128,842,429                        

^m%%;sm%ldYs;&

2015 i|yd ialkaOfhys  úp,Hhka

ld,mrssÉf–oh i|yd  w;srsla;h 41,250,096             ‐                          ‐
2002 olajd cx.u fkdjk j;alï i|yd 
l%uCIh (598,794)                  ‐                          ‐

j¾Ih  ;=< ,o mrs;Hd. ‐                            12,211,913           ‐
mrs;Hd.ss; cx.u fkdjk j;alï i|yd 
l%uCIh ‐                            (15,931,555)          ‐

j¾Ih  ;=< ,o m%d.aOk m%odk 102,753,000          
2015'12'31  oskg  fYaaIh 462,580,533         51,798,326         128,842,429                       



o

ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015  foieïn¾ 31 jk osfkka wjikajq j¾Ih i|yd uqo,a m%jdy m%ldYh 

  2015 ^re' ñ&   2014 ^re' ñ&

fufyhqï l%shdldrlï u.ska uqo,a m%jdyh

fufyhqï w;srsla;h/^W!K;d& 41,250,096 55,698,487

CIh 71,581,324 58,440,597
foam, wmyrKfhka ,o ,dN/^w,dN& (513,986)                      

mdrsf;daIsl i|yd fjkalsrsï 23,833,638 16,706,456

osrs oSukd i|yd fjkalsrSï 21,877,846 11,846,320

ú.Kk .dia;= i|yd fjkalsrSï 724,485                        792,157                       

,o fmd<s (17,459,359)                 (17,940,764)                
l%uCI l, m%d.aOk m%odk (95,434,329)                 (87,408,516)                

fufyhqï w;srs;a;h/ ^W!K;d& 45,859,715 38,134,737                  

ldrl m%d.aOkfhys úp,Hhka

f;d. f,aLKhkays ^jeäúu&/wvqúu (2,643,406) (2,204,085)
Kh.ekshkaf.a ^jeäúu&/wvqúu (33,439,460) (38,980,291)
fmr f.úïys ^jeäúu&/wvqúu 640,633 (804,497)
cx.u fkdjk f.úh hq;= w.hkays ^wvqúu&/jeäúu (14,938,559) (581,600)
cx.u - f.úh hq;= w.hkays ^wvqúu&/jeäúu 6,345,890 12,963,988
f.úh hq;= úhoïys ^wvqúu&/jeäúu 32,847,511 (11,314,204)

fufyhqï l%shdldrlï u.ska W;amdos; uqo,a 34,672,324 (2,785,952)                   

mdrssf;daIsl f.úï (8,248,705) (8,070,361)
fufyhqï l%shdldrlï u.ska Y=oaO uqo,a m%jdyhq % = qo % 26,423,619 (10,856,313)

uq,H l%shdldrlï u.ska uqo,a m%jdyh

,o m%d.aOk m%odk 298,564,000 236,650,000

ia:djr ;ekam;a j,ska ,o fmd<s 10,376,393 15,350,475
uq,H l%shdldrlï u.ska Y=oaO uqo,a m%jdyh 308,940,393 252,000,475

wdfhdack l%shdldrlï u.ska uqo,a m%jdyh

foam," hka;% iq;% w;am;a lr .eksu - .eKqï (175,896,833) (92,119,514)

kshuq hka;%d.dr wdxYsl  lmd yersï - msrsjeh 9,244,132                    

kshuq hka;%d.dr wdxYsl  lmd yersï - CIh (8,536,695)                  

j;alï wf,úfhka ,o wdodhu 1,316,900

fjk;a j;alï ^fkdksñ jev& 10,177,275                  (42,579,019)                
wdfhdack l%shdldrlï ;=< Y=oaO uqo,a m%jdyh (163,695,221)               (134,698,533)              

Y=oaO uqo,a m%jdyh 171,668,792 106,445,630

j¾I wdrïNl oskg uqo,a fYaIh 251,932,167                145,486,537                
j¾Ih wjidk oskg uqo,a fYaIh ^igyka 22& 423,600,959 251,932,167



.sKqlrK m%;sm;a;s iy jeo.;a is¥Úï - 2015 

 

1’ fmdÿ 

2015 foieïn¾ 31 jk oskg uq,H ;;a;ajh ms<sn| m%ldYh iy Bg wod< uq,H m%ldYhka 
wLKav msrsjeh moku u; rdcH wxY Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql=,j ms<sfh< ïwe;’ 

fiajl úY%dñl mdrsf;daIsl i|yd fjka lsrsu wod< jHdjia:dms; kshuhkag wkql=,j isÿ lr 
we;’ fiajl w¾:idOl wruqo, iy fiajl Ndrldr wruqo, i|yd wdh;kSh odhl;ajh 
ms<sfj<ska 15] iy 3] mrsos fõ’  mdrsf;daIsl i|yd fjkalsrsu 1983 wxl 12 orK mdrsf;daIsl 
mK;g wkql=,j isÿ lr we;’  fuu m%;smdok wruqo,la f,i ;ekam;a ú fkdue;’ 

 

2’ ms<sfh< lrk ,o moku 

2015 foieïn¾ 31 jk osfkka wjikajq j¾Ih i|yd uq,H m%ldYhka rdcH wdxYsl Y%S ,xld 
.sKqïlrK m%ñ;Skag wkql=,j ms<sfh< lr we;’ 

 

3’ rdcH m%odkhka i|yd .sKqïlrK ms<sfj;   

uyd NdKavd.drh u.ska ,ndÿka mqKrdj¾;k m%odkh uq,H ld¾hidOk m%ldYfhys wdodhï 
f,i ie,ls,a,g f.k we;’ rdcH jHdmdr pl%f,aL wxl 19 ys i|yka wdlD;skag wkql=,j j¾I 
2003 isg m%d.aOk m%odkh wiïNdjH wh f,i fmkajd we;’  jir i|yd CIh uq,Hkh lsrsu 
my; i|yka oE l%uCIh lsrsfuks’ 

 wruqo,      jir i|yd CIh 

 wiïNdjH wh   2003 jirg miq w;am;a lr.;a cx.u fkdjk j;alï 
 rdcH m%odk - m%d.aOk   2003 jirg fmr w;am;a lr.;a cx.u fkdjk j;alï 
 mrs;Hd. iy m%odkhka  mrs;Hd.hkag wod< cx.u fkdjk j;alï 
 
 
4’ j;alï - ;lafiare lsrsfï moku 
 
 4’1 ia:djr j;alï 
 
 ia:djr j;alï w;am;a lr .eksu i|yd m%;smdok odhl;ajh uyd NdKavd.drfhks’ 
   

msrsjefhka CIh wvq lsrsfuka miq w.h ia:djr j;alï f,i olajd we;’  j;alï my; 
oelafjk m%;sY;hkag wkqj CIh lr we;’  

 
   f.dvke.s,s    5] 
   hka;% iq;%    10] 
   ld¾hd, WmlrK iy ,Snvq  5] 
   fudag¾ r:jdyk    20] 
   mrs>Kl    33 1/3] 
   mqia;ld, fmd;a iy iÕrd  5] 
   uDÿldx. iy fjk;a j;alï  33 1/3] 
 

1999  ckjdrs 01 oskg fmr fudag¾ r:” mrs>Kl iy uDÿldx. i|yd jq CIh m%;sY;h 10] 
lajq w;r fuosk isg fuh ms<sfj<ska  20] iy 33 1/3] la olajd ixfYdaOkh flreKs’ CIh 
ñ<os .;a osk isg bj;a flfrk osk olajd .Kkh flf¾’ 

 
 



kjSk m¾fhaIK iy ixj¾Ok ixlS¾kfhys mrsmd,k f.dvke.s,af,ys msrsjeh j;alula f,i 
.skqï .;fldg we;s w;r CIh by; i|yka m%;sY;h mrsos .Kkh fldg we;'  2014 
foieïn¾ 31 osk olajd iuQÉÖ; CIh“ iuQÉÖ; wdodhug .Kkh fldg we;' 
 
4’1’1’ mrs;Hd. f,i ,o j;alï fyda rdcH m%odkhkaf.ka ñ<os .;a j;alï by; i|yka lr 
we;s CIh m%;sY;hkag wkqj l%uCIh flf¾’ 

 
  

4’2 Kh.e;sfhda 
  

ksIaldIKh fj;ehs wd.ks; w.hkag Kh.e;sfhda iy fjk;a whúh hq;= oE olajd we;’  
Kh.e;shkaf.a w.h ;=< úúO fj<| Kh.e;sfhda iy ne÷ïlr iy .súiqï lvl, fiajfhka 
bj;ajq fiajlhskaf.ka whúh hq;= Kho we;=<;a fõ’ 

 
  

4’3 f;d. 
 
 f;d. fmd;a w.hg oelafõ’ f;d. ksl=;a lsrsu ir, idudkH moku u; .Kkh lr we;’ 
 
  

4’4 b;srslsrsfï nexl= ;ekam;a .sKqu 
 

uqo,a iy m%;sm;a;s ie<iqï wud;HdxYfhys Wmfoia wkqj Khjr ,sms ^wdkhk& i|yd wdrCIK 
wem ;ekam;a iy fiajl m%;s,dN msrsjeh we;=¿ yh uil ldrl m%d.aOkh ,xld nexl=fjys 
wdfhdackh lr we;’ 

 
  

4’5 mdrsf;daIsl fjkalsrsï i|yd ;ekam;a 
 

jHjia:dms; wjYH;djhkag wkqj mdrsf;daIsl oSukd f.úug wjYH re’ ñ,shk 100 l uqo, 
.sKqul ;ekam;a lr we;’  uyd NdKavd.drfhys wkque;sh iys;j fuh ;ekam;a lr we;’ 

 
  

4’6 rdcH  bvï 
 
 wdh;kh N=la;s úosk bvu rdcH bvï f,i oelafjk w;r” fuh rch i;=fõ’ 
 
 
5’ nerlï iy fjkalsrsï 
 

cx.u nerlï f,i i|yka jákdlu b,a¨ï l< úg f.úh hq;= fyda fYaIm;% osk isg jirl 
ld,hla ;=<os l,hq;=  f.úï fõ’ 

 
 5’1 iNdm;s;=ud úiska wdrïN lrk ,o úoHd iïudk wruqo, 
 
 fuu wruqo, ndysrj wdfhdackh lr we;’ 
 
 
6’ wdodhï iy úhoï .sKqu 
 

wdodhï iy úhoï WmÑ; .sKqïlrKh u; mokï fõ’  
 
7’ wvudk Kh i|yd fjkalsrsu 
 

jirlg jvd jeä ld,hla ;=< fkdf.jk ,o Kh i|yd iïmq¾K jYfhka fjkalsrsula lrkq 
,en we;’  tfy;a by< m%;sY;hla u; fjka lsrsula l< hq;= hehs yeÕs .sh ksYaÑ; Kh 
i|yd wu;r fjkalsrsula lr we;’ 



 
8’ mdrsf;daIsl i|yd fjkalsrsu 
 
 jirl fiajd ld,hla iïmq¾K l< wh i|yd mdrsf;daIsl i|yd fjkalsrsula isÿlr we;’  
 mdrsf;daIsl i|yd fjkalsrsu my; i|yka mrsos fjs' 
 
 2015'12'31 oskg uqMZ mdrsf;daIsl oSukd                re'   104”224”407 
 2015 01 01  oskg fYaIh     re'    88”639”474 
 jraIh ;=< l, f.jSus     re'     8”248”705 
 fjkalsrsu i|yd udrel< mdrsf;daIsl wruqo,  re'    15”000”000 
 2015 jraIh i|yd fjkalsrsu                      re'   8”833””638 
 
9’ os.=ld,sk m¾fhaIK iy ixj¾Ok lghq;= 
 

uyd NdKaavd.dr wkq.%yl;ajh u; flfrñka mj;sk m¾fhaIK iy ixj¾Ok jHdmD;ska 60lg  
jeâ m%udKhlA we;s w;r uyd NdKavd.dr wkq.%yl;ajhg wu;rj foaYsh ksfhdacs; 
wdh;khka jk cd;sl úoHd moku (NSF) iy cd;sl m¾fhaIK ljqkais,h (NRC) u.ska 
wkq.%dys; jHdmD;skao we;’ 

 
 
10’ úod;d jevigyk$ yß; lvuKAAâh 
 
       iudf,daÑ; j¾Ih ;=<os úoHd yd ;dCIK wud;HdxYh úiska mj;ajk ,o úod;d jevigyka    
       i|yd ld¾ñl ;dCIK wdh;kSh fiajlhskA .KkdjlA iyNd.s jq  w;r” tA i|yd orK ,o     
       uq¿ msrsjeh f¾Åh wud;HdxYh úiska m%;smq¾Kh lrk ,os’ 
 
11' ksrjoH;d m%ldYh 
 
 my; i|ykA whs;uhkA 2014 jifrysoS .sKqus .;fkdÚ we;s neÝ 2015 jir ;+,oS wdh;kh    
       jsiska ksrSCIKh flrsKs‘  2015 jifraoS wod, .e,mSus isoqflrsK‘ 
 
 wOsssfjkalsrSus i|yd .e,mqu           12“294“368‘00 
 ud<fô mrsmd,k f.dvke.s,a, i|yd iuqÉÖ; CIh              16“670“084‘00 
  
 w;srsla;h i|yd n,mEu my; i|yka mrsos fjs‘ 
 
 jsia;rh           2014 jir i|yd n,mEu 
 
 jdra;s; w;srsla;h            55"698"487‘00 
 wOsfjkalsrSu i|yd .e,mqu            12"294"368‘00 
 mrsmd,k f.dvke.s,a, - ud<fô mrafhaIK ixlSrakh i|yd iuqÉÉ; CIh    ^16“670“084’00& 
 m%;sm%ldYs; w;srsla;h            51“322“771 ’00 
 

tu uq,H m%ldYkhka m%;sm%ldYhkays n,mEu ixYsma;s;j my; i|ykaa mrsos fjs'  2015 jir 
i|yd n,fkdmdkq we;' 
          2014 jir i|yd n,mEu 
fufyhqus jshousys wvqjSu             12"294"368‘00 
w;srsla;fhys jevsjSu             12"294"368‘00 
 
 

 CIhys  jevsjSu              16“670“084’00 
 w;srsla;fhys wvqjSu             16“670“084’00 
  
 
  
 
 



cx.u fkdjk j;alï

igyk - 01

f.dvke.s,s f.dvke.s,s hka;% iq;% iy ,Snvq jeoaÿï iy fudag¾ r: jdyk mrs>Kl WmlrK mqia;ld, fmd;a uDÿldx. Iy fjk;a j;alï tl;=j
kÚk m¾fhaIK ridhkd.dr ld¾hd, WmlrK iy iÕrd wu;r fldgia

ixj¾Ok ixlS¾kh WmlrK
5] 5] 10] 5] 20] 33'33] 5] 33 1/3] 33 1/3]

msrsjeh
2015'01'01 oskg fYaIh 231,443,791         ‐ 740,669,306                54,251,282          74,184,006          53,917,450             78,848,973        13,581,898        4,512,594           1,251,409,300      

w.h jeäúu 1,359,902              78,280,915               86,687,972                  3,939,296            3,218,346              906,396              ‐ ‐ 174,392,827         
mrs;Hd. 42,500                 7,975,000            166,500                 8,184,000              
mrs;Hd. - uyd NdKavd.dr m%odkh 1,504,006                     1,504,006              
 j;alï wmyrKh (3,972,243)                   (1,970,012)           (3,301,877)              (9,244,132)            
2015'12'31 oskg fYaIh 232,803,693         78,280,915               824,889,041                56,263,066          82,159,006          54,000,419             79,755,369        13,581,898        4,512,594           1,426,246,001      

wvql,d
CIh
2015'01'01 oskg fYaIh 105,126,918         16,670,083              471,015,369                20,258,312          56,491,365         45,805,389             56,662,908        13,336,786        4,512,594          789,879,724         

‐                         

2015 foieïn¾ 31 jk oskg f.dvke.s,s" hka;% iq;% iy ridhkd.dr WmlrK" ,Snvq jeoaÿï"

fudag¾ r: jdyk" mrs>Kl WmlrK" mqia;ld, fmd;a iy iÕrd" uDÿldx. Iy fjk;a j;alï ms<sn| f,aLKh

‐                         
2015 i|yd CIh 10,916,445            3,914,046                 40,152,840                  2,195,151            6,668,813            5,237,658              2,256,597           239,774              71,581,324           

‐                         
j;alï wmyrKh (3,667,716)                   (1,567,102)           (3,301,877)             (8,536,695)            
2014'12'31 jk oskg fYaIh 116,043,363         20,584,129              507,500,493                20,886,361          63,160,178         47,741,170             58,919,505        13,576,560        4,512,594          852,924,353         

2015'12'31 jk oskg fYaIh 116,760,330         57,696,786              317,388,548                35,376,705          18,998,828         6,259,249              20,835,864        5,338                  ‐ 573,321,648         



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd&  

2015  foieïn¾ 31 jk oskg uq,H ;;a;ajh ms<sn| m%ldYh i|yd igyka 

2015  2014 

 re' ^ñ'&   re' ^ñ'&  

fjk;a j;alï ^fkdksñ jev& - igyka 2  

fkdksñ jev - fmdÿ            798,466              758,466  
fkdksñ jev - kùk ;dCIK iy m¾fhaIK ixlS¾Kh  - ud<fò      242,825,537      268,774,498 
ld¾ñl ;dCIK wdh;ksSh PECMAPT mámdáh i|yd ISO 17043 
m%;s;lrKh    

           269,054              167,684  

wdydr m¾fhaIK" ;dCIK iy wdydr wdrCIKh ms<sn|  kj ridhk tallh             102,177              102,177  
ridhksl iy wmøjH úYaf,aIK lghq;= i|yd kj ridhksl tallh            102,177              102,177  
iajdNdúl iy mdrïmrsl oekqu mokï fldg .;a ksIamdok i|yd kj 
ridhksl tallh  

           102,177              102,177  

uyd NdKavd.dr wkq.%dys; jHdmD;s       34,499,754         18,869,439 
     278,699,342      288,876,618 
    

    
    
    

 



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 
2015  foieïn¾ 31 jk oskg uq,H ;;a;ajh ms<sn| m%ldYh i|yd igyka

igyk 2015 2014
re' ^ñ& re' ^ñ&

cx.u j;alï ^igyk -  3&

mrsfNdack f;d.

f;d. f,aLKh - ridhk øjH 8,315,350                6,073,098
f;d. f,aLKh - ridhkd.dr fuj,ï 4,408,034                4,262,404
f;d. f,aLKh - úúO iemhqï 540,036                   619,587
f;d. f,aLKh - úoaHq;a fuj,ï 6,013                        6,013
f;d. f,aLKh - ,sms øjH 1,190,616                855,541

^igyka - 3 w& 14,460,049             11,816,643               

.eKqï w;a;sldrï - foaYsh iemhqï 15w 340,659 1,028,458

.eKqï w;a;sldrï - úfoaYsh iemhqï 15w 90,088,149 58,587,452

úúO Kh .eKsh;sfhda 17 19,232,935 18,456,599

,eìh hq;= tl;= l< w.h u; nÿ 196,393 235,301

,eìh hq;= iqNidOk 456,250 251,250

fj<| Kh.e;sfhda 18w 4,832,098 3,155,105

fiajl w;a;sldrï 20 19,946,401 21,091,261

;ekam;= 21 3,313,437 3,310,467

wkq.%dyl jHdmD;s 23 2,180,696 1,031,665

h,a mek.sh ksYaldIKh l<hq;= j;alï ‐                             
^igyk - 3 wd& 140,587,018 107,147,558            

mQ¾j f.jqï                                             ^igyk - 3 we& 19 10,063,176 10,703,809

wdrCIK wem ;ekam;= ^Khjr ,sms&" mdrsf;daIsl f.jqï iy ldrl m%d.AOk fjkaazaAls¦ï ^6 
uilg jeä& wruqo,a 110,000,000           110,000,000            

wdrCIK wem ;ekam;= ^Khjr ,sms&" mdrsf;daIsl f.jqï iy ldrl m%d.AOk fjkaazaAls¦ï 160,226,000 160,226,000

uqo,a iy nexl= fYaIh 22 423,600,959 251,932,167
^igyk - 3 wE& 693,826,959 522,158,167            

ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 
2015 foieïn¾ 31 jk oskg uq,H ;;ajh ms<sn| m%ldYh i|yd igyka

igyk 2015 2014
re' ^ñ& re' ^ñ&

cx.u nerlï ^igyk 4&

fj<| Kh ysñfhda 18wd 1,763,821 2,231,855
úúO Kh ysñfhda 15wd 5,390,594 2,031,335
fgkav¾ yd wdrCIK ;ekam;a 24 676,378 553,998
f.úh hq;= tl;= l< w.h u; nÿ 2,475,723 2,475,723
fiajl iuqy ffjoH rCIK md,l .sKqu 1,148,438 951,385
wkq.%dyl jHdmD;s 23 27,550,126 24,414,894

‐                             

                                                ^igyk - 4w& 39,005,080 32,659,190               

f.úh hq;= úhoï                                       ^igyk - 4wd& 25 77,048,439 44,200,928
mdrsf;daIsl i|yd fjka lsrsï                             ^igyk - 5we& 26 5,617,542 28,409,557
cx.u fkdjk j;alï  ^igyk 5&

mdrsf;daIsl i|yd fjka lsrsï                             ^igyk - 5 we& 26 98,606,865 60,229,918

ixÑ; - ne÷ïlr lvl<  fiajl            7,817,765                7,817,765                  
úoHd iïudk wruqo, ^uydpd¾h úch l=ud¾ ks¾ud;Dl&                 346,588                   331,067                     
fiajl uKav, l%shdldrlï wruqo, 1,051,710 1,005,790
leiam¾ wdxYsl wruqwo, 20,065 20,065
mdrsf;daIsl wruqo, ‐ 15,000,000

^igyk - 5 w& 9,236,128 24,174,687



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015'12'31 oskg uq,H m%ldYh i|yd igyka 
2015 2014

rdcH m%d.aOk m%odkh i|yd l%uCIh ^5w1& re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ&

^.sKqï wxl - 604440-70700&

CIh   -  2002 olajd cx.u fkdjk j;alï i|yd 598,794               2,853,612              
         2003 isg cx.u fkdjk j;alï i|yd 55,050,974        39,779,365            
         mrs;Hd.sl cx.u fkdjk j;alï 15,931,555        71,581,323       15,807,619             58,440,597            

m¾fhaIK iy ixj¾Ok jHdmD;s iy udkj iïm;a ixj¾Ok (- uyd NdKavd.dr m%odks;           4,449,409 
6,418,217              

m¾fhaIK yd ixj¾Ok ^m%;S;k& 3,349,962            4,426,671              
udkj iïm;a ixj¾Ok  mqyqKq lsrsï 1,352,495            976,572                  
mqia;ld, úoHd iÕrdj i|yd jd¾Isl odhl uqo,a                             5,680,673            14,832,539       5,269,769               17,091,229            

mqkre;aa:dmk iy m%;sIaGdmk - f.dvke.s,s iy wdlD;s 3,097,544            6,264,697              
                           hka;% iq;% iy WmlrK 5,205,363            4,418,129              
                           r:jdyk jeäoshqKq lsrsu 31,000                 22,600                    
                           fjk;a ia:djr j;alï jeäoshqKqj i|yd 686,561               9,020,468           1,171,263               11,876,690            

95,434,330       87,408,516            
wiïNdjH wh ^igyk 5 wd&

rdcH odhl;ajh - m%d.aOk - 2003 isg re' re'

^.s'wx'- 300102-29755 iy .s'wx' - 300104&

2015'01'01 oskg fYaIh 721,315,830      615,242,074          
wvqq l,d ( mq¾j j¾Ifhaa .e,mqï 195,811,000      236,650,000          
jir ;=< tl;= lsrsï 917,126,830     (61,828,959)            790,063,115          

Wmf,aLK .e,mqï

l%uCIh ^cx.u fkdjk j;alï CIh& (55,050,974)       (39,779,365)           
l%uCIh ^m¾fhaIK yd ixj¾Ik - ^m%;S;k& (3,349,962)         (4,426,671)             
l%uCIh ^NdKavd.dr m%odks; jHdmD;s jeh& (4,449,409)         (6,418,217)             
l%uCIh ^mqkre;a:dmk jeh& (9,020,467)         (11,876,690)           
l%uCIh ^udkj iïm;a ixj¾Ok& (1,352,495)         (976,572)                
l%uCIh ^mqia;ld, úoHd iÕrdj i|yd jd¾Isl odhl uqo,& (5,680,673)         (78,903,980)      (5,269,769)              (68,747,284)           
2015'12'31 jk oskg fYaIh 838,222,850     721,315,831          

iuqÉÑ; wruqo, ^ igyk - 6 w& 2015 2014
rdcH odhl;ajh m%d.aOk - 2002 olajd iy re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ&

wdodhï iy úhoï .sKqfuys fYaIh

^.s'wx'- 300101-30000 iy .s'wx' - 300300-30400&

2002 olajd rdcH odhl;ajh - m%d.aOk  - 2015'01'01 343"043"640 374,140,376          
wdodhï iy úhoï .sKqu - 2015'01'01    ^23"867"409&     319"176"231 (79,565,896)            294,574,480          
ld¾ñl ;dCIK wdh;kh i|yd jir ;=, m%d.aOk odhl;ajh    102"753"000

Wmf,aLK .e,mqï

wOsfjkalsrSï .e,mqï 12,294,368            
kjSk m¾fhaIK iy ixj¾Ok ixlS¾k (16,670,084)            (4,375,716)             

l%uCIh - m%d.aOk      ^598"794& ^2"853"612&

2015 ld, mrsÉfþoh i|yd w;srsla;h      41"250"096      55"698"487

   40"651"302      52"844"875

201512'31 jk oskg fYaIh 462"580"533 343,043,640          
  ============= ===============



igyka 6wd 

hqksfvda - wdOdr 2,748,901                       ‐ (1,468,770)         1,280,131        

m%d.aOk ixÑ; 1,523,209                       ‐ ‐                       1,523,209        

wdishdkq ixj¾Ok nexl= mrs;Hd. 8,977,373                       ‐ (1,122,172)         7,855,201        

cS'tï'ì'tÉ 25,875                             ‐ (25,875)               ‐                     

mrs;Hd. - tkaissf,a– gexlsh 456,683                           ‐ (456,683)             ‐

chsld wdh;ksh ;Hd.h - t*aams 42 58,989                             ‐ (7,374)                 51,616              

tï'tÉ'whs'tï ;Hd.h - t*ams 36 4,734                               ‐ (592)                     4,142                

ldma ;Hd.h - t*ams 48 3,600                               ‐ (450)                     3,150                

á'ú'B'is ;Hd.h 23,313                             (2,914)                 20,399              

cmka 2flawd¾ jHdmD;sh 5,465,081                       ‐ (4,681,912)         783,169            

hq'tka'ä'ms ;Hd. 1,890,577                       ‐ (630,192)             1,260,385        

hqksfvda jHdmD;s ;Hd. 204,379                           ‐ (68,126)               136,253            

cd;Hka;r mrudKq n,Yla;s wêldrsh - mrs;Hd. 2,837,689                       ‐ (567,538)             2,270,151        

cd;sl úoHd moku ikdñ jHdmD;sh 3 940 ‐ (985) 2 955

ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015'12'31 oskg mrs;Hd. iy m%odkhka 

mrs;Hd.  fYaIh 01'01'2015 
 jir ;=< tl;= 

l< w.h  jir ;=< 
l%uCIh  

 fYaIh 
31'12'2015 re' 

^ñ& 

cd;l úoHd moku iqkdñ jHdmD;h 3,940                             (985)                     2,955              

cd;sl úoHd moku - ialeksx bf,lafg%daka uhsfl%diaflama Wmdx. 666,000                           ‐ (111,000)             555,000            

whs'is'ì'wd¾ cd;Hka;r uOHia:kh - WKnïnq jHdmD;s i|yd 1,357,058                       ‐ (271,412)             1,085,646        

.%dñ l¾udka; iy iajhx /lshd wud;HdxYh 25,579                             ‐ (5,116)                 20,464              

fj<| øjH ms<sn| fmdÿ wruqo, 798,370                           ‐ (493,308)             305,062            

NdKavd.dr m%odkh - leí r:h ^ld'yd m'w& 3,803,279                       7,975,000                  (2,124,890)         9,653,389        

ffcj ;dCIK wxYh i|yd mrs;Hd.h 1,567,504                       ‐ (195,938)             1,371,566        

uyd NdKaavd.dr m%odks; - fudag¾ r: ^fpdaa.ï& 7,832,932                       ‐ (1,630,000)         6,202,932        

uyd NdKaavd.dr m%odks; - fudag¾ ld¾ iy jEka 4,041,458                       ‐ (808,735)             3,232,723        

,hkaa n%%Djrs iud.u - ;Hd. 11,201,444                     ‐ (1,120,451)         10,080,993      

tka wd¾ iS fj`g¾ia tÉmSt,AiS ‐ 3,500,000                  (137,123)             3,362,877        

cd;sl úoHd moku - mrs;Hd. ‐ 527,913                     527,913            

wdhQ¾fõo fomd¾;fuska;+j ‐ 209,000                     209,000            

tl;=j 55,517,967                     12,211,913                (15,931,555)       51,798,326      



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 
2015'12'31 jk oskg m%;Hd.Kk  fYaIh 

igyk - 6 we

2015 2014
2008 m%;Hd.Kkh re' ^ñ& re' ^ñ&

hka;% iq;% iy ridhkd.dr WmlrK 26,950,099 26,950,099
,Snvq  jeoaÿï iy ld¾hd, WmlrK 6,404,627 6,404,627
mrs>Kl WmlrK (7,197,654)                    (7,197,654)                 

26,157,073 26,157,073                
2009 m%;Hd.Kkh

f.dvke.s,s 102,685,357 102,685,357              

128,842,430 128,842,430              



&

ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015 foieïn¾ 31  jk osfkka wjikajq ld, mrsÉf–oh i|yd wdodhï m%ldYh ms<sno igyka 

2015 2014

wdodhï ^igyk 7 w& re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ& re' ^ñ&

wdodhï m%ñ;  fiajd 162,127,408 166,332,624
wvql,d ( kej; f.úï 341,075 161,786,333 417,075 165,915,549

wdodhï - WmfoaYK fiajd 19,397,893 11,823,188

wdodhï - ;dCIK yqjudre 1,463,507 3,319,001

wdodhï - .súiqñ.; jHdmD;s 22,333,815 25,668,038
wvql,d ( úhoï - wkq .súiqï jHdmD;s 93,904 22,239,910 128,316 25,539,722

wdodhï - jrKd;aul fiajd 15,840,934 14,496,894

wdodhï - mqyqKq lsrssï 11,092,297 10,672,783

,o l;DNd. 1,171,451 376,952
232,992,325 232,144,089                

fjk;a wdodhï ^igyk - 7 wd&

fjk;a fufyhqï wdodhï

wdodhï - mqia;ld, 228,469 222,017
wdodhï - fjk;a/fmdÿ 7,387,642 7,616,111 6,636,631 6,858,647

fjk;a fufyhqï fkdjk wdodhï

fiajl uKav, Kh fmd<s 914,093 860,337

a s ^j s ru rs a s K jr s s a a&wdfhdack  fmd<s ^jHdmD;s wruqo," mdrsf;daIsl" Khjr ,sms ;ekam;a 13,254,314 17,940,764

jHdmD;s odhl;ajh 371,190 191,420

wdodhï WmfoaYl fiajd u.ska ,o m%;sY;h 18,000 18,000

úksuh ,dN$w,dN 2,901,761 235,820 19,246,342
wvql,d ( j;alï wmyrKh ,dN$w,dN 513,986                           17,973,344                 ‐

25,589,456 26,104,989                  



311,402,841 260,748,815     

ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015'12'31  jk osfkka wjikajq ld, mrsÉf–oh i|yd wdodhï m%ldYh ms<sno igyka 

2015 2014
fiajl m%;s,dN ^igyk - 8 w& re' re'

jegqma yd fõ;k 224,293,878 181,949,064
wkshï fiajl jegqma 2,074,493 2,678,236
fjk;a oSukd 9494405
m¾fhAIK iy ixj¾Ok oSukd 30,154,389 9,420,957
fiajl w¾:idOl wruqo, 6,030,878 25,141,608
fiajl Ndrldr wruqo, 8,833,638 5,029,567
mdrsf;daIsl oSukd 4,666,792 16,706,456
w;sld, oSukd 403,023 4,828,355
.re fiajd oSukd - md,l uKav, idudcsl 2,153,684 327,109
ffjoH .dia;= m%;smQ¾Kh 10,450,000 2,138,091
osrs oSukd 11,427,846 3,066,003
Salary for Ministry Officers

pl%f,aL wxl 380 wkqj osrs oSukd 1,419,815 8,780,317
iuqy fiajl uKav, ffjoH rCIKh 683,052

311,402,841 260,748,815     

.uka úhoï ^igyk - 8 wd&

.uka úhoï - foaYsh 1,420,194 1,950,205

.uka úhoï - úfoaYsh 3,329,035 1,557,652

.uka úhoï - iuqy m%jdyk 313,075 683,164
5,062,304 4,191,021          



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015'12'31  jk osfkka wjikajq ld, mrsÉf–oh i|yd wdodhï m%ldYh ms<sno igyka 

2015 2014
iemhqï yd mrsfNdack ^igyk - 8 we& re' ^ñ& re' ^ñ&

iemhqï - ridhk øjH 10,513,397 11,174,495
iemhqï - ridhkd.dr WmlrK 9,802,342 6,549,968
iemhqï - úoaHq;aa fuj,ï 1,805 176,754
iemhqï - ,smsøjH 2,151,613 2,454,563
iemhqï - fjk;a 2,122,385 2,774,953
iemhqï - fjk;a/w¾O ia:djr 80,264 95,192
Wjÿre uev,Sfï fuj,ï 341,976 209,793
ks< weÿï - uqrlre" rshÿre wdos 1,044,627 155,308
l%svd we;=¿ iqNidOk 233,115 322,970
jdhq 46,359 113,397
fudag¾ r:/bkaOk 5,339,069 6,108,673

31,676,952 30,136,066         

kv;a;= ^igyk - 8 wE&

f.dvke.s,s iy mrsY%h 6,395,659 6,156,132
hka;% iQ;% 11,024,028 6,594,721
,Snvq WmlrK 1,997,477 1,210,826
mqia;ld, fmd;a 8472 ‐
ridhkd.dr WmlrK                              39,408 550,076
mrs>Kl 3,688,942 2,751,399
wdmkYd,dj 37,114 61,256
úÿ,sckl hka;%h 199,817 243,395
r:jdyk/fmdÿ 5,204,657 4,847,096
cx.u ridhkd.drh ‐ 1,080

28,595,574 22,415,981         

.súiqï.; fiajd ^igyk - 8 b&

úÿ,sh 27,722,094 29,402,081
ÿrl:k iy wka;¾cd,h 5,707,353 5,671,485
;eme,a .dia;= 516,036 446,620
jrsmkï iy nÿ 1,682,604 1,682,604
wdrCIl fiajd 4,536,930 4,493,628
c, nÿ 1,467,254 1,258,950

41,632,272 42,955,368         



ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015'12'31  jk osfkka wjikajq ld, mrsÉf–oh i|yd wdodhï m%ldYh ms<sno igyka 

2015 2014
jHdmD;s iy udkj iïm;a ixj¾Ok  ^igyk - 8 B& re' ^ñ& re' ^ñ&

uyd NdKavd.dr m%odks; jHdmD;s jeh 4,449,409 6,418,217
m¾fhaIK iy ixj¾Ok ^m%;S;k& 3,349,962 4,426,671
udkj iïm;a ixj¾Ok - mqyqKqlsrsï 1,352,495 976,572
mqia;ld, úoHd" iÕrdj - jd¾Isl - odhl uqo,a 5,680,673 5,269,769

14,832,539 17,091,229           

CIh iy l%uCIh jeh  ^igyk - 8 W&

CIh - f.dvke.s,s 14,830,491 10,868,428
CIh - hka;% iq;% 40,152,840 33,631,325
CIh - ,Ssnvq iy WmlrK 2,195,151 1,925,692
CIh - mrs>Kl 5,237,658 4,631,379
CIh - r:jdyk 6,668,813 4,668,304
CIh - uDÿldx. 239,774 298,443
CIh - mqia;ld, fmd;a 2,256,597 2,417,027

71,581,324 58,440,598           

mqkre;a:dmk úhoï ^igyk - 8 t&

f.dvke.s,s iy wdlD;s jeäosshqKq lsrsu 3,097,544 6,264,697
hka;% iq;% iy WmlrK mqkre;a:dmkh 5,205,363 4,418,129
Rehabilitation of Improvement of Vehicles

fudag¾ r:jdyk jeäoshqKq lsrSu 31,000 22,600
fjk;a m%.aOk j;alï mqkre;a:dmk iy jeäoshqKq lsrsu 686,561 1,171,263

9,020,468 11,876,689           
cx.u ridhkd.drh ‐ 1,080

89,622,260 82,195,056           

.súiqï.; fiajd ^igyk - 8 b&

úÿ,sh 27,722,094 29,402,081
ÿrl:k iy wka;¾cd,h 5,707,353 5,671,485
;eme,a .dia;= 516,036 446,620
jrsmkï iy nÿ 1,682,604 1,682,604
wdrCIl fiajd 4,536,930 4,493,628
c, nÿ 1,467,254 1,258,950

41,632,272 42,955,368           
41,632,272 56,508,655           



fikafgla m%o¾Yk - m%;sY; odhl;ajh

31 427 890 32 471 387

ld¾ñl ;dCIK wdh;kh ^wkqm%dma;sl ,x'ú' yd ld'm'wd& 

2015'12'31  jk osfkka wjikajq ld, mrsÉf–oh i|yd j;alï m%ldYh ms<sno igyka 

2,015 2014

fjk;a fufyhqï úhoï ^igyk 8 W!& re' ^ñ& re' ^ñ&

fiajl uKav, mqyqKq lsrsï 1,075,345 1,876,003

ksheos .dia;= 2,931,775 3,274,900

ixhqla; oSukd 2,221,900 2,139,088

odhl uqo,a - foaYsh/úfoaYsh/fjk;a 858,550 399,889

ridhkd.dr idudcsl .dia;= ^foaYsh& 2,966,356 2,517,373

.re fiajd oSukd 378,955 313,136
kj n|jd .eksï - ffjoH mrsCIK .dia;=       20,240 211,000

ix.%y oSukd 116,893 106,855

rCIK .dia;= 999,735 525,233
uqøK .dia;= 187,302 615,561

mqj;am;a iy idudcsl .dia;= 80,906 82,071

sú.Kk .dia;= 724,485 792,157

kS;s{ .dia;= 184,500 16,120

nexl= .dia;= 147,188 10,444

Khm;a fldñia 86,821 62,248

oekaùï m<lsrsï 526,825 918,914

iÕrd - jd¾Isl jd¾;d 321,124 27,868

m%j¾Ok iy m%pdrl úhoï 284,574 1,520,092

wd¾:sl nÿ 587,211 455,710

cd;sh f.dvke.sfï nÿ 4,697,687 4,645,035

iñCIK .dia;= - iñCIK uKav, 234,585 185,673
wkshï úhoï 1,935

fmagkaÜ iy WmfoaYK .dia;= 257,675 209,520

msrsjehlrK mejreu i|yd 294,808

M,odhss;d ld¾hhka i|yd jeh 2,700 9,175

2,280,175 1,980,237úhoï - m%ñ;fiajd                            

608,585 985,981úhoï - WmfoaaYl  fiajd                            

úhoï - ;dCIK yqjudrej                           43,872 55,071

úhoï - .súiqï.; fiajd                            2,816,584 1,716,257

úhoï - jrKd;aul fiajd                            428,912 321,536

úhoï - mqyqKq lsrsfï lghq;=                           1,147,878 3,416,195

rdcHNd. jeh 400,712 ‐
m¾fhaIK iy ixj¾Ok iy ;dCIK fiajdjeh 151,696 ‐
ksYaldIK .dia;= 74,436 54,351
ld¾ñl ;dCIK wdh;k jd¾Issl m¾fhaIK jevuq¿j- m¾fhaIK iy ixj¾Ok 714,242 ‐
cd;Hka;r jevuq¿j$iïfï,kh 615,835 ‐
m%o¾Yk jeh ^ld¾ñl ;dCIK wdh;kh& 145,067 171,148
m%o¾Yk$úod;d$osú ke.=u 386,933 1,911,510
60jk ixj;azir jeh 229,494 ‐
fldïieÜ /iÝua 797,410 ‐
uqoaor nÿ 46,750 63,100
w¾:idOl wruqo, i|yd ,smsøjH 70,505 52,865
mrs;Hd. 118,000
úúO úhoï 132,224 223,313

443,248 191,014
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කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 

1 
 

අංකය විගණන විමසුම ආයතනයීය කරුණු දැක්වීම 
2.2 මුල්ය පකාශන පිළිබද අදහස් දැක්වීම.  
2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු.  
(අ) යුෙරෝපා සංගමෙය් මූල්ය ආධාර යටෙත් ආරම්භ කළ ව්යාපෘතියක් ගිවිසුම්ගත පරිදි 

කියාත්මක ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් සිදු වූ අලාභ පියවීම සඳහා රු .13,279,398 ක් 
යුෙරෝපා සංගමය ෙවත ආපසු ෙගවීමට අධ්යක්ෂක මණ්ඩලය තීරණය කර තිබුණි.එෙසේ 
වුවද සමාෙලෝචිත වර්ෂය දක්වාම මුල්ය පකාශනවල අවශ්ය ෙවන්කිරීම කිරීමට කටයුතු කර 
ෙනොතිබුණි. 

2014 වසෙර් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය වුෙය් ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ජා කර එහි පගතිය මත ෙගවීම් 
සිදුකිරීමටය, ඒ අනුව යුෙරෝපා සංගමෙය් ශී ලංකා 
ශාඛාව සමග සාකච්ජා ෙකොට මතු වූ කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් එහි පධාන කාර්යාලය සමග සාකච්ජා 
කර සමහර ෙගවීම් අත්හැරීමට සහ වාරික ෙගවීමක් 
කිරීමට ඉල්ලා සිටින ලදී. එම තත්වය පාලක 
මණ්ඩලයට වාර්තා කළ අතර එහිදී තීරණය වුෙය් එක් 
වාරික මුදලක් ෙගවා  සවිස්තර ෙසොයාබැලීමක් 
තවදුරටත් සිදුකර තීරණයක් ගතයුතු බවයි. ඒ අනුව 
අදාළ වාරික මුදල ෙගවූ අතර ෙවන් කිරීෙම් 
අවශ්යතාව ෙම් අනුව පැන ෙනොනගින ලදී.

(ආ) ආදායම් පකාශනෙය් සහ මුදල් පවාහ පකාශනෙය් ස්ථාවර වත්කම් විකිණීෙමන් ලද ලාභය 
රු. 230,988 ක් අඩුෙවන් දක්වා තිබුණි.

සංෙශෝධිත මූල්ය පකාශන තුළ ෙමය ගැලපීමට 
කටයුතු ෙයොදා ඇත 

(ඇ) ඉකුත් වර්ෂවල මුල්ය පකාශන මගින් ෙගවිය යුතු මුදල් සදහා පතිපාදන සලසා ෙනොතිබියදී 
සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී ජ්යත්තන්තර සංගමයක් ෙවත 2013 වර්ෂෙය් වාර්ෂික දායක මුදල 
රු. 1,081,924 ක් ෙගවා තිබුණි.ඒ සම්බන්ධෙයන් අතීතනුෙයෝගිව ගැලපීම් කිරීමට කටයුතු 
කර ෙනොතිබුණි. 

ෙමය ඉදිරිෙය්දී සමුච්චිත අරමුදලට ගැලපීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්. 

(ඈ) සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් කර තිබූ මුදල් පවාහ පකාශනෙය් මුදලින් ලැබු ෙපොළී 
ආදායම රු.744,659 ක් අඩුෙවන් මුල්ය කියාකාරකම් යටෙත් දක්වා තිබුන අතර, ආෙයෝජන 
යටෙත් පාග්ධන ලැබීම් රු.7,975,000 ක් වැඩිෙයන් දක්වා තිබුණි. 

ඉදිරි මූල්ය පවාහ පකාශන සැකසීෙම්දී ෙමය නිවැරදි 
කරනු ලැෙබ්. 

2.2.2 පැහැදිලි ෙනොකළ ෙවනස්කම්  
(අ) 2000 වර්ෂෙය් සිට 2009 වර්ෂය දක්වා වූ කාලය ෙවනුෙවන් ෙද්ශීය ආදායම් 

ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙවන් ලැබූ සනාථ කිරිම් අනුව ෙගවිය යුතු එකතු කල අගය මත බදු මුදල 
රු. 10,475,428 ක් ෙලස දක්වා තිබුණද ,මුල්ය පකාශන අනුව එය රු. 2,475,723 ක් 
වීෙමන් වූ රු. 8,286,705 ක ෙවනස හදුනාෙගන ගැලපීම් කිරීමට කටයුතු කර ෙනොතිබුණි. 

බදු නිරවුල් කරගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ ෙබොෙහෝ කලක් සාකච්ඡා 
කළ අතර ෙම් වනවිට බදු නිරවුල් කරගැනීෙම් 
ෙකොමිසමකට  ෙයොමුකරඇත. 

(ආ) ස්ථාවර වත්කම් අයිතම් පහක හා පරිෙභෝජන දව්ය ෙතොග වටිනාකම් ෙභෞතික සෙත්යක්ෂණ 
වාර්තා හා මුල්ය පකාශනවල සදහන් වටිනාකම් සමග සැසදීෙම්දී පිළිෙවලින් රු. 
40,280,486 ක හා රු. 639,461 ක ෙවනසක් නිරීක්ෂණය විය. 

ෙභෞතික සෙත්යක්ෂණ වාර්තාව හා ෙතොග ෙලජරය 
අතර භාණ්ඩ වල ෙවනසට පහත සඳහන් තත්වයන්  

 ෙහේතු වී ඇත.  
- 2007 වසෙර් ෙතොග පරිගණක පද්ධතිය ස්ථාපනය  
කිරීෙම්දී ආරම්භක ෙශේෂ ඇතුලත් කිරීෙම්දී ඇතිවූ 
විෂමතාව 

-ඍජු ෙතොග මිලදී ගැනීම් සමහරක් ෙලජරයට ඇතුලත් 
වී තිබීමයි 

2.3 ලැබිය යුතු හා ෙගවිය යුතු ගිණුම්  



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 

2 
 

(අ) මුල්ය පකාශනවල ඇතුලත් වූ වර්ෂ 01 ත් 05 ත් අතර අගරු ෙචක්පත් හා ෙවනත්  
ණයගැතියන් පිළිෙවලින් රු.70,185 ක් හා රු. 2,679,331 ක් විය.එම ෙශේෂයන් 
සමාෙලෝචිත වර්ෂය තුලදී ද නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කර ෙනොතිබුණි. 
 

වර්ෂ කිහිපයක සිට ගිණුම් තුල ඇතුලත්වූ අගරු 
ෙචක්පත් හා ෙවනත් ණයගැති ෙශේෂ සඳහා අවස්ථා 
ගණනාවකදී ෙශේෂ තහවුරු කීරීම් ලිපි ෙයොමු කළ අතර 
කිසිදු පතිචාරයක් අදාල පාර්ශවයන්ෙගන් ෙනොලැබුණි. 
එමනිසා එකී ෙශේෂයන්හි වටිනාකම ෙපොත්වලින් 
ලියාහැරීමට පාලක මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලද අතර 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලැබීෙමන් පසු කපා 
හැරීමට කියාකරනු කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) ෙසේවෙයන් ඉවත්ව ගිය හා ෙසේවෙය් රැදී සිටින නිලධාරීන් සඳහා ෙගවිය යුතු හිඟ වැටුප් සඳහා 
2009 වර්ෂෙය්දී රු.7,030,873 ක ෙවන් කිරීමක් කර තිබුණි අතර සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් 
ෙදසැම්බර් 31 දින වන විටත් ඉන් රු.6,980,352 ක් ෙගවීමට කටයුතු ෙනොකර ඉතිරි වී 
තිබුණී. 

2006 සැප්තැම්බර් 22 දිනැති චකෙල්ඛය අනුව 
ෙසේවෙය්  සිටින නිලධාරීන් හා විශාම ගිය ෙසේවකයින් 
සඳහා ෙගවිය යුතු වැටුප් වශෙයන් 2009  වර්ෂෙය් සිට 
රු. 7,030,873/-  ෙවන් කිරීමක් කර තිබුණු අතර 
පසුගිය වසර කිහිපය තුළදී යම් පමාණයකට ෙගවීම් 
සිදු කරණ ලදී. මානව සම්පත් අංශය සමග ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ජා කළ අතර අදාළ හිග මුදල ෙගවීමට 
කටයුතු සිදුකරන බව පවසන ලදී. 

2.4 නීති රීති, ෙරගුලාසි හා කලමනාකරණ තීරණවලට අනුකුල ෙනොවීම  

 නීති රීති හා ෙරගුලාසිවලට ෙයොමුව අනුකුල ෙනොවීම  
(අ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 

11 වන වගන්තිය 
විෂය භාර අමාත්යවරයාෙග් අනුමැතිෙයන් ෙතොරව 
සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31 දින වන විට 
එකතුව රු.240,226,000 ක් ස්ථාවර තැන්පත්වල 
ආෙයෝජනය කර තිබුණි. 

ෙමම අරමුදල ආෙයෝජනය කරන ලද්ෙද් ශී ලංකා 
ගිණුම්කරණ පමිති අනුව පාරිෙතෝෂික ෙවන්කිරීමට 
අදාළව හා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ඇතිව 
විෙද්ශ මිලදී ගැනීම්වලට අදාළ ණයවර ලිපි සඳහා 
කරනු ලැබූ තැන්පතු ෙලස සහ ෙපොදු ව්යාපාර 
චකෙල්ඛ 56 අනුව කාරක පාග්ධන අවශ්යතාව 
ෙවනුෙවනි. 

(ආ) ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් ආයතන සංගහය 
2 පරිච්ෙජ්දය 9:1:1 වගන්තිය 

අමාත්ය මණ්ඩලෙය් පූර්ණ අනුමැතියකින් ෙතොරව 
වර්ෂයක කාලයක් සදහා විශාමික නිලධාරිෙයකු 
තාක්ෂණ පැවරුම් උපෙද්ශකයකු වශෙයන් පත් කර 
සමාෙලෝචිත වර්ෂය සදහා දීමනා 
වශෙයන්රු.793,990 ක් ෙගවා තිබුණි. 

ෙමම පත් කිරීම එම නිලධාරියා සඳහා ලබාදුන් ෙසේවා 
දිගුවක් ෙනොවන බැවින් අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියක් 
අවශ්ය ෙනොවිණි. ඔහු නියමිත ෙසේවාකාලය සම්පූරණ 
වීෙම්දී විශාම ගන්වනු ලැබීය. ඉන්පසු GIZ හා ITI 
මගින් ෙමෙහයවනු ලබන ව්යාපෘතියක් සඳහා සීමිත 
කාලසීමාවක් සඳහා පාලක මණ්ඩලය විසින් අදාළ 
නිලධාරියා සතු ක්ෙෂේතය පිලිබඳ පරිචය සහ 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ඇති සම්බන්ධතාවයන් සලකා 
බලා ව්යාපෘතිය සාර්ථකව පවත්වෙග්නයෙම් 
අවශ්යතාව මත උපෙද්ශකවරෙයකු ෙලස පත්වීම ලබා 
ෙදන ලදී. 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 
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(ඇ) 2011 අෙපේල් 21 දිනැති 
එම්ඕඑෆ්පී/ඊආර්ඩි/2011/1 දරන 
මුදල් හා කම සම්පාදන චකෙල්ඛය 

විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමකින් 
ෙතොරව  සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී රු.2,443,833 ක් 
වටිනා ෙකොරියානු ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබුණි. 

ෙමම ෙකොරියානු ව්යාපෘතිය පර්ෙය්ෂණ විද්යාඥෙයකු  
විසින් ස්වකීය ශක්යතාව මත තරගකාරීව ලබාගන්නා 
ලද්දකි. ෙම් සඳහා අදාළ විෙද්ශ ආයතනය සමග 
අතිකරගත් ගිවිසුම පකාරව වියදම් පතිපාදනය සඳහා 
USD 18135 ක මුදලක් ආයතනය ෙවත ෙපේෂණය 
කර ඇත. 

(ඈ) 2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩි/12 
දරන රාජ්ය ව්යාපාර චකෙල්ඛෙය් 
7.4.5 වගන්තිය 

වටිනාකම රු.13,581,898 ක පරිගණක මෘදුකාංග 
හා උපංග සහ වටිනාකම රු.4,512,594 ක 
අෙනකුත් වත්කම් ෙභෞතිකව සෙත්යක්ෂණය කර 
ෙනොතිබුණි. 
 

පිළිගනිමි. රු.මි. 1043  පමණ වන වත්කම් 
සෙත්යක්ෂණය කරන ලද අතර රු.මි. 13.5 
වටිනාකමක් ඇති පරිගණක මෘදුකාංග සෙත්යක්ෂණය 
සඳහා පැවති පාෙයෝගික අපහසුතාවයන් ෙහේතුෙවන් 
සහ මුළු වටිනාකම රු.මි. 4.5 වූ අෙනකුත් වත්කම් තුළ 
අන්තර්ගත වන්ෙන් සුළු  වටිනාකම් සහිත අර්ධ 
ස්ථාවර ස්වභාවෙය් අයිතමයන්   බැවින් වාර්ෂික 
සෙත්යක්ෂණ පථය තුළ ආවරණය කිරීමට ෙනොහැකි 
විය 

(ඉ) 2000 ජනවාරි 19 දිනැති අංක 380 
දරන රාජ්ය මුදල් චකෙල්ඛය 
 

(i) I වගන්තිය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) 7.1 වගන්තිය 

 
 
 
පනෙත් දක්වා ඇති පරිදි සාමාන්ය කාර්යයන් 
ඉටුකිරීම ෙවනුෙවන්ම දිරි දීමනා ෙගවිය ෙනොහැකි 
වුවද,සම්ෙලෝචිත වර්ෂය හා ඉකුත් වර්ෂය සඳහා 
පිළිෙවලින් රු.11,427,864 ක් හා රු.7,597,411 ක් 
දිරි දීමනා ෙලස ෙගවා තිබුණි. 
 
 
 
 
 
 
 
උපෙද්ශන ෙසේවා ආදායමින් සෘජු පිරිවැය අඩු කළ 
පසු සියයට 10 ක සිට සියයට 25 ක් දක්වා 
පතිශතයක මුදලක් ආයතනය මඟින් රඳවාෙගන 
ඉතිරි මුදල භාණ්ඩාගාරෙය් විෙශේෂ අරමුදලක් ෙවත 
මාස 03 වරක් යැවිය යුතු වුවද එෙසේ කිරීමට කටයුතු 
කර ෙනොතිබුණි. 

 
 
 
උපෙද්ශණ ෙසේවා සඳහා පූර්ව අනුමැතිය 
ලබාගැනීෙම්දී පවතින පාෙයෝගික අපහසුතාවන් 
සලකා බලා වර්ෂ අවසානෙය්දී අදාළ සියළුම 
උපෙද්ශණ ෙසේවා සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය 
ලබාගන්නා ලදී. 
2000 ජනවාරි 19 දිනැති අංක 380 දරන රාජ්ය මුදල් 
චකෙල්ඛය අනුව ෙම් සඳහා ෙසේවා ආදායම් ෙලස 
සැලකිය හැකි ආදායම් පදනම් කරෙගන ඇත.  
ෙමම ෙගවීම සදහා ඇස්තෙම්න්තු ගත පතිපාදනයන් 
සදහා ෙවන්කිරීම් සිදුකර ඇත. ෙමම සියළු ෙගවීම් 
පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය මත සිදුකර ඇත.  
 
මාසිකව පිළිෙයළ කරනු ලබන මුදල් පවාහ පකාශය 
මත අවශ්ය මූල්ය ඌනතාවය මත මහා භාණ්ඩාගාරය 
විසින් ආයතනය ෙවත මුදල් පදානය කරනු ලබයි .
ෙමහිදී සියලු ලැබීම් සහ ෙගවීම් ගිණුම් ගලපා ෙශේෂය 

පමණක් ප. රදානය කරනු ලැෙබ්ප .ෙකෙසේ වුවද ෙම් 
පිලිබඳ තවදුරටත් ෙසොයා බල අවශ්යතාවය මත මහා  
භාණ්ඩාගාරය ෙවත ෙපේෂණය කිරීමට  කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්. 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 
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(ඊ) 2014 ෙපබරවාරි 11 දිනැති අංක 
02/2014 දරන කළමනාකරණ ෙසේවා 
චකෙල්ඛය 06 (iii) ෙජ්දය 
පර්ෙය්ෂණ දීමනා ලබා ගන්නා 
නිලධාරීන් උපෙද්ශන ෙසේවා 
සැපයීම, ෙකොන්ත්රාත් ව්යාපෘති, 
පාරිෙභෝගික ෙසේවා, තාක්ෂණ 
පැවරුම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් 
පැවැත්වීම වැනි පර්ෙය්ෂණ කටයුතු 
සිදු කිරීම. 

පර්ෙය්ෂණ දීමනා ලබා ගැනීමට නිත්ය රාජකාරියට 
බාධා ෙනොවන පරිදි අතිෙර්ක පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සිදු 
කල යුතු බව දන්වා තිබුනද,ආයතනෙය් සාමාන්ය 
රාජකාරි යටෙත් ඉටු කරනු ලබන පර්ෙය්ෂණ අදාල 
කරෙගන සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී රු.9,494,405 ක 
පර්ෙය්ෂණ දීමනාවක් ෙගවා තිබුණී. 

පර්ෙය්ෂණ දීමනා ලබන නිලධාරීන් එම පර්ෙය්ෂණ 
දීමනාව ලබන ව්යාපෘතියට අමතරව උපෙද්ශන ෙසේවා 
සැපයීම, ෙකොන්තාත් ව්යාපෘති, පාරිෙබෝගික ෙසේවා, 
තාක්ෂණ පැවරුම් හා පුහුණු වැඩසටහන්, පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු සිදු කිරීම ආදී කාර්යයන් වලද නිරත ෙව්.    
ෙම් අනුව ෙමම පර්ෙය්ෂණ දීමනාව ෙගවීම සිදු 
කරන්ෙන් එම නිලධාරීන් සිදු කරණ භාණ්ඩාගාර 
පදාන  ව්යාපෘති වලට හා අෙනකුත් බාහිර පදාන 
ව්යාපෘති වලට පමණි 

3. මුල්ය පතිපල 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද මුල්ය පකාශන අනුව,සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31  දිෙනන් 
අවසන් වර්ෂය සඳහා ආයතනෙය් මූල්ය පතිඵලය රු 26,282,796 ක අතිරික්තයක් වූ අතර 
ඊට අනුරූපිව ඉකුත් වර්ෂෙය් අතිරික්තය රු.55,698,487 ක් වුෙයන් ඉකුත් වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් මුල්ය පතිඵලෙයහි රු. 29,415,691 ක පිරිහීමක් ෙපන්නුම් 
ෙකරුණි.පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රජෙය් දායකය රු.40,000,000 කින් වැඩි උවද ෙසේවක 
පාරිශමික වියදම රු. 65,654,026 කින් හා ක්ෂය රු. 13,140,727 කින් වැඩිවීම ඉහත 
පිරිහීම ෙකෙරහි පධාන වශෙයන් බලපා තිබුණි. 
 
සමාෙලෝචිත වර්ෂය හා ඉකුත් වර්ෂ 04 ක මුල්ය පතිඵල විගහ කිරීෙම්දී 2011 වර්ෂෙය්දී රු. 
59,318,986 ක් වූ අතිරික්තය 2012 වර්ෂය වන විට රු.22,628,443 ක් දක්වා අඩුවිය.එෙසේ 
වුවද 2013 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ වූ අතිරික්තෙය් වර්ධනය 2014 වර්ෂෙය්දී රු.55,698,487 ක් 
වුවද, නැවත 2015 වර්ෂය වන විට රු.26,282,796 ක් දක්වා අඩු වී තිබුණි. ෙසේවක පරිශමික 
හා ජංගම ෙනොවන වත්කම් සඳහා වූ ක්ෂය වීම් සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දි ආයතනෙය් 
දායකත්වය 2011 වර්ෂෙය්දී රු.359,862,461 ක් වූ අතර 2012 වර්ෂෙය්දී යම් පසු බෑමකට 
ලක් වී , පසු වර්ෂවලදී අඛණ්ඞවවර්ධනය වී සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී එය රු.434,404,485 ක් 
විය. 

 
 
සටහන් කර ගතිමි. 
 
 
 
 
 
 
සටහන් කර ගතිමි. 

3.2 විගහාත්මක මූල්ය සමාෙලෝචනය 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද මුල්ය පකාශන අනුව සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් හා  ඉකුත් වර්ෂෙය් ජංගම 
අනුපාතය පිළිෙවලින් 6.16 හා 5.15 ක් වූ අතර, ක්ෂණික අනුපාතය 6.04 හා 5.03 ක් 
විය.සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී ජංගම වත්කම් ඉහල යාම ෙකෙරහි,මාළෙඹ් ෙගොඩනැගිලි 
සංකීරණෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ලද මුදල් රඳවා තබා ගැනීම ෙහේතු වී තිබුණි. 

 
 
සටහන් කර ගතිමි 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 

5 
 

4.1 කාර්යසාධනය 
 
1994 අංක 11 දරන විද්යාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියණු කිරීෙම් පනතට අනුව,ශී ලංකාෙව් 
තාක්ෂණය ෙව්ගවත් කාර්මීකරණය සඳහා අවශ්ය තාක්ෂණ මට්ටමට උසස් කිරීම කාර්මික 
තාක්ෂණ ආයතනෙය් පධාන අරමුණ වූ අතර ඒ සඳහා පහත කාර්යයන් ඉටුකිරීම ආයතනය 
ෙවත පැවරී තිබුණි. 

 

 (අ) කර්මාන්තවලදී භාවිතා කරන තාක්ෂණ කියාවලින් හා කම දියණු කිරීම සදහා 
කියාවලින් හා කමෙයෝපායන් ෙසොයා ගැනීම, පරික්ෂණ, විමර්ශන හා පර්ෙය්ෂණ 
ගිවිසුම් මත භාර ගැනීම, තාක්ෂණ හා උපෙද්ශන ෙසේවා සැපයීම සහ තාක්ෂණ 
පැවරීම,තාක්ෂණ අනුවර්තන,නව තාක්ෂණ සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතුවල නිරත වීම 
මගින් කර්මාන්තවලට සහය වීම. 

ෙමම කාර්යයන් ෙම් වන විටද සිදුකරමින් පවතී.

 (ආ) කාර්මික තාක්ෂණ සංවර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීෙම් අදහසින් පර්ෙය්ෂණ පවත්වා ෙගන 
යාම. “ෙෂල්fප් තාක්ෂණය” පිළිබඳ ෙතොරතුරු එකතු කිරීම, සකස් කිරීම සහ පචලිත 
කිරීම. 

ෙමම කාර්යයන් ෙම් වන විටද සිදුකරමින් පවතී.

 (ඇ)  ආතනය ලබා ඇති පලපුරුද්දට අනුව අදාල අංශවල තැනැත්තන් පුහුණු කිරීම. ෙමම කාර්යයන් ෙම් වන විටද සිදුකරමින් පවතී.

 (ඈ) පරිසර දූෂණය පිළිබඳ සමාෙලෝචනය හා සමීක්ෂණ කිරීෙම් කටයුතුවලට සම්බන්ධවී 
කියා කිරීම හා අවම කිරීම සඳහා වූ පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීම. 

ෙමම කාර්යයන් ෙම් වන විටද සිදුකරමින් පවතී.

 (ඉ) ආණ්ඩුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන, විශ්ව විද්යාල, කාර්මික විද්යාල හා ෙවනත් 
මණ්ඩල සමඟ ඉල්ලුම් බද්ධගත නිර්ෙද්ශන කටයුතුවලදී සහෙයෝගෙයන් කටයුතු 
කිරීම.  

 
පසුගිය වර්ෂ 05 ක කාලය තුළ ෙප්ටන්ට් අයිතිය ලබා ගැනීමට හැකි පර්ෙය්ෂණ 69 ක් සිදු 
කර තිබුනද, පර්ෙය්ෂණ 60 ක් සදහා ෙප්ටන්ට් අයිතිය ලබා ගැනීමක් ෙහෝ තාක්ෂණික 
පැවරීමක් සිදු කර ෙනොතිබුන බව ඉහත කාර්යයන් සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් කරන ලද 
පරික්ෂාෙව්දී නිරීක්ෂණය විය. 

ෙමම කාර්යයන් ෙම් වන විටද සිදුකරමින් පවතී.
 
 
 
ෙප්ටන්ට් බලපත් ලබාගැනීම සෑම ව්යාපෘති 
නිමවුමකටම අදාළ ෙනොවන අතර  අවශ්ය පර්ෙය්ෂණ 
නිමවුම් ෙවනුෙවන් ෙප්ටන්ට් බලපත ලබාගැනීමට 
කටයුතු කරනු ඇත. 

4.2 කලමනාකරණ කියාකාරකම්  

(අ) යාපනය චුන්නාගම් පෙද්ශෙය් සිදු කර තිබූ ජල පරීක්ෂා ව්යාපෘතිය නියමිත කාලය තුලදී 
නිමකිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම, ගනුෙදනුකරුෙග් අවශ්යතාවයන්ට අනුකූලව කටයුතු 
ෙනොකිරීම හා ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාව අසම්පූර්ණ වීම ෙහේතුෙවන් ෙසේවා ලාභීන් විසින් රු. 
3,053,680 ක මුදල ලබා දීම පතික්ෙෂේප කර තිබුණි. 

යාපනය චුන්නාගම් පෙද්ශෙය් සිදු කර තිබූ ජල 
පරීක්ෂා ව්යාපෘතිය නියමිත කාලය තුලදී නිම කිරීමට 
අෙපොෙහොසත්වීම සිදු වුෙය් පස් නියැදි ලබාගැනීමට 
උප ෙකොන්තාතතුව ලබාගත් ආයතනයට එම 
පෙද්ශෙය් ඇති හුණුගල් තට්ටුව විදීමට තාක්ෂණික 
ගැටළුවක් ඇති වූ නිසා එම ෙකොන්තාත්තුව  
ඔවුන්ෙගන් බැහැර ෙකොට පතල් හා කැනීම් 
කාර්යංශයට ලබා ෙදන ලදී. එම කාර්යන් අප 
ආයතනෙය් පාලනෙයන් ෙතොරව සිදු වූ බැවින් අපහට 
සම්පුර්ණෙයන්ම වගකිව ෙනොහැක. විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින් ලබාදුන් ව්යපෘති වාර්තාව පරිසර 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 
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අධිකාරිය ෙවත භාර දී ඇති අතර ඔවුන් එය විද්වත් 
කමිටුවකට ෙයොමු කර අධ් යනය කර ඒ අනුව සිදු කල 
වාර්තාව විදුලි බල මණ්ඩලය පතික්ෙෂේප ෙනොකළ බව 
අපෙග්  හැගීමයි.

(ආ) මාලෙඹ් ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණෙයහි පළමු අදියර (Agro Food Technology Building) 
අමාත්යාංශෙය් ව්යාපෘතියක් යටෙත් රු.832,250,000 ක් වියදමක් කර 2014 වර්ෂෙය් 
ඉදිකිරීම් නිම කර තිබුනද එම ෙගොඩනැගිල්ල ආයතනයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කර 
ෙනොතිබුණි. 
 
 

පවරා ගැනීමට අවශ්ය මුලික කටයුතු සිදු කර ඇත.

4.3 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය  

(අ) ආයතනෙය් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 392 ක් වූ අතර තත්ය කාර්ය මණ්ඩලය 373 ක් විය. 
පුරප්පාඩු සංඛයාව 56 ක් වුවද,තනතුරු 03 ක් සඳහා අනුමත සීමාව ඉක්මවා නිලධාරීන් 07 
ෙදෙනකුට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දී තිබුණි. 

 

(ආ) 2014 ෙනොවැම්බර් 12 දිනැති අංක 25/2014 දරන රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛය පරිදි 
කලමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙකොන්තාත් පදනම මත 
ෙසේවකයන් 30 ෙදෙනකු බඳවාෙගන තිබුණි.ද්වීතියික මට්ටෙම් තනතුරු 2 ක් සඳහා ස්ථිර 
ෙසේවකයින් 05 ෙදෙනකු අතිෙර්කව සිටියදී ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගත් ෙසේවකයින් 
අතර 19 ෙදෙනකු ද්වීතියික මට්ටම සඳහා බඳවා ෙගන තිබුණි. 

ෙසේවා අවශ්යතා සඳහා ෙකොන්තාත් පදනම මත 
බඳවාගනු ලැබූ ෙසේවකයින් ෙසේවෙය් ෙයොදවන  ලදී. 
කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක්  ලබා දීම අත්යවශ්ය කරුණක් 
බැවින් ෙසේවක සංඛ්යාව වැඩි කිරීම පිළිබඳව 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ඉල්ලීමක් 
කරන ලදී. අනුමැතිය ලබාගැනීම පමාවීම සහ 
අතිෙර්ක ෙසේවක සංඛ්යාවක් සඳහා අනුමැතිය 
ෙනොලැබුණු බැවින් අදාළ අංශවලට අඛණ්ඩ ෙසේවාවක් 
ලබා දීම සඳහා ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගත 
ෙසේවකයන්ට පාලක මණ්ඩලය විසින් මස 6න් 6ට  
ෙකොන්තාත් කාලය දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.   

ෙ අ20 රාජ්ය පරිපාලන චකල්ඛ ංක 25/14 
හ12.11.2014 දිනැති  චක ෙල්ඛනය අනුව 

ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි ෙසේවකයින් 
ස්ථිර ෙසේවයට අනුයුක්ත කිරීෙම්දී යම් යම් ඛාණ්ඩ වල 
අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ඉක්මවා යාමක් සිදුවී ඇත. 

 
(ඇ) 2010 ජුනි 21 දිනැති අංක DMS/E2/24/7/173/2 දරන කලමනාකරණ ෙසේවා  

ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් ලිපිෙය් විධිවිධාන අනුගමනය කරමින් ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂක 
තනතුරු 12 ක් ඇති කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.එෙසේ වුවද 2012 මැයි 17 දිනැති අංක 
DMS/B1/62/14 දරන කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් ලිපිය මගින් 
කාර්යමණ්ඩලය අනුමත කර තිබියදීත් එහි සඳහන් නිෙයෝගයන්ෙගන් බැහැරව සමාෙලෝචිත 
වර්ෂෙය්දී එම නිලධාරීන්ට හිමි දීමනා ෙගවීමට කටයුතු කර තිබුණි. 

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
2012.05.22  දින අනුමත කරන ලද බඳවා ගැනීෙම් 
පරිපාටිය අනුව ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරුන් 
(තාක්ෂණ ෙසේවා ) 12 ක සඳහා අනුමැතිය ලබා දී 
ඇත. (  බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි  උදෘතයක් අමුණ 
ඇත) HM 2‐1 සහ HM 1‐3 හි සිටින ෙසේවකයන්හට 
ෙමම තනතුරු සඳහා අයදුම් කල හැකිය. බඳවා 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 
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ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුගමනය කරමින් ෙම් සඳහා
අදාළ පත්වීම් කර ඇත. 
 

4.4 නිෂ්කීය හා ඌන උපෙයෝජන වත්කම්  

(අ) බැංකු ජංගම ගිණුම් 03 කහා ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම් 01 ක එකතුව රු.1,820,645 ක ෙශේෂය 
වසර 05 කට අධික කාලයක සිට උපෙයෝජනයකින් ෙතොරව නිෂ්කාර්යව පැවතුණි. 

අංක 567‐0351‐000 දරණ ගිණුම කාර්මික තාක්ෂණ 
ආයතනය හා පිඟන් ෙගොෙඩොල් ආශිත නිෂ්පාදනයන් 
සිදු කරන ආයතන කිහිපයක් පවත්වාෙගන යන 
CENTEC ව්යාපෘතියට අදාළ ගිණුමකි. ෙමම 
ව්යාපෘතිය වසර කිහිපයක් කියාකාරීව ෙනොපැවති 
අතර, ෙම් වනවිට සකීයව පවතින ෙමම ව්යාපෘතියට 
නැවත ෙමම මුදල ලබා ගැනීමට ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර 
ඇත.  
අංක 229‐2876‐000  දරණ ගිණුම ෙකොහු ආශිත 
ව්යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කල අතර ෙමම මුදල් ෙශේෂය 
ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට නැවත ලබා දිය යුතු 
ෙශේෂයකි.  
439‐8174‐000  ගිණුම සහ 122‐9283‐000  දරණ 
ගිණුම  EEPEX ව්යප්රුතුෙය් ගිණුම් වන අතර ෙමම 
ව්යාපෘතිය ෙම් වන විට අත්හිටුවා ඇත. 
. 

(ආ) මාලෙඹ් පරිපාලන ෙගොඩනැගිල්ලරු.78,280,915 ක් වැය කර ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර 
වසර 05 කට වැඩි කාලයක් ගතවී තිබුණද, කිසිදු පරිපාලන කටයුත්තකට භාවිත ෙනොකර 
වසා  දමා තිබුණි. 

2017 ආරම්භෙය්දීම ෙමම ෙගොඩනැගිලි පරිශය ෙවත 
පතිස්ථාපනය කිරීම සිදුවිය .එතැන් සිට පරිපාලන,  
ෙමෙහයුම්, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු 
කියාත්මක  ෙව්. 

4.5 ආර්ථික ෙනොවූ ගනුෙදනු  

(අ) ආයතනය විසින් සපයනු ලබන තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ ෙසේවා මිල කිරීම සඳහා නිත්ය 
පිරිවැයකරණ කමයක් ඇති කිරීම සඳහා 2013 වර්ෂෙය්දී රු.350,000  පුද්ගලික ආයතනයට 
ෙගවා තිබුණද, නව කමය අනුගමනය කිරීමකින් ෙතොරව ෙපර පරිදිම මිල කිරීම සිදු කිරීම් 
නිසා දරන ලද වියදම නිෂ්ඵල වියදමක් වී තිබුණි. 

ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද පමිත ෙසේවා 
(standard services) සඳහා ෙමම පිරිවැයකරණ 
කමය හඳුන්වා දුන් අතර එම පිරිවැයකරණ කමය 
කරෙගන යාමට ඒ ඒ අංශ වලින්  නිලධාරීන්ද ෙයොමු 
කරණලදී. 
 

(ආ) ජ්යාතන්තර පිළිගැනීමක් ලබාගැනීම සඳහා ආයතනෙය් පරීක්ෂණාගාර පතීතනය කිරීම 
ජ්යාතන්තර පිළිගැනීමක් ඇති ආයතනයකින් සිදු කරවා ගැනීම හා එම කාර්යයම අනුකූලතා 
තක්ෙසේරු ආයතනය මගින්ද කරවා ගැනීම ෙහේතුෙවන්, රු. 1,714,509 ක පතීතනය ලබා 
ගැනීම සදහා රු.3,349,962 ක් වැඩිපුරවැය කර තිබුණි. 

ජාත්යන්තර පිළිගැනීම සියළුම රටවල් සඳහා 
ඒකාකාරීව සිදු ෙනොවන බැවින් සහ ඇගයීම් කම 
ෙදකක් අනුව පතීතන කටයුතු සිදුකරන බැවින් ෙමම 
පතීතනකරණ ආයතන ෙදෙකන්ම පතීතන සහතික 
ලබාගැනීම මඟින්  අපෙග් තාක්ෂණ ෙසේවා වාර්තා 
සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැෙබන බැවින්ද  ,ෙසේවා 
ලාභීන්ෙග් විශ්වාසය සහ ආකර්ශනය ලබා ගැනීම 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 
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සඳහාද ෙමම පතීතනයන් වැදගත් ෙව්. 

4.6 පමාද වූ ව්යාපෘති  

(අ) 2013,2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී පාග්ධන පතිපාදනවලින් ආරම්භ කල වටිනාකම රු. 
මිලියන 11.2 ක් වූ ව්යාපෘති 09 ක් සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31 දිනට අවසන් කල 
යුතු වුවද, එදින වන විට ඒවා අවසන් කිරීමට කටයුතු කර ෙනොතිබුණි. 

2015 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් කල යුතු ෙමම 
ව්යාපෘති සඳහා කාල දිගුවන් ලබාෙගන ඇති අතර 
ෙමම ව්යාපෘතිවල ෙභෞතික හා මුල්ය පගතිය 
සතුටුදායක මට්ටමක පවතයි. 
 

(ආ) ආයතනය හා විෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන පිළිෙවලින්රු. මිලියන 03 ක් හා රු. මිලියන 
07 ක මුල්ය දායකත්වෙයන් සුළු හා මාධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් 2014 
වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කර 2015 වර්ෂෙය්දී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කල ව්යාපෘතිය සඳහා රු. 
2,114,279 ක් වැය කර ඇතත් 2016 අෙගෝස්තු මාසය වන විටත් එම ව්යාපෘති අවසන් 
කිරිමට කටයුතු කර ෙනොතිබුණි. 

ෙමම ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු විවිධ ෙහේතුන් මත පමාද වූ 
අතර ෙම් පිළිබඳව GIZ ව්යාපෘති කාර්යාලෙයන් 
අධ්යනයක් සිදුකර ව්යාපෘතිය තව දුරටත් කරෙගන 
යාමට කටයුතු කර ඇත. දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
ස ටහන් හා තාක්ෂණ පැවරුම් වැඩසටහන් ඉදිරි දින 
වලදී පැවැත්වීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.   

 
5.1 කියාකාරී සැලැස්ම  

(අ) ආයතනය විසින් සමාෙලෝචිත වර්ෂය සඳහා කියාකාරි සැලැස්මක් පිළිෙයල කර තිබුණ 
නමුත්, 2014 ෙපබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/ දරන රාජ්ය  මුදල් චකෙල්ඛෙය් 04(3) ෙජ්දය 
පකාරව කියාත්මක කාල රාමුව හා එම කියාකාරකම් වලින් අෙප්ක්ෂිත නිමැවුම් පතිඵල 
ඇතුලත් කර කියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ෙනොතිබුණි. 

පිළිගනිමි. අදාළ චකෙල්ඛයට අනුව 2017 වසෙර්දී 
නිවැරදි කියාකාරී සැලැස්මක් ෙර්ඛිය අමාත්යංශය 
ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

 
(ආ) සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් කියාකාරී සැලැස්ම සැකසීෙම්දී පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ව්යාපෘති 

සඳහා රු. මිලියන 20 ක් ෙවන් කර තිබුනද ඒ කුමන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහාද යන්න 
සැලැස්ෙමහි සඳහන්ව ෙනොතිබුණු බැවින් කාර්යයසාධනය කියාකාරී සැලැස්ම සමග සැසදීම් 
කිරීමට ෙනොහැකි වී තිබුණි. 

ඉදිරිෙය්දී කියාකාරී සැලැස්ම සඳහා  ෙවන් කරන ලද 
මුදල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දැක්වීමට කටයුතු 
ෙකෙරනු ඇත. 
 

5.2 අයවැය ෙල්ඛනමය පාලනය  

(අ) සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් අයවැය ෙල්ඛනෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත හා තත්ය ආදායම වියදම් අතර 
සියයට  31ක  සිට සියයට 831 ක් දක්වා විචලනයන් නිරීක්ෂණය වුෙයන් අයවැය ෙල්ඛනය 
ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් වශෙයන් උපෙයෝගී කරෙගන ෙනොතිබූ බව 
නිරීක්ෂණය විය. 

පිළිගනිමි. පවර්තන වසෙර්දී ෙබොෙහෝ දුරට අයවැය 
ෙල්ඛනයට අදාළව කටයුතු කිරීම සිදුවිණි. ඉදිරිෙය්දී 
ෙමම තත්වය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට කටයුතු ෙකෙර්. 
 

5.3 අභ්යන්තර විගණනය 
 
2014 වර්ෂෙය් සිට පධාන අභ්යන්තර විගණක තනතුර පුරප්පාඩුව පවතින අතර අභ්යන්තර 
අංශෙය් නිලධාරීන් 02 කු පමණක් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින බැවින් ආයතනෙය් විෂය පථය 
සැලකීෙම්දී පමාණවත් අභ්යන්තර විගණනයක් සිදු කිරීමට ෙනොහැකි වී තිබුණි. 

 
 
පධාන අභ්යන්තර විගණක තනතුර සඳහා සුදුසු 
අයදුම්කරුවන්ෙගන් අයදුම්පත් කැඳවීම සඳහා 
2014.10.12 වන දින පුවත්පත් දැන්වීමක් පළ කල 
අතර ඒ සඳහා  බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව අවශය 
සුදුසුකම් සපුරන ලද අයදුම්පත කිසිවක් ෙනොලැබුණි. 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම 
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එම නිසා පධාන අභ්යන්තර විගණක තනතුෙරහි 
කටයුතු වගකීමකින් හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කර 
ගැනීමසඳහා ෙජ්යෂ්ඨ අභ්යන්තර විගණක නිලධාරීනිය 
2015.02.01 දින සිට පත් කරන ලදී. ඉන් පසු ෙදෙවනි 
හා තුන් ෙවනි වරටත් පධාන අභ්යන්තර විගණක 
තනතුරට අයදුම්පත් කැඳවීම සඳහා පුවත් පත් දැන්වීම් 
පිළිෙවලින්  2015.12.20 වන දින හා 2016.08.21 පළ 
කල අතර ෙපර පරිදිම සුදුසුකම් සපුරන ලද අයදුම්පත 
කිසිවක් ෙනොලැබුණි.  
අභ්යන්තර විගණක අංශය සඳහා 05 ෙදෙනකුෙගන් 
යුත් කාඩරයක් පවතින අතර අදාළ පුරප්පාඩු පිරවීමට 
කටයුතු කරනු ඇත. 
 

5.3 ෙනොවිසදී ඇති විගණන ෙඡ්ද 

2011 වර්ෂෙය් මැයි 30 දින පැවති ෙපොදු ව්යාපාරප පිළිබඳ කාරක සභා රුස්වීම් නිෙයෝග 
අංක 16 පකාරව විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව ගිවිසුම් වල ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළ නිළධාරීන් 18 
ෙදෙනකුෙගන් අයවිය යුතු රු.7,810,032 ක් 2015 ෙදසැම්බර් 31 දින වනවිටත් 
අයකරෙගන ෙනොතිබුණි 

ෙමම රු.4,020,392/- මුදල වසර 15  ,  20 පමණ 
කාලයකට සම්බන්ධ වන අතර  ගිවිසුම් කඩකළ 
නිලධාරීන්ෙගන් අදාල මුදල් අයකර ගැනීමට ගත හැකි 
කියාමාර්ග සිදුකළ මුත් , එම කියාමාර්ග ව්යර්ථ වුෙය් 
එම නිලධාරීන් දිවයින හැරෙගොස් සිටින බැවිනි. 
ඔවුන්ෙග් ෙබොෙහෝ ඇප කරුවන්ද දිවයිෙනන් බැහැරව 
ෙගොස් සිටින අතර ඇතැෙමක් ජීවතුන් අතර නැත. ෙම් 
සම්බන්දව 2011.06.30 දින පැවති ෙපොදු ව්යාපාර 
පිලිබඳ කාරක සභාෙව්ද සාකච්ඡා කල අතර ෙමම 
වටිනාකම ෙපොත් වලින් ලියාහැරීමට ෙහෝ 
අයකරගැනීමට අවශ්ය කියාමාර්ග ගනු ඇත. 
රු. 3,789,640/- වටිනා ගිවිසුම කඩකළ නිලධාරිනිය 
සම්බන්ධව අවශ්ය කටයුතු නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
සමග ෙම් වනවිටත් සිදු ෙකෙරමින් පවතියි. 
 

6 පද්ධති හා පාලනයන් 
 
විගණනෙය්දී නිරීක්ෂණය වූ පද්ධති හා පාලන අඩුපාඩු වරින්වර ආයතනෙය් 
සභාපතිවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන ලදී. පහත සඳහන් පාලන ක්ෙෂේතයන් ෙකෙරහි 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය. 

 

 පද්ධති හා පාලන ක්ෙෂේතය නිරීක්ෂණ  

 (අ) ස්ථාවර වත්කම් පාලනය  ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් පැවතීම ෙමම පද්ධතීන් අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමට සටහන් 
කරගතිමි. 
 

 (ආ) පසම්පාදනය (i) පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහයට  ෙමම පද්ධතීන් අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමට සටහන් 



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 2015.12.31දිෙනන් අවසන්  පිලිබඳ 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙත් 14.2 (සී) වගන්තිය 
පකාර  
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වර්ෂය සඳහා වූ මූල්ය පකාශන
විගණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධව

අනුව කටයුතු ෙනොකිරීම. 

 අදහස් දැක්වීම

(ii) ගබඩාවට භාණ්ඩ ලැබුණු පසු භාණ්ඩ 
ලැබීම් සටහන්, නිකුත් කිරීම හා 
ඉන්ෙවන්ටි ෙල්ඛනෙය් සටහන් කිරීම් 
පමාදවීම. 

 කරගතිමි. 
 

 (ඇ) අභ්යන්තර විගණනය අභ්යන්තර විගණන අංශය මගින් ෙපන්වා දී 
ඇති දුර්වලතාවයන් මගහරවා ගැනීමට 
කියාමාර්ග ෙගන ෙනොතිබීම.  

ෙමම පද්ධතීන් අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමට සටහන් 
කරගතිමි. 
 

 (ඈ)පර්ෙය්ෂණ හා ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති 
පාලනය 

පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘති හා ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති 
නියමිත කාලෙය්දී සම්පුර්ණ ෙනොකිරීම හා 
ව්යාපෘතිවල ලිපි ෙල්ඛන ආරක්ෂාකාරීව 
පවත්වා ෙනොගැනීම. 

ෙමම පද්ධතීන් අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමට සටහන් 
කරගතිමි. 
 

 (ඉ) උපෙද්ශන ෙසේවා දීමනා ෙගවීම  
පාලනය 

උපෙද්ශන ෙසේවා සැපයීමට පථම 
ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරියාෙග් 
අනුමැතිය ලබා ෙනොෙගන ෙනොතිබුණි. 

ෙමම පද්ධතීන් අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමට සටහන් 
කරගතිමි. 
 

 (ඊ) වැටුප් හා දීමනා නියමිත වැටුප් කාණ්ඩය අනුව වැටුප් හා 
දීමනා ෙගවා ෙනොතිබීම. 

ෙමම පද්ධතීන් අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමට සටහන් 
කරගතිමි 
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