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කපර දැක්ම 
 

2020ාවයේ ෂණදිාවිද්යාවා ාාකාෂණ හෂයන්ාඋසස්ාරටෂණාබවටාාාාාාා

ශ්රීාලාංකාවා්පාාරීමත 

 

 

කමකහවර 
ශ්රීාලාංකාෂආාතයේක කා ාාසතාජ්ාසාංවයේධානයටාාකයවශයාූා

නි ්්ාද්නයන්මූාගුහාපාතකභ්ාවයාස ාඵලද්ායීකාවයාවැඩිදියුණුා

රීමතා ාාතයේක කාක්රියාද්ාතයන්ාපුප්ල්ාරීමතාසඳ ා, තාවිද්යාපාතකා

්යේෂණ හාසාංවයේධානයාස ාකාෂණ හා්ැවරුම්ාඇතුළපාවා

විද්යාවා ාාකාෂණ හයාවැඩිදියුණුාරීමතටාස ාප්රචිතකාරීමතටා

ාවශයාප්රති්පාතිාසම්්ාද්නයා ාාක්රියාපාතකාරීමත. 
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1. හැදින්වීම 

දිෂනන්ාදිනාකරඟකාමපාවයාවයේධානයාවනාෂණ්ලීයාතයේක කයාතුළ, තාජ්ාතිකාසාංවයේධානෂණාදීාක්රෂත්්ාිකකාවශෂයන්ා

විද්යාා ාාකාෂණ හා(S&T)ාෂණෂ ේත්රයටාවඩාාවැද්ණපාකතෂණාමූමි වීාඇක. ෂතතාෂ ේතුෂවන්ාෂලොවාපුරාාක්රියාපාතකා

උසස්ා කායේමිකාතයේක කයන්ා විසින්ා තිරසරාතයේක කා වයේධානයා ස තිකාකරනුා පිණිසා උසස්ා කාෂණ හයන්ාකරාා

ක්රතෂයන්ානැුරරුාෂවමින්ාසිී. ෂකෂසේාූවද්ාසාංවයේධානයාෂවමින්ා්වතිනාරටෂණාෂලසාශ්රීාාලාංකාවාවිසින්ා්යේෂණ හා

 ාාසාංවයේධානාෂණෂ ේත්රෂණාසිුකකරාඇතිාතෂය්ජ්නයන්ාසාෂප්ෂණ වා් ළාත්ටටතෂණාණන්නාාාකරායයාද්ළාජ්ාතිකා

නි ්්ාදිකෂයන්ා0.1%ාරී.ාUNESCO විසින්ානිකුපාාකරනුාලැබාඇතිාවායේකාවකටාානුව, තාකලාපීයාසාතානයාවනා..11ා

 ාාසාංසන්ද්නාපාතකවාණපාකළාෂතයාඉකාා් ළාාණයෂණාණනී.ායබැවින්, තාෂණ්ලීයාෂවළඳ්ලාසතඟාකරඟාරීමෂම්දීා, තා

්යේෂණා් හා ාාසාංවයේධානයන්ටාාතකරව, තානවාකාෂණ හයන්ාස ානෂව්පා්ාද්නාචින්කනයන්ාවයා්ාරාස ාක්රියාවිතා

ාාංශයන්ාසඳ ාාෂයොද්ාාණැනීතටාෂතරටාෂයොමුවීතාවැද්ණපාාෂආ.ාාා 

ඒා ානුව, තා ජ්ාතිකා සාංවයේධානා ාභිතකායේථයන්ා සපුරාා ණැනීෂම්ා ක්රියාවිතෂණා දී, තා විද්යා, තා කාෂණ හා  ාා ්යේෂණ හා

ාතාකයාාංශයා(MSTR) ෂවකාසුවිෂශේෂීාකායේයභ්ාරයෂණා්ැවමාඇතිාාකර, තා්යේෂණ හාස ාසාංවයේධාන,ානෂව්පා්ාද්නා

ස ානවනි්ැයුම්ාස ානි ්්ාද්නාසැලසුම්ානියේතාහාඉාංජිෂන්රුාවිද්යාවා ර ාාෂතතාකායේයයාසඳ ාාාතාකයාාංශෂණා

ද්ායකපාවයා ාෂප්ෂණ ාා ෂකෂයේ.ා ෂතමූා වැද්ණපාකතා  ඳුනාණනිමින්, තා ඉල්ලුතා තකා ්ද්නම්ා ූා ්යේෂණ හ, තා

නෂව්පා්ාද්නයන්ාාරමුණුාකරණපාාකයේතාන්ක-ා් යේෂණ හාස ෂය්ගීකාවයන්ාප්රවයේධානයාරීමතටපා, තා්ලයතයාස ා

කාෂණ ණිකාස ායාලබාදීතා ර ාාකාෂණ හාවයාවසායකපාවයාසඳ ාාමූකකරා්රිසරයෂණානියේතාහයාරීමතටපා, තාා

විද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශයාවිෂශේ ෂයන්ාකැ්ාවීාසිී.ාාෂනෂණාාතින්ාණපාකළ, තාජජ්වාකාෂණ හය, තා

නිනිතිා කාෂණ හය, ත ාභ්යාවකාශා කාෂණ හය, තා ෂරොෂබ්ා විද්යාව, ත කෘත්රිතා බුද්ධියා වැනිා නැගීා යනා කාෂණ හයන්ා

සාංවයේධානයා ස ා ඒා  ාා ානුණකා වීතා සඳ ාා විෂශේ ා ාවධාානයා ෂයොමුා ෂකෂයේ.ා ාද්ාළා ෂයේඛියා ාතාකයාාංශා

ස ෂය්ගිකාවෂයන්ා සිුකකරනුා ලබන, තා විද්යා, තා කාෂණ හ, තා ඉාංජිෂන්රුා ා විද්යාා ස ා ණණික (STEM Education)ා

ාධායා්නයාප්රවයේධානය, තාකාෂණ හයාතකා්ද්නම්ාකරණපාාවි යතාලා, තාසාංවයේධානයාවැනිාවිවිධාා්ලාරම්භ්යන්ා ර ා, තා

සෑතාත්ටටතරීන්තාවිද්යාවාප්රචිතකාරීමතාප්රවයේධානයාෂකෂයේ.ාෂතතාකායේයයාඉටුකරාණනුාපිණිසාාතාකයාාංශයාවිසින්ා

්යේෂණ හ, තා්යේෂණ හාසඳ ාාාරමුද්ල්ාස්යාදීතාස ාසාංවයේධානාප්රමුයකාවන්ාාකරාසම්බන්ධාකාවයෂණාසථ්ා්නයා

කරණැනීතටාඉ ළතාපුමුයකාවාලබාදීතටාාායණ්ඩවාාපියවරාණනුාලැබිණි.ාාා 

තණ්ඩුක්රතාවයවසථ්ාෂආා44 (1)ා(ා)ාවණන්තියායටෂපාාාතිණරුාජ්නාධි්තිතුතන්ාවිසින්ාසිුකකරනුාලැබූාවි යයන්ා ාා

කායේයයන්ා්ැවමතා ාාානුකූලවා2015ාසැප්කැම්බයේ 21ාදිනැතිාාාංකා1933/13ාද්රහාාතිවිෂශේ ාණැස්ටා්ත්රෂණා්ළා

කරනුාලැබූා් කාසඳ න්ාවි යයන්, තාකායේයයන්ාස ාතයකනයන්, තාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයවරයාා

ෂවකා්ැවෂයේ. 
 

 

විෂයයන් සහ කාර්යයන්:  
 

 

1. විද්යාව, තා කාෂණ හයා ස ා ්යේෂණ හා යනා වි යයන්ටා ාද්ාළවා ස ා ාතාකයාාංශයා යටෂපාා ්වතිනා

ෂද්්ායේකෂම්න්තු, තාවයවසථ්ාපිකාතයකනාස ාරාජ්යාසාංස්ථාායනාදියායටකටාණැෂනනාවි යයන්ා ාාාද්ාළවා

ප්රති්පාීනන්, තාවැඩසට න්ාස ාවයා්ෘීනන්ාසම්්ාද්නය, තාඒවාාසු්මෂණ හයාස ාඇණැයීතටාලෂණරීමත.ා 
 

 

2. ජ්ාකයන්කරාවශෂයන්ාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රෂයමූාසිුකකරනුාලැබූා්යේෂණ හයන්ාඇසුෂරන්ාලපාානවා

ෂසොයාණැනීම්ාස ා්යේෂණ හාසිුකාරීමතාසඳ ාාාවශයා් සුකම්ාස්යාදීත. 
 

 

3. විද්යාපාතක, තාකායේමිකාස ාසාංවයේධානාක්රියාකාරකම්ාපුප්ල්ාරීමතාසඳ ාාපියවරාණැනීත 
 

4. ්යේෂණ හාසැලසුම්ාරීමතාස ාසිුකරීමතාසඳ ාා්යේෂණ හාස ා්යේෂණ හාතයකනාෂවකා් සුකම්ාසලසාදීත 
 

 

5. නිනිතිාස ාජජ්වාකාෂණ හයාඇතුළපාව, තානවා්යේෂණ හාස ාෂසොයාණැනීම්ාපිළිබඳාෂකොරතුරු, තාවයා්ාරිකා

ප්රජ්ාවාඇතුළපාවාාද්ාළා්ායේශව්යන්ාෂවකාලබාදීත 
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6. ප්රමිීනන්ාසථ්ා්නයාස ා්රි්ාලනයා ාාාද්ාළාක්රියාකාරකම්ා 
 

 

7. ෂවනපාාාතාකයාාංශායටෂපාා්වපානාා්යේෂණ හාතයකනයන්ාවිසින්ා්වපාවනුාලබනා්යේෂණ හාවැඩසට න්ා

සඳ ාාකායේමිකාස ායාලබාදීත 
 

8. නවාෂසොයාණැනීම්ාසිුකරීමතාඋෂද්සාාප්රජ්ාවන්ාෂවකාතායේෂණ්්ෂද්ශකපාවයාලබාදීතාස ාාභිෂප්රේරහයාසඳ ාා

පියවරාණැනීත 
 

 

9. ඉදිරීමම්ාකයේතාන්කෂණාප්රවයේධානයාස ාසාංවයේධානයාසඳ ාා්යේෂණ හාක්රියාපාතකාරීමත 
 

10. ාතාකයාාංශයායටෂපාාඇතිාතයකනයන්ාෂවකා්ැවමාඇතිාෂවනපාාසියලුතාවි යයන්ා ාාාද්ාළාකරුණුා 
 

 

11. ාතාකයාාංශයාෂවකා්ැවමාඇතිාතයකනයන්මූාසු්මෂණ හාකටයුතු 

් කාතයකනයන්ාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශයායටෂපාාක්රියාපාතකාෂආ. 
 

ආයතන:  
 

1. නවීනාකාෂණ හයාපිළිබඳාතකයේාසී.ෂණලාෂණාතයකනයා(ACCIMT)   

2. කායේමිකාකාෂණ හාතයකනය (ITI)       

3. ජ්ාතිකාඉාංජිෂන්රුා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානාතධායසථ්ානය (NERDC) 

4. ජ්ාතිකා්ිතකාාධායයනාතයකනය (NIFS)        

5. ජ්ාතිකා්යේෂණ හාසභ්ාව (NRC)         

6. ජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නත (NSF)        

7. ජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂකොමිසත (NASTEC)      

8. ශ්රීාලාංකාාානුකූලකාාකෂණෂසේරුාපිළිබඳාශ්රීාලාංකාාප්රීනකනාතණ්ඩලයා(SLAB)   

9. ශ්රීාලාංකාානවානි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසත (SLIC)  

10. ශ්රීාලාංකාාර ෂල්කාණාරයා 

11. ශ්රීාලාංකාාප්රමිතිාතයකනය (SLSI)    

12. ශ්රීාලාංකාානිනිතිාකාෂණ ාහා(ෂ්ෞද්.)ාසතාණතා(SLINTEC)  
 

ාාංකා 01/2004 ද්රහා 2004/02/24 දිනැතිා භ්ාණ්ඩාණාර චක්රාෂල්යෂයමූා 3.2 වණන්තියා යටෂපාා ‘’වායේෂිකා

කායේයසාධානාවායේකාව’’  පිළිබඳවාසඳ න්ාකරාඇතිාතායේෂණ්්ෂද්ශයන්ා ාාානුකූලවාෂතතාවායේකාවාසකස්ාකරනුා

ලැබාඇතිාාකර 2017 ජ්නවාරිාසිටාෂද්සැම්බයේාද්ෂණවාාකාල්රිෂේද්යාතුළ,ාාතාකයාාංශයාවිසින්ාක්රියාපාතකාකරනුා

ලැබූාවැඩසට න්, තාවයා්ෘීනන්ාස ාක්රියාකරකම්ා ාාාද්ාළවාප්රාග්ධානාස ාපුනරාවයේකනාවියද්ම්මූාප්රණතියාෂතයටා

ඇතුළපාාකරාඇක.ා 

2017ාවයේ යාසඳ ාාාතාකයාාංශයාෂවන්ාකරාදීාඇතිාමුප්ාපුනරාවයේකනාස ාප්රාග්ධානාායවැයාප්රති්ාද්නාපිළිෂවළින්ා

රුපියල්ාමිිතයනා1843.360 ස ාරුපියල්ාමිිතයනා3931.498 රී.ාෂවන්කරාදීාඇතිාසතස්කාප්රති්ද්ානාාතුරින්, තාරුපියල්ා

මිිතයනා1721.901ාකාපුනරාවයේකනාවියද්තෂණාස ාරුපියල්ාමිිතයනා1912.674ාකාප්රාග්ධානාවියද්තෂණා2017 වයේ ෂණදීා

වැයාවීාඇක.ාා 
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1.1 අමාතාංශයේ කා අරු සහ සහ රධාන කාර්යසාධන දර්ශයේ ක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාෂණ හාහුවතාරුවාස ා

වාණිජ්කරහයා 

ප්රමිතිාස ාප්රීනකනයා 

විද්යාවාප්රචිතකාරීමතා ාාසම්බන්ධාවා්වපාවනුා

ලැබූාවැඩසට න්ාසාංයයාවාස ා්ළකරනුාලැබූා

විද්යාාෂෂේත්රයා ාාාද්ාළාප්රකාශනයන්ාසාංයයාවාාා 

වයවසායකපාවයාතකා්ද්නම්ාූාප්රකාශයටා
්පාකරනුාලැබූා්යේෂණ හා්ත්රිකා 

 

ෂද්ශීයව/ාජ්ාකයන්කරවාාපාසන්ාකබනුාලැබූ 
කාෂණ හාහුවතාරුාගිවිසුම්ාසාංයයාව 

 

ෂද්ශීයව/ාජ්ාකයන්කරවාවාණිජ්කරහයාකරනුා

ලැබූා්යේෂණ හානි ්් ාද්න 

වාණිජ්කරහයාසඳ ාා්ලයතයාස ායාලබාදිාඇතිා

නව නි්ැයුම්ාසාංයයාවාා 

වැඩිදියුණුාෂකොටා ඳුන්වාාෂද්නුාලැබූා

ජ්ාකයන්කරාකපාපාවයන්ා ාාානුකූලවාද්ෂණවනා

නවාප්රමිීනන්ාසාංයයාව 

ප්රීනකනයාකරනුාලැබූාවිද්යාණාරාසාංයයාවා 

ා
ර
මු
ණු

 
ඉල්ලුතාතකා්ද්නම්ාූා
්යේෂණ හාපුප්ල්ාරීමතා
සඳ ාාපියවරාණැනීතා 

විද්යා, තානෂව්පා්ාද්නයා

ස ාකාෂණ හයන්ාප්රචිතකා

කරවීත 

ලබාණපාාෂද්ශීය/ාජ්ාකයන්කරාෂප්ටන්්ටාබල්ත්රා

සාංයයාව 

පිරිනතනුාලැබූා්යේෂණ හාප්රද්ානාසාංයයාව 

සථ්ා්නයාකරණපාා වුල්ා්යේෂණ හ /ා

්යේෂණ හ-ා කයේතාන්කාස ෂය්ගීකාවයන්ා 
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2. සංවිධානාත්මක සැකැස්ම  

ාතාකයාාංශයා් තින්ාසඳ න්ාකරාඇතිාාාංශා් රීන්ාසතන්විකාෂආ. 

1. ්ාලනාස ාමුද්ල්ාාාංශයා 

2. කාෂණ හා්ැවරුම්ාාාංශයා(විද්ාකාාවැඩසට න) 

3. කාෂණ හාස ා්යේෂණ හාසාංවයේධානාාාංශයා 

4. ාභ්යන්කරාවිණහනාාාංශය 

5. විද්යා, තාකාෂණ හාස ානෂව්පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහාෂල්කම්ාකායේයාලයා(COSTI) 
 

2.1 පාල්න හා ු දල් අංශයේ ය  
 

 බලකලා්වරාදීතායටෂපා, තාකායේයාලා්රි්ාලනය, තාතානවාසම්්පාාකළතනාකරහය, තා්ලයාකළතනාකරහයාස ා

ාතාකයාාංශෂණාස ාාතාකයාාංශයායටෂපාාක්රියාපාතකාතයකනයන්මූාප්රසම්්ාද්නාකටයුතුාපිළිබඳාවණීමතාෂතතාාාංශයා

ෂවකා්ැවමාඇක. 
 

2.2 තාක්ෂ  පැවරුම් අංශයේ ය  
 

විද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානා266ෂණා ර ාාබිම්ත්ටටමින්, තාත ජ්නකාවාස ා්ාසල්ාසිසුන්ාාකරාවිද්යාවාප්රචිතකාරීමතටා

කටයුතුාකරමින්ාෂණෂුද්ර, තාසුප්ාස ාතධායා් රිතාහාවයවසායකිකන්ාෂවකාවිද්යාපාතකාද්ැනුතාස ාකාෂණ හයා් වරාදීෂම්ා

වණීමත, තාෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවරිාඇක.  
 

2.3 තාක්ෂ  සහ පර්කාෂ  සංවර්ධන අංශයේ ය  
 

ාෂතතාාාංශයායටෂපාාඒකකා(Units) තුනෂණා්වීන.ා 
 

2.3.1 යාතන්තර සඳතතා කකකය  
 

විද්යාව, තාකාෂණ හයාස ානෂව්පා්ාද්නාෂණෂ ේත්රෂණාජ්ාකයන්කරාස ෂය්ගීකාවයන්ාසඳ ාා් සුකම්ාසලසාදීතා

ෂතතාඒකකෂණාවණීමතාෂආ.ා 
  

2.3.2 විදා සහ පර්කාෂ  සංවර්ධන කකකය  
 

ෂතතාඒකකයාෂවකා්ැවමාඇතිාවණීමතාවනුෂණ, තාාරමුද්ල්ාසැ්යීත, තාද්ැනුතානියේතාහය, තාධාාරිකාාෂණොඩනැාංවීතාස ා

ෂකොරතුරුා ෂබද්ාා  ැමතා සඳ ාා කාෂණ හාසාංවයේධානා ස ානෂව්පා්ාද්නයන්ාතරම්භ්ාරීමත, තා ඒා සඳ ාා ් සුකම්ා

සැ්යීතාස ාස ායයාලබාදීතික.ාා 
 

2.3.3 සැල්සුම් කකකය  
 

ාතාකයාාංශයාස ාඒායටෂපාාක්රියාපාතකාතයකනයන්මූ, තාසාංවයේධානාක්රියාකාරකම්ාසැලසුම්ාරීමත, තාසු්මෂණ හය, තා

සතාෂල්චනයාස ාවායේකාාරීමතාසඳ ාා් සුකම්ාස්යාදීෂම්ාවණීමතාෂතතාඒකකයාෂවකා්ැවමාඇක. 
 

2.4  අභ්න්තර විග න අංශයේ ය 
 

ාතාකයාාංශෂණාක්රියාකාමපාවයාතනාවා් වපාවාෂණනායාතාසඳ ාාාභ්යන්කරා් ාලනා් ද්ධාතියාශෂණතිතපාාරීමතාසඳ ාා

ද්ායකාවීතාෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවමාඇතිාවණීමතාෂආ. 
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2.5 විදා, තාක්ෂ  හා නකවෝත්පාදන සම්ඳන්ධීකර  කල්කම් කාර්යාල්ය  
 

ශ්රීා ලාංකාා ජ්ාතිකා විද්යා, තා කාෂණ හා  ාා නෂව්පා්ාද්නා (STI) ක්රෂත්්ායා  ාා ානුකූලව, තා ාණයන්ා යෂණා රීමම්ා ස ා

වාණිජ්කරහයාප්රවයේධානයාරීමතාඋෂද්සාාකටයුතුාරීමතාෂතතාාාංශෂයමූාවණීමතාෂආ.ා 

 

3. 2017 වර්ෂය තුළ අමාතාංශයේ කා කාර්යසාධනය 
 

3.1 පාල්න සහ ු දල් අංශයේ ය  
 

3.1.1 2017.12.31 දිනට කසේවක සංඛ්ා කතොරතුරු 
 

මට්ටම අනුමත කසේවක  

සංඛ්ාව 

දැනට සිටින 

කසේවක සංඛ්ාව 

කසේවක සංඛ්ා ඟය/ය  

අතිරික්තය 

ෂජ්ය ම්ාත්ටටතා   26* 23 පුරප්්ාඩුා03 

කෘීනයාත්ටටත 29 04 පුරප්්ාඩුා25 

ද්විීනිකකාත්ටටත    741 657 පුරප්්ාඩුා84 

ප්රාථමිකාත්ටටත 236 232+77** පුරප්්ාඩුා04 

එකතුව 1032 993 පුරප්්ාඩු 116 
 

*ා කළතනාකරහා ෂසේවාා ෂද්්ායේකෂම්න්තුවා විසින්ා ානුතකා ෂසේවකා සාංයයාවා .5ා +ා රාජ්යා ාතාකයාාංශා ෂල්කම්ා

(ාතාකයාතණ්ඩලාානුතැතියාලද්)ා 

**ාරාජ්යා්රි්ාලනාචක්රෂල්යා.5/.011ා ාාානුකූලවාබඳවාණනුාලැබූා80ාෂද්ෂනකුාසඳ ාාස්ක රා්පාවීම්ාලබාදීාඇතිා

ාකරාෂතතා්පාවීම්ාාතාකයාාංශෂණාානුතකාෂසේවකාසාංයයාවටාඇතුළපාාකරාෂනොතැක. 

3.1.2 2017 වර්ෂය තුළ කසේවක සංඛ්ාකවඟය සිදු වූ කවනස්කම් 
 

තනතුරු නාමය 
අනුමත කසේවක 

සංඛ්ාව 

මාරු වූ 

සංඛ්ාව 

විශයේ ාම ල්ැබූ 

සංඛ්ාව   

ඉල්ල්ා අස් වූ 

සංඛ්ාව  

ෂජ්ය ම්ාත්ටටත 26 3 0 0 

කෘීනයාත්ටටත 29 0 0 0 

ද්විතිිකකාත්ටටත 741 11 1 4 

ප්රාථමිකාත්ටටත 236 4 2 2 

යකතුව 1032 18 3 6 
 

3.1.3 පුහුසහ 
 

3.1.3.1 විකේශයේ  පුහුසහව 2017  
 

වැඩසටහන් සංඛ්ාව සහභ්ාගී වූ නිළධාරීන් 

සංඛ්ාව 
අමාතාංශයේ ය විසින් දරසහ ල්ැබූ 

ු ළු පිරිවැය (රු.) 

45 29 12,248,360.03 
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3.1.3.2 කේශීය පුහුසහව - පුහුසහ, වැඩු ළු සහ සම්මන්ත්ර  

පුහුසහ වැඩසටහන් 12 අමාතාංශයේ ය විසින් දරනු ල්ැබූ 

ු ළු පිරිවැය (රු.) 

ෂෂණවලාා-ා06 
සියප්ාාතාකයාාංශානිළධාාමන්ා

සඳ ාා-ා06 
979,440.00 

 

3.2 තාක්ෂ  පැවරුම් අංශයේ ය (විදාතා වැඩසටහන) 

විද්ාකාාවැඩසට නාෂවනුෂවන්ා2017 වයේ යාසඳ ාාෂවන්ාකරාදීාඇතිාමුප්ාප්රාග්ධානාායවැයාෂවන්රීමම්ාරුපියල්ා

මිිතයන 53.373 ෂණාූාාකරාවැයාකරනාලද්ාවියද්තාරුපියල්ාමිිතයනා50.954ාෂණාවිය. 

3.2.1  තාක්ෂ  පැවරුම් වැඩසටහන් 

2017 වර්ෂය තුළදී විදාතා වැඩසටහන යටකත් සිදු කරනු ල්ැබූ රධාන කාර්යයන් 

1. කාෂණ හා්ැවරුම්ාවැඩසට න්ා 

2. විද්ාකාාකාෂණ ණිකාසායනිකාසපාකාරා(Technology Clinics) 

3. රාමීය යාප්රජ්ාවාසඳ ාාවිද්යාා ාාකාෂණ හාවිෂශේ ාවයා්ෘති 

4. විද්යාවාප්රචිතකාරීමත 

5. විද්ාකාා රිකාකඩතණ්ඩියාවැඩසට නා 

6. විද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානාඉදිරීමත  

7. විද්ාකාාකායේයතණ්ඩලයාසඳ ාාධාාරිකාාප්රවයේධානය 

8. කායේමිකාකාෂණ හාතයකනයා(ITI)ාස ාශ්රීාලාංකාාප්රමිතිාතයකනයා(SLSI)ාසතණාස ෂය්ගීකාවෂයන්ා

්මෂණ හාවායේකාාස ාකපාපාවාස තිකා(විද්ාකාා්ද්ධාතිාස තිකය/GMP/SLS)ානිකුපාාරීමත 

3.2.1.1 තාක්ෂ  පැවරුම් වැඩසටහන 

 වැඩසටහන වැඩසටහන් 

සංඛ්ාව 
රතිල්ාීනන් 

සංඛ්ාව 
වියදම (රු.මි) 

1. ප්රජ්ාවාසඳ ාා
කාෂණ හයා 

ත ජ්නාද්ැනුවපාාරීමෂම්ා
වැඩසට න් 
 

2569 107528  
 

12.50 2. වයවසායකිකන්ා
සඳ ාා
කාෂණ හය 

කාෂණ හාහුවතාරුා
වැඩසට න් 
 ත ාරාතකා්ද්නම්ාූා

කාෂණ හයා 
 ද්රවයාතකා්ද්නම්ාූා

කාෂණ හයා 
 රසායනිකාද්රවයාතකා

්ද්නම්ාූාකාෂණ හයා 
 කෘෂිකයේතය 

1413 58000 
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3.2.1.2 විදාතා තාක්ෂණික සායනික සත්කාර (Technology Clinics) 
 

කප්කර, තා රපානපුර, තා කෑණල්ල, තා ත නුවර, තා බුකල්ල, තා ෂතොහරාණල, තා තාකෂල්, තා ානුරාධාපුර, තා ෂ්ොෂළොන්නරුවා ස ා

නුවරයළිය, තා යනා දිස්ත්රිෂණකයන්මූා වයාවසායකිකන්ා 851ා ෂද්ෂනකුෂග්ා කාෂණ ණිකා ණැටලුා නිරාකරහයා සඳ ාා

කාෂණ හාසායනා ්වපාවනාලදි.ා ෂතතාවැඩසට නාසඳ ාා ා ශ්රීා ලාංකාා ජ්ාතිකා ඉාංජිෂන්රුා්යේෂණ හාතයකනය, තා

කායේමිකාකාෂණ හා  තයකනය, තා  ශ්රීාලාංකාා ප්රමිතිාතයකනය, තා ා්නයනාසාංවයේධානාතණ්ඩලය, තා ජ්ාතිකා ෂත්ස්කරා

තධායසථ්ානයාස ාකායේමිකාසාංවයේධානාතණ්ඩලයායනාතයකනයන්මූාස ායයාලැෂේ.ාෂතයටාාතකරව, තාා්නයනා

සාංවයේධානාතණ්ඩලයාවිසින්ාචීනෂණා්ැවැපාෂවනාජ්ාකයන්කරාකැන්ටන්ාෂවළඳාප්රද්යේශනයාසඳ ාාස භ්ාගීාකරවනුා

පිණිසාවිද්ාකාාවයාවසායකිකන්ා්ස්ාෂද්ෂනකුාෂක්රාණනුාලැබිණි.ා 
 

3.2.1.3 ්රාමීය ය රයාව සඳ ා විදා හා තාක්ෂ  විකශයේ ේෂ වාපතති  

ෂණෂුද්ර, තා කුඩාා  ාා තධායා ්රිතාහා වයාවසායකිකන්ාසඳ ාා ස ායා ලබාදීතා  ර ාා රාමීය යා ජ්නකාවා ෂවකා ් සුකම්ා

සැ්යීෂම්ාවිද්යාා ාාකාෂණ හාවිෂශේ ාවයා්ෘතිා11ාෂණාාතාකයාාංශයාවිසින්ාතරම්භ්ාකරනුාලැබාඇක.ා 

අනුක්රමික 

අංකය 
වාපතති නාමය විදාතා සංවර්ධන 

මධස්ාාන 
රතිල්ාීනන් 

සංඛ්ාව 
වියදම 
(රු) 

01.  ඳුන්කූරුානි ්් ාද්නයාසද් ාාඋ්කරහ ත ර 03 225,000.00 

02. ජීවාවායුාවයා්ෘතියා ජ්ා-ඇල 155 903,169.75 

03. බෑග්ානි ්්ාද්නයා තමූයාංණනය 20 816,980.00 

04. ණම්මිරිස්ාසද් ාා්සුාාස්වනුාකාෂණ හය තැද්ණත 20 190,000.00 

05. තැණිෂණාකැපීතා ාාඔ්ාද්ැමීය තා ක වපාක 15 439,245.00 

06. බිම්තල්ාවණාවා කුරුවිට 10 282,500.00 

07. බිම්තල්ාවණාව කාංණල්ල 10 100,000.00 

08. ්ාව න්ානි ්්ාද්නය මිල්ලනිය 05 54,375.00 

09. බිතතල්ානි ්් ාද්නයා ඉතදූව 10 243,600.00 

10. බතිෂණානි ්්ාද්නය මීය ණ රීවුලා 15 275709.60 

11. ාසෂත්ද්ණම්ාසප්්රීතුානි ්් ාද්නය වරකාෂ්ොළ 15 92,000.00 

12. ඇසුරුම්ාවැඩිදියුණුාරීමතා ාඹණමුවා
ෂක්රෂළේ 

29 537,974.00 
 

13. විකල්්ාබලශෂණතිාප්රභ්ව මූගුරෂණෂණොඩ 15 137,456.65 

14. ්ටකා ෂර්්හා වයා්ෘතියා (වායුාා
සමීය කරහ)ා 

තාවනැල්ල 110 121,990.00 
 

 

3.2.1.4 විදාව රචලිතත ිරරීම 
   

 ්ාසල්ාසිසුන්ාස ාකරුහා්රපුරාාකරාවිද්යාව, තාකාෂණ හයාස ානෂව්පා්ාද්නයන්ාප්රචිතකාකරවීතාසද් ාා

ප්රභ්ා ්වරාේෂලොග්ාපිටුෂවමූාිතපිා334ෂණා්ළාකරනුාලැබිණි. 
 

 

 ්ාසල්ාසිසුන්ාස ාකරුහා්රපුරාාකරාවිද්යාව, තාකාෂණ හයාස ානෂව්පා්ාද්නයන්ාප්රචිතකාකරවීතාසද් ාා

දිස්ත්රිෂණාත්ටටමින්ාකුඩාාවිද්යාා ාාකාෂණ හාපුස්කකාලා24ෂණාසථ්ා්නයාකරනාලදි.ා 

 

 

 ාතාකයාාංශෂණා්යේෂණ හාස ාසාංවයේධානාාාංශයාවිසින්ාජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නත  ාාාධායා්නාාතාකයාාංශයා

සතඟා ස ෂය්ගීකාවෂයන්ා විද්යා, තා ණණිකා ඉාංජිෂන්රුා ස ා ණණිකා (STEM) ාධායා්නයා ප්රචිතකා රීමෂම්ා

වැඩසට නාතරම්භ්ාකරනාලදී.ා විද්ාකාා ජ්ාලයා  ර ාා ෂතතා ා වැඩසට නා බිම්ා ත්ටටතා ද්ෂණවාා වයාප්කා

ෂකෂරනා ාකරා 2017 වසෂයේදීා බණ්ඩාරණතා සයේෂව්ද්යා පුහුණුා තධායසථ්ානෂණදීා විද්යාා  ාා කාෂණ හා

නිළධාාරින්ාකණ්ඩායම්ාෂද්කෂණාසියාපුහුණුාවීම්ාාවසන්ාකරාඇක.ා 
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3.2.1.5 විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය වැඩසටහන 
 

 

 

 වයාවසායකිකන්ා44ාෂද්ෂනකුාසඳ ාාාෂලවිකරහාාවස්ථාාලබාදීෂම්ාාරමුණින්, තා2017ාඔෂණෂක්ම්බයේා26ා

ස ා27ාදිනයන්මූදී, තාකායේමිකාකාෂණ හාතයකනා්රිශ්රෂණදීාජ්ාතිකාත්ටටමින්ාවිද්ාකාා රිකාකඩතණ්ඩියා

්වපාවනාලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 විද්ාකාානි ්්ාද්නාස ාබිම්ාත්ටටෂම්ාෂණෂුද්රාවයාවසායකිකන්ාප්රවයේධානයාකරනුාපිණිසාදිසත්්රිෂණකා16කාදිස්ත්රිෂණා

විද්ාකාා රිකාකඩතණ්ඩියා්වපාවනාලදි.ා 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදා හා තාක්ෂ  නිළධාරින් සදහා පවත්වනු ල්ැබූ විදා, තාක්ෂ  ඉංජිකන්රු සහ ගණිත 

(STEM) අධාපනය රචලිතත ිරරීම පිිබඳද පුහුසහ වැඩසටහන 

 

කාර්මික තාක්ෂ  ආයතන පරිශ්රකාදී යාතික මට්ටමින් පවත්වනු ල්ැබූ විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 

 

කළුතර දිස්ත්රික්කකා විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 
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3.2.1.6 විදාතා සම්පත් මධස්ාාන ඉදි ිරරීම  
 

2017ාවයේ ෂණදීානවාවිද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානාඉදිරීමතාතමූයාංණනයාවිද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානෂයන්ාතරම්භ්ා

ෂකරිණි.ා 

3.2.1.7 විදාතා කාර්ය මණ්ඩල්ය සතහා හැිරයාවන් කගොඩනැංවීම 
 

 

3.2.2 කවනත් සංවර්ධන මූල්ාරම්භ්යන් 

 ත ාර, තාඖ කරයාශාක, තාකෘෂිකායේමිකාස ාවිද්ුපාාෂණෂ ේත්රයන්මූාවිද්ාකාානි ්්ාද්නවලාකපාපාවයාඉ ළානාංවනුා

පිණිස, තාකායේමිකාකාෂණ හාතයකනෂණාස ාශ්රීාලාංකාාප්රමිතිාතයකනෂණාස ෂය්ගීකාවෂයන්ා්මෂණ හාවායේකාා

101ෂණ, තාGMP ස තිකා60ෂණාස ාවිද්ාකාා්ද්ධාතිාස තිකා7.ෂණානිකුපාාරීමෂම්ාකටයුතුාසිුකාෂකෂරමින්ා්වීන. 
 

 ජ්නාධි්තිා ෂල්කම්ා කායේයාලයා විසින්ා ක්රියාපාතකා කරනුා ලබනා “තිරසාරා යුණයකා ෂකවසරකා ඇරුරත”ා

වැඩසට නායටෂපාාදී්වයාප්කවාෂකෝටමාසාත්ටටමින්ාරුෂණාෂර්්හාසිටුවීෂම්ාවැඩසට න්ා.50ෂණා්වපාවනා

ලදී. 

කාර්ය මණ්ඩල් 

කාණ්ඩය 
වැඩු ළුකේ නම ආයතනය ස්ාානය සහභ්ාගීවූ

න්කේ 

සංඛ්ාව 

වියදම 
(රු.මි) 

විද්යාා ාා
කාෂණ හානිළධාාම 

ඖ කරයාශාකසාරා
නි ්්ාද්නා
පිළිබඳවා
වැඩමුප්වා 

කායේමිකා
කාෂණ හා
තයකනයා 

කායේමිකා
කාෂණ හා
තයකනය 

10 900,000.00 

විද්යාා ාා
කාෂණ හානිළධාාරි 

ද්ැනුම්වපාාරීමෂම්ා
වැඩසට න් 

විවිධාා
තයකනයන්ා
නිෂය්ජ්නයා
කරමින්ා 

ශ්රීාලාංකාා්ද්නම්ා
තයකනා
ශ්රවහාණාරය 

223 599,000.00 

කායේයාලාස ායකා තකල්්ාවයේධානයා
රීමෂම්ාස ා
කායේයාලා්මශ්රයා
තුළාරාජ්කාමා
ඉටුකරනා
තකාරයාපිළිබඳා
වැඩමුප්ව 

ජ්ාතිකා
කම්කරුා
ාධායයනා
තයකනය 

ජ්ාතිකාකම්කරුා
ාධායයනා
තයකනය 

114 240,000.00 

විද්යාා ාා
කාෂණ හානිළධාාම 

කයේතාන්කයකා
ණැටලුාබිම්ා
ත්ටටමින්ා
නිරාකරහයා
රීමත 

කායේමිකා
කාෂණ හා
තයකනයා 

කායේමිකා
කාෂණ හා
තයකනය 

29 225,000.00 

්රිණහකා
ක්රියාකරු 

NVQ 3 
තරම්භ්කිකන්ා
සඳ ාාෂකොරතුරුා
 ාාසන්නිෂආද්නා
කාෂණ හාපිළිබඳා
වැඩමුප්වා 

කෘත්රීයාස ා
වෘපාීනයා
ාධායා්නා
ෂකොමිසත 

කෘත්රීයාස ා
වෘපාීනයා
ාධායා්නා
ෂකොමිසත 

13 32,500.00 

විද්යාා ාා
කාෂණ හානිළධාාම 

NERD 
කාෂණ හයන්ා
පිළිබඳාද්ැනුම්වපාා
රීමෂම්ාවැඩමුප්වාාා 

NERD NERD 44 - 
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ා 

 

 

 

 

 

3.3 තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  සංවර්ධන අංශයේ ය 

3.3.1 විදාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන  

3.3.1.1 පර්කාෂ  හා සංවර්ධන ක්කෂේත්රයන් සඳ ාාසිුකකළාආකයෝයනයන් (යාතික පර්කාෂ  සහ සංවර්ධන 

රාු ව - NRDF) 
 

 

  ඳුනාණනුාලැබාඇතිාජ්ාතිකා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානාරාමුවා(NRDF)ාක්රියාපාතකාරීමතාසඳ ාා් සුකම්ාස්යනුා

පිණිස, තාවිශ්වවිද්යාලාස ාතයකනයන්ාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ා්යේෂණ හාසම්තන්ත්රහා11ෂණාසාංවිධාානයා

රීමතටාාතාකයාාංශයාවිසින්ාපියවරාණනුාලැබිණි.ා 
 

(I). ‘’පිළිකාා ස ා ප්රද්ා ා පිළිබඳා ්ිතකා ස ා ්රිවයේතිකා ්යේෂණ හ’’ා යනා ෂපාතාවා යටෂපා, තා ෂකොළඹා

විශ්වවිද්යාලෂණාජවද්යාපීමයාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ාසාංවිධාානයාකරනුාලැබූා ‘’ස්වභ්ාවිකානි ්්ාද්නා

ජ්ානාවිද්යාවාස ාඖ ධාාානාවරහය’’ා පිළිබඳා්ළ්ාජ්ාකයන්කරාසම්තන්ත්රහයා.017ාූලිතා 10ාස ා 11ා

දිනයන් දීාෂකොළඹදීා්ැවැපාවීණි. 

 

 

 

 

 

  

(II). ශ්රීතපාාෂජ්්න්ාෂකොකලාවලාතරෂණ කාවිශ්වවිද්යාලයාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ා ‘’ෂණ්ලීයවා්රිසරයන්මූා

ෂවනසව්නා බලෂආණ:ා ාභිෂය්ණා ස ා ාවසථ්ා’’ා පිළිබඳා 10ා වැනිා ජ්ාකයන්කරා ්යේෂණ හා සම්තන්ත්රහයා

සාංවිධාානයාකරනුාලැබිණි.ා 
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(III). ශ්රීා ලාංකාා වයඹා විශ්වවිද්යාලයීයා කෘෂිකයේතා ස ා වැවිිතා කළතනාකරහා පීමයා  ාා ස ෂය්ගීකාවෂයන්ා

සාංවිධාානයාකරනුාලැබූා ‘’ෂපා, තාශ යාවිද්යාවාස ාපිරිසැකසුම්ාෂණෂ ේත්රෂණාප්රණතනයන්’’ාපිළිබඳාජ්ාකයන්කරා

සම්තන්ත්රහයා.017ාාෂණ්සත්ුා1.ාස ා1 ායනාදිනයන්මූදීා්වපාවනාලදි. 

 

 

 

 

 

 

(IV). ශ්රීාලාංකාාරජ්රටාවිශ්වවිද්යාලෂණානවාවනාවායේෂිකා්යේෂණ හාසම්තන්ත්රහයා-ා.017ාාතාකයාාංශෂණාාසතා

සාංවිධාායකපාවයායටෂපාා.017ාාෂණ්ස්තුා 1ාදිනා්වපාවනාලදි.ා 
 

(V). ‘’මිමූකලාස ා්ාරිසරිකාවිද්යාවතා ෂකොරතුරුාස ාසන්නිෂආද්නාකාෂණ හය, තාණණිකයාස ාසාංයයානය, තාජීවා

විද්යා, තාෂභ්ෞතිකාවිද්යාවාස ාවිද්යාාාධායා්නයායනාෂපාතාවායටෂපාාෂප්රාෂද්ණියාවිශ්වවිද්යාලෂණා්ශ්චාපාා

උ්ාධිා විද්යාා තයකනෂණා (PGIS) සතා සාංවිධාායකපාවයා යටෂපා,ා .017ා සැප්කැම්බයේා 8ා ස ා 9ා දිනයන්මූදිා

ත නුවරදීා ‘’ PGISා්යේෂණ හාෂකොාංරසයා-ා.017 ’’ා්වපාවනාලදි.ාා 
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(VI). ‘’බහුා වි යානුබද්ධාා ්යේෂණ හා -ා .017’’ා ා පිළිබඳා 1ා වනා ජ්ාකයන්කරා සම්තන්ත්රහය, තා ශ්රීා ජ්යවයේධානපුරා

විශ්වවිද්යාලෂණාඋ්ාධිාාධායයනාපීමයාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ාසාංවිධාානයාකරනුාලැබා.017ාසැප්කැම්බයේා

.1ා සිටා . ා ද්ෂණවා, තා මූෂණකඩුෂආදීා ්වපාවනා ලදී.ා ෂතතා සම්තන්ත්රහෂණා ප්රධාානා ෂපාතාවා ූෂණා ‘’තිරසාරා

සාංවයේධානයාඋෂද්සාාවැඩිාබල්ෑතෂණාසිුකකළා ැරීා්යේෂණ හ”ායන්නික.ා 

 

 

 

 

 

 

(VII). ශ්රීාජ්යවයේධානපුරාවිශ්වවිද්යාලෂණාවනාවිද්යාාස ා්ාරිසරිකාවිද්යාාාාංශෂණාසතාසාංවිධාායකපාවයායටෂපා, ත‘’22ා

වනාජ්ාකයන්කරාවනාවිද්යාාස ා්ාරිසරිකාවිද්යාාසම්තන්ත්රහයා2017’’ාෂනොවැම්බයේා10, ත11ායනාදිනයන්මූාදීා

්ැවැපාවීතටානියමිකය. 
 

(VIII).  ශ්රීා ලාංකාා විද්යාභිවයේධානා සාංණතයා (SLAAS) සතඟා ස ෂය්ගීකාවෂයන්ා සාංවිධාානයා කරනුා ලැබූා ‘’ජ්ාතිකා

සාංවයේධානයා උෂද්සාා විද්යාා  ාා කාෂණ හානෂව්පා්ාද්නාෂණෂ ේත්රෂණා විද්යාඥයිිකන්ෂග්ා කායේයභ්ාරය:ා ෂද්ශීයා

ද්ැනුතාභ්ාවිකයාස ායනිජ්ාසම්්කාසඳ ාාාණයන්ායකතුාරීමතායනාක්රියාවිතාපිළිබඳාවපාතන්ාකපාපාවයාස ා

ානාණකාෂතෂ යුම්’’ාපිළිබඳාසම්තන්ත්රනයෂණාසැප්කැම්බයේා15ාදිනාෂකොළඹාදීා්වපාවනාලදී.ා 
 

 

(IX). ශ්රීාලාංකාාවිද්යාභිවයේධානාසාංණතයාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ා ‘’්ාසල්මූාවිද්යාාක්රියාකාරකම්ාඉ ළානැාංවීත’’ා

උෂද්සාාපුහුණුාවැඩසට න්ාතාලාවෂණා(්ළාපාාවැඩසට න්)ාසාංවිධාානයාකරනුාලැබූාාකරා2017 ාඔෂණෂක්ම්බයේා

10ාස ා11 දිනයන්මූදීාවයඹා්ළාෂපාාඉේබාණමුවාාධායා්නාසාංවයේධානාතධායසථ්ානෂණදීාෂතයා්ැවැපාවීණි. 
 

(X). ෂකොළඹාවිශ්වවිද්යාලෂණාෂද්ශීයාජවද්යාතයකනයාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්‘’ තයුයේෂආද්, තායුනානි, තාසිද්ධාා

ස ාසාම්ප්රද්ාිකකාජවද්යාවිද්යාව (CAUST 2017) ‘’ පිළිබඳා්සව්නාජ්ාකයන්කරාසම්තන්ත්රහයා්වපාවනාලදී.ා

ෂම්ා ර ාාවිශි ්ටාත්ටටෂම්ා්යේෂණ කිකන්, තාවිද්වතුන්, තාජවද්යවරුන්, තාසාම්ප්රද්ාිකකාස ාජවද්යාවෘපාතිකයන්, තා

තයුයේෂආදීයාස ාශාකසාරානි ්්ාද්නයන්මූානි ්්ාද්කිකන්ාස ාා්නයනකරුවන්ා ටාසියාද්ැනුතාස ාාපාද්ැීමම්ා

ෂබද්ාණැනීතාසඳ ාාෂආදිකාවෂණාසැ්ිකණි.ාෂතතාවැඩස නා2017ාඔෂණෂක්ම්බයේා27ාස ා29ායනාදිනයන්මූා

්ැවැපාවිණි.ා 
 

 

(XI). යා්නාවිශ්වවිද්යාලෂණාකෘෂිකයේතාපිමයා ාාස ෂය්ගීකාවෂයන්ා‘’වියළිාකලාපීයාකෘෂිකයේතයා-ා2017ා (ICDA-

2017)’’ පිළිබඳාතුන්ාවැනිාජ්ාකයන්කරාසම්තන්ත්රහයාසාංවිධාානයාකරනුාලැබිණි.ාෂතතාවැඩසට නා2017 

ෂනොවැම්බයේා01ාස ා02ාදිනයන්මූදීායා්නෂණදීා්වපාවනාලදී.ා 

3.3.1.2 විදාව රචලිතත ිරරිම  

 STEM අධාපනය න/ා සිටුවීකම් වැඩසටහන  

ශ්රීාලාංකාෂආා විද්යාව, තා කාෂණ හය, තා ඉාංජිෂන්රුාවිද්යාවා ස ා ණණිකා (STEM) ාධායා්නයානඟාා සිටුවීතාඋෂද්සාා

වැඩසට න්ාතාලාවෂණාසාංවිධාානයාකරනුාලැබාඇක.ා 

STEMාාධායා්නයානඟාාසිටුවීෂම්ාකටයුතුාක්රියාපාතකාරීමෂම්ාක්රියාකාමාසැලැසත්ෂණාසකසා්කරනුාපිණිසාසියලුා

්ායේශව්කරුවන්ා ාකරා යකඟකාවයෂණාඇතිකරණනුා පිණිසා STEMා ාධායා්නා සාංවයේධානා වැඩසට නෂණ, තා 2017ා
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ජ්නවාරිා26-28ාද්ෂණවාාNERD තධායසථ්ානෂණදීා්වපාවනුාලැබිණි.ාෂතතාවැඩසට ෂනමූාඉලෂණකණකාකණ්ඩායතා

ූෂණා ්ළාපාා ාධායා්නා ාධායෂණ වරුන්ා (විද්යා)ා ස ා ාධායා්නා ාතාකයාාංශෂණා ස ා ාද්ාළා තයකනයන්මූා

නිළධාාමන්ය.ා 

ඒා ානුව, STEMා ාධායා්නයා නඟාා සිටුවීතා ස ා ප්රචිතකා රීමතා උෂද්සා, තා ාධායා්නා ාතාකයාාංශයා  ාා

ස ෂය්ගීකාවෂයන්ා්ළාපාාසම්තන්ත්රහාතුනෂණාා(දිනාතුනාබැගින්)ාසාංවිධාානයාකරනුාලැබිණි.ා 

ෂතතාසම්තන්ත්රහා ර ාාාඉලෂණකාකරණපාාකණ්ඩායතාූෂණාවිද්යාාාධායා්නානිළධාාරින්ාස ාදිවිකනාපුරාාාවිසිමා

සිටිනාවිද්යාාාධායා්නයාපිළිබඳාප්රධාානාගුරුවරුන්ය.ානිනිතිාකාෂණ හය, තාජජ්වාකාෂණ හය, තාකෘත්රිතාබුද්ධිය, තා

ාභ්යවකාශා කාෂණ හය, තා ෂකොරතුරුා ස ා සන්නිෂආද්නා කාෂණ හයා ස ා ප්රමිතිෂයන්ා යුපාා විද්යාණාරා යටිකලා

් සුකම්ාපිළිබඳාතණ්ඩලාසාකච්ඡාාස ාකායේමිකාකාෂණ හාතයකනය, තානවීනාකාෂණ හයාපිළිබඳාතකයේාසී.ා

ෂණලාෂණා තයකනයා ස ා ශ්රීා ලාංකාා නිනිතිා කාෂණ හා තයකනයා ෂවකා නිමෂණ හා චාරිකාා යනාදියා යෂණා යෂණා

සම්තන්ත්රහාසඳ ාාඇතුළපාාවිණි.ා 

 ත්රත්රභ්ාෂා ‘’විදා’’ පුවත්පත් අතිකර්කය  

්ාසල්ාසිසුන්ටාස ාත ජ්නකාවාෂවකාප්රෂය්ජ්නවපාාවිද්යාපාතකාද්ැනුතාෂබද්ාාෂද්නුාපිණිස, තාසෑතාතසකතාාවසන්ා

බද්ාද්ාාදිනයන්මූදීාදිනමිහ, තාතිනකරන්ාස ාෂේිතනිවුස්ාපුවපා්පාාසතඟාභ්ා ාාත්රිපාවෂයන්තා්ළෂකෂරනාවිද්යා 

පුවපා්පාාාතිෂයේකයානිකුපාාෂකෂයේ.ා 

 

 

 

 

 

 

 

 රදර්ශයේ න  

කැළණියාවිශ්විද්යාලෂණාවිද්යාාපීමෂණාසත සාංවිධාායකපාවයායටෂපාා‘’විද්යා-ා2017’’ාඔෂණෂක්ම්බයේා02ාසිටා09ා

ද්ෂණවාා්වපාවනාලදී.ාෂතතාප්රද්යේශනෂණාෂපාතාවාූෂණ ‘’ The Evolution of Science – Big Bang to Artificial 

Intelligence’’ යන්නික.ා ෂතතා ප්රද්යේශනයා සඳ ාා දිවිකෂන්ා විවිධාා ප්රෂද්ශවිතන්ා ්ැමිණිා විශාලා පිරිසකෂග්ා

ස භ්ාගීපාවයාමූමිාූාාකරාඉකාාසායේථකාෂලසා්ැවතිණි. 
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 වැඩු ළු හා සම්මන්ත්ර   

විද්යාා ාාකාෂණ හාාාංශෂණාෂජ්ය ම්ාසතාජිකිකන්ාසඳ ාා‘’ශ්රීාලාංකාවානෂව්පා්ාද්නෂයන්ාෂ්රට’’ායනාතැෂයන්ා

ද්ැනුවපාා රීමෂම්ා වැඩමුප්වෂණා 2017ා ෂ්බරවාරිා 17ා ස ා 18ා යනා දිනයන්මූදීා ත නුවරදිා ්වපාවනා ලදී.ා

ාතාකයාාංශෂණාස ාඒායටෂපාාක්රියාපාතකාතයකනයන්මූාෂජ්ය ම්ාතාණ්ඩිතකානිළධාාම මාෂතතාවැඩමුප්වාසඳ ාා

ස භ්ාගීාූාාකරාඒාසඳ ාාද්ායකපාවයද්ාද්ැෂණූ . 

 

 

 

 

 

 

 කල්ෝක විදා දිනය  

ෂනොවැම්බයේා10ාදිනටාෂයෂද්නාෂල්කාවිද්යාාදිනයටාසතණාමීය වා‘’ජ්ාතිකාවිද්යාාදිනය’’ාස ා‘’ජ්ාතිකාවිද්යාාසතිය’’ා

සැතමතාසඳ ාාවැඩමුප්ාතාලාවෂණාසාංවිධාානයාකරනුාලැබිණි.ා 

දී්ාවයාප්කාත්ටටමින්ාවිද්යාාප්රද්යේශන, තාවිශ්වවිද්යාලාසිසුන්, තා්ාසල්ාසිසුන්ාස ාසාතානයාත ජ්නකාවාසඳ ාාවිද්යාා

චිත්ර්ටාඋෂළල, තාවිද්යාා්ාාණතනා ාා්ාසල්ාසිසුන්ාසඳ ාාසාකච්ඡාාාසැසිා්වපාවනාලදි.  

2017ාෂනොවැම්බයේා10ාදිනාෂල්කාවිද්යාාදිනයාසැතමතටපා, තාෂනොවැම්බයේා10ාසිටා17ාද්ෂණවාාූාසතිය, තාවිද්යාාසතියා

ෂලසා ප්රකාශයටා ්පාා රීමතටපාා ාතාකයා තණ්ඩලයා විසින්ා ණනුා ලැබූා ීනරහයා  ාා ානුකූලව, තා ක්රියාකාරකම්ා

තාලාවෂණාදී්ාවයාප්කාත්ටටමින්ාක්රියාපාතකාෂකරිණි. 
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 විදා ත්ත්රපට ළකළල්  

ෂල්කාවිද්යාාදිනයාස ාජ්ාතිකාවිද්යාාසතියාසතරනුාපිණිසා් කාෂකොටස්ාාරමුණුාකරණනිමින්ාවිද්යාාචිත්ර්ටා

තිරණකාෂකරිණි. 

1. සාතානයාත ජ්නකාව 

2. විශ්වවිද්යාලාසිසුන් 

3. ්ාසල්මූාප්රාථමිකාෂශ්රේණිා(ාවු.05-ා10)ාස ාද්විතිිකකාෂශ්රේණිා(ාවුා11-18) 

ශ්රීාලාාංරීකයන්ා ටාජ්ාකයන්කරාවිද්යාපාතකාෂල්කයාසතඟ විද්යාපාතකාවිෂන්ද්ාසව්ාද්ාපාතකාාපාද්ැීමම්ාෂබද්ාා

ණැනීතටපා, තා ශ්රීා ලාාංීමයා සතාජ්ෂණා විවිධාා ඉලෂණකණකා කණ්ඩායම්ා ාකරා විද්යා, තා කාෂණ හා  ාා නෂව්පා්ාද්නා

සාංස්කෘතියෂණාඇතිාරීමතටපාාාවසථ්ාවාලබාෂද්නුාපිණිසාෂතතාවිද්යාාචිත්ර්ටාඋෂළලාසාංවිධාානයාකරනුාලැබිණි.ා

ෂතතාප්රයපානෂණදී, තාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා් යේෂණ හාාතාකයාාංශයාවිසින්ාාධායා්නාාතාකයාාංශය, තාඋසස්ාාධායා්නා

ාතාකයාාංශයාස ානිපුහකාාසාංවයේධානාස ාවෘපාීනයාපුහුණුාාතාකයාාංශයාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ාකටයුතුා

කරනාලදී.ාාා 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 ේවි පාර්ශයේ ්වීය සහකයෝගීතාවය  

 ඉන්දු - ශ්රී ල්ංකා කකාඳේධ පර්කාෂ  සම්මන්ත්ර ය  

විද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාණරුාාතාකය, තාසුසිල්ාෂප්රේතජ්යන්කාතැතිතුතාෂග්ාස ාශ්රීාලාංකාෂආාඉන්දියානුාත ා

ෂකොතසාරිස්ාකයේජිපාාජ්න්මුගුාතැතිතුතාෂග්ාප්රධාානපාවෂයන්ා.017ාතැිකා.9ාදිනාෂකොළඹ, තාෂව්ටයේස්ාඒජ්ාමූදීාප්රථතා

ඉන්ුක-ා ලාංකාා ඒකාබද්ධාා ්යේෂණ හා සම්තන්ත්රහයා ්වපාවනුා ලැබිණි.ා ෂතතා සම්තන්ත්රහෂණදී, තා ෂපාතාණකා

ෂණෂ ේත්රා තුනෂණා යටෂපාා ්යේෂණ හා ්ත්රිකාා 15ෂණා ඉදිරි්පාා කරනුා ලැබිණි.ා ශ්රීා ලාාංීමයා ස ා ඉන්දියානුා

්යේෂණ කයන්ාෂතතාාවසථ්ාවාසඳ ා ාස භ්ාගීාූාාකරාඔවුන්ෂග්ාෂසොයාණැනීම්ාඉදිරි්පාාෂකරිණි.ාවිශ්වවිද්යාල, තා

්යේෂණ හාතයකනයන්මූාවිද්වතුන්ාස ාරජ්ෂණා්ායේශ්වකරුවන්ාෂතතාසම්තන්ත්රහයාසඳ ාාස භ්ාගීාවිණි.ාා 
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 ඉන්දු - ශ්රී ල්ංකා කකාඳේධ පර්කාෂ  වැඩසටහන  

ශ්රීා ලාංකාෂආා විද්යා, තා කාෂණ හා  ාා ්යේෂණ හා ාතාකයාාංශයා ස ා ඉන්දියාෂආා විද්යාා  ාා කාෂණ හා

ෂද්්ායේකෂම්න්තුවාාකරාඉන්දියාෂආ, තාදිල්ිතානුවරදී, තා.016ාාෂණ්ස්තුා1ාදිනා් වපාවනුාලැබූාවිද්යාා ාාකාෂණ හයා

පිළිබඳාශ්රීාලාංකාාඉන්දියාාඒකාබද්ධාාකමිටුෂආාතුන්ාවනා මුෂආදී, තානවාස ෂය්ගීකාාවැඩසට නෂණා (PoC) 

පිළිබඳා සාකච්ඡාවන්ා සිුකෂකරිණි. ෂතතා නවා ස ෂය්ගීකාා වැඩසට නා  ර ාා නවා ස ෂය්ගීකාා ෂණෂ ේත්රා

රාශියෂණාපිළිබඳාාවධාානයාෂයොමුාෂකරුනුාාකරාස ෂය්ගීකාාවැඩසට නාක්රියාපාතකාරීමතාසඳ ාාසරීයවා

ද්ායකපාවයාද්ැෂණවීතටාෂද්්ායේශවෂණතායකඟකාවයා් ළවිණි.ාත ාරාකාෂණ හය, තා් ැළෑටිාතකා් ද්නම්ාූ ාඖ ධා, තා

මිනුම්ාවිද්යාව, තාාභ්යාවකාශා්යේෂණ හාස ාෂයද්වුම්, තාෂරොෂබ්ාවිද්යාවාස ාසව්යාංරීයකරහයාස ාකායේමිකා

ඉෂලෂණෂරොනිකාවිද්යාවායනාදියායෂලසායකඟපාවයා්ළූාෂණෂ ේත්රාෂආ.ා්යේෂණ හාෂය්ජ්නාාකැඳවීතා.016ා

ෂද්සැම්බයේා  1ා දිනා ාවසන්ාවිණි.ා ාවසන්ා දිනයාවනාවිට, තා ඒකාබද්ධාා්යේෂණ හාසඳ ාා ෂය්ජ්නාා 90ාස ා

ඒකාබද්ධාාවැඩමුප්ාසඳ ාාෂය්ජ්නාාාටෂණාාතාකයාාංශයාෂවකාලැතිාතිබුණි.ාවිෂශේ ඥයිාකණ්ඩායතෂණාවිසින්ා

සිුකකරනුාලැබූාඇණයීතරීන්ාානතුරුව, තා්ලයාධාාරාලබාෂද්නුාපිණිසාඒකාබද්ධාා්යේෂණ හාවය්ෘීනන්ා18ාෂණා

ස ාඒකාබද්ධාාවැඩමුප්ාෂද්කෂණාෂක්රාණනුාලැබිණී.ා 

.017ාඔෂණෂක්ම්බයේා 1 ා දිනාජත්ර්ාෂණෂිකාගිවිසුම්ාසඳ ාා ාපාසන්ාකැබිණි.ා .017ාඔෂණෂක්ම්බයේාතසාතැද්ා

භ්ාණෂණදීා්යේෂණ හාවයා්ෘීනන්ාතරම්භ්ාෂකරිණි.ාාාාාාාා 

 

 

 

 

 

 

 ඉන්දියානු විදාත්මක සහ පර්කාෂ  අශිෂ්ෂත්ව වැඩසටහන (ISRF)  

ඉන්දියානුා විද්යාා  ාා කාෂණ හා ාතාකයාාංශයා විසින්ා ‘’ඉන්දියානුා විද්යාපාතකා ස ා ්යේෂණ හා ාධිශි යපාවා

වැඩසට නා (ISRF)’’  ර ාා ශ්රීා ලාාංීමයා විද්යාඥයිිකන්ා ස ා ්යේෂණ කිකන්ා  ටා ාධිශි යපාවා පිරිනැමීය ෂම්ා

වැඩසට නෂණාතරම්භ්ාකරනාලදි.ා ෂතතා වැඩසට නාපිළිබඳා ෂකොරතුරුාවිද්යා, තා කාෂණ හාස ා ්යේෂණ හා

ාතාකයාාංශෂණ, තාජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නෂම්ා ාාජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂකොමිසෂම්ාෂවේාාඩවිාවලාස ාප්රවෘපාතිා

්ත්රවලා්ළෂකරිණි.ාෂම්ාසඳ ාාායුකම්්පාාෂද්කෂණාලද්ාාකරාවිෂශේ ඥයිාකණ්ඩායතෂණාවිසින්ාසිුකකරනුාලැබූා
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ඇණයීතරීන්ාානතුරුවාායුකම්්පාාද්විපාවය, තාශි යපාවාපිරිනැමීය තාසඳ ාාානුතැතියාලබාෂද්නුාපිණිසාඉන්දියානුා

බළධාාමන්ාෂවකායවනුාලැබිණි.ා 

 අත්සන් තඳනු ල්ැබූ සහ ආරම්භ් කරනු ල්ැබූ එක/තාවයන් සහ අවකඳෝධතා ගිවිසුම් 

 

(I). ශ්රීාලාංකාාප්රජ්ාකාන්ත්රිකාසතාජ්වාදීාජ්නරජ්යාස ානය ්ටිකා් යේෂණ හාපිළිබඳායුෂර්්ාාසාංවිධාානයා(CERN) 

ාකර, තා උච්චා ශෂණතිා ෂභ්ෞතිකා විද්යාවා පිළිබඳා ඇතිකරා ණනුා ලැබූා විද්යාපාතකා ස ා කාෂණ ණිකා

ස ෂය්ගීකාවයාසඳ ාා.017ාෂ්බරවාරිා08ාදින, තාසව්ි්ටසයේලන්කෂණාජිනීවාමූදීාාපාසන්ාකැතිණි.ා 

 

 

 

 

 

 

(II). ශ්රීාලාංකාාප්රජ්ාකාන්ත්රිකාසතාජ්වාදීාජ්නරජ්ෂණාවිද්යා, තාකාෂණ හාස ා්යේෂණ හාාතාකයාාංශයාස ාරුසියානුා

ස් ාණ්ඩුෂආා ාධායා්නා ස ා විද්යාා ාතාකයාාංශයා විසින්ා විද්යාව, තා කාෂණ හයා ස ා නෂව්පා්ාද්නා

ස ෂය්ගීකාවයාපිළිබඳාාවෂබ්ධාකාා ගිවිසුත, තාරුසියාෂආාෂතොස්කආාමූදීා.017ාතායේතුා.1ා දිනාාපාසන්ා

කබනාලදී. 

 

 

 

 

 

(III). ශ්රීාලාංකාාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශයාස ාඉරානාවිද්යාා ාාකාෂණ හාාතාකයාාංශයාාකරා

.017ා ජ්නවාරිා 15ා දින, තා ඉරානෂණා ෂටෂ රාන්ා නුවරදීා ‘’විද්යා, තා කාෂණ හා ස ා නෂව්පා්ාද්නා

ස ෂය්ගීකාවය’’ාපිළිබඳාාවෂබ්ධාකාාගිවිසුතෂණාාපාසන්ාකබනාලදී. 
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 කවනත් සහකයෝගීතාවයන්  
 

(I). ශ්රීාලාංකාාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශයාස ාචීනෂණායුනාන්ා්ළාෂපාාවිද්යාා ාාකාෂණ හා

ෂද්්ායේකෂම්න්තුවා(DST) ාකරා මුවාශ්රීාලාංකාාවිද්යාාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශෂණදී, තා.017ාතැිකා

.7ාදිනාෂ්.ව.ා9. 0ාටා්ැවැපාවීණි. 

 

(II). ඉෂණවෂද්්රය, තා ාෂබලරූස්, තා ද්කුණුාාප්රිකාව, තාලැ්ටවියාව, තානවසීලන්කය, තාස්ෂලොෂආනියාව, තාවිය්ටනාතයාස ා

ඉන්ුකනීසියාවා සතඟා විද්යාව, තා කාෂණ හයා ස ා නෂව්පා්ාද්නයා පිළිබඳා ගිවිසුම්ා ාපාසන්ා කැතිතා සඳ ාා

සාකච්ඡාාසිුකෂකෂයේ.ා 
 

 BIMSTEC තාක්ෂණික හුවමාරු පහසුකම ස්ාාපනය පිිබඳත සිේවැනි විකශයේ ේෂඥ කණ්ඩායම් හු ව 

ෂබාංණාලා ෂබොෂණකා තශ්රිකා කලා්ෂණා බහුා තාංශිකා කාෂණ ණිකා ස ා තයේක කා ස ෂය්ගීකාවයා සඳ ාා වනා

්ලාරම්භ්ෂණා (BIMSTEC)ා කාෂණ හා හුවතාරුා ් සුකතා සථ්ා්නයා පිළිබඳා සිආවැනිා කණ්ඩායම්ා  මුවා

සායේථකවා ාවසන්ා කරනා ලදී.ා ෂතතා  මුවා 2017ා ෂනොවැම්බයේා තසා 21ා ස ා 22ා දිනයන්ා මූදීා ෂකොළඹා දීා

්ැවැපාවිණි.BIMSTECා මූා සතාජිකා රටවල්මූා සතාජිකිකන්ා ාටා ෂද්ෂනෂණා (බාංග්ලාෂද්ශ, තා භූකාන, තා ඉන්දියා, තා

ෂන්්ාල, තාශ්රීාලාංකාාස ාකාිකලන්ක)ාෂතතා මුවාසඳ ාාස භ්ාගීාූ .ාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාණරුා

ාතාකයාසුසිල්ාෂප්රේතජ්යන්කාතැතිතුතාාවිසින්ාෂතතා මුවාඋපාසවාකාරෂයන්ාතරම්භ්ාකරනාලදි.ාශ්රීාලාංකාා

දූකතණ්ඩලාප්රධාානීාජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂකොමිසෂතමූාසභ්ා්ති, තාත ාචායේයාජ්යන්කාවිෂජ්රපානාත කාා

විසින්, තා  BIMSTECා මුෂආාසභ්ා්ීනපාවයාද්රනාලදි.ාBIMSTECාත ෂල්කම්ාකායේයාලෂණාාධායෂණ ායස්.යම්.ා

නසම්ුල්ා සන්ාත කාද්ාෂතතා මුවාසඳ ාාස භ්ාගීාවිය.ාසාකච්ඡාෂවන්ාානතුරුවාකාෂණ හා් ැවරුම්ා්  සුකතා

සථ්ා්නයාසඳ ාාසතාණම්ා්ත්රයාසැකසීෂම්ාකායේයයාාවසන්ාකරනාලදී. 
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 දකුසහ කකොරියානු විදා හා තාක්ෂ  රතිපත්ති ආයතනකයඟය චලාරිකාව  

ප්රති්පාතිාවිශ්ෂල් හයාස ා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානාවාණිජ්කරහයාපිළිබඳාවැඩමුප්වෂණා්ැවැපාවීතාසඳ ාා

ා්ාවිසින්ාසිුකකළාඉල්ලීතකටාප්රතිචාරාද්ෂණවමින්ාද්කුණුාෂකොරියානුාවිද්යාා ාාකාෂණ හාප්රති්පාතිාතයකනෂණාා

කණ්ඩායතෂණ, තා .017ා ෂද්සැම්බයේ.1-..ා දිනයන්මූදීා ශ්රීා ලාංකාෂආා ා චාරිකාවකා නියැප්හ .ා ෂතතා චාරිකාවා

ාකරතුරදී, තා ෂතොවුන්ා ශ්රීා ලාංකාා නිනිතිා කාෂණ හා තයකනය, තා කායේමිකා කාෂණ හා තයකනයා ස ා ෂතොරටුවා

විශ්වවිද්යාලයා ෂවකා නිමෂණ හා චාරිකාවෂණමූා නියැප්ණි.ා ෂතතා චාරිකාෂආා ාරමුහා ූෂණා .018ා වසෂයේදීා

වැඩමුප්වෂණා්ැවැපාවීතටාෂ්රාාවශයකාාඇණයීෂම්ාසමීය ෂණ හයෂණාසිුකරීමතික.ාාාාාාා 

 

 

3.3.1.4 විදා තාක්ෂ  හා නකවෝත්පාදන සම්ඳන්ධීකර  කල්කම් කාර්යාල්ය 
 

 විද්යාාකාෂණ හා ාානෂව්පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහාෂල්කම්ාකායේයාලෂණාත ජ්නානිමෂණ හා්ද්ධාතියායනුා

ාෂන්නයාප්රතිලාභ්ාලබාණැනීතටාස ායරීෂනකාාපිළිබද්ාතනාාාවෂබ්ධායෂණාලබාාණැනීතටපාාස ෂය්ගීවා

කටයුතුාකරනාාධායයනාතයකනාස ාරාජ්යා ාාෂ්ෞද්ණිතකාාාංශෂණාතයකනාාකරාද්ැනුතාෂබද්ාණැනීතටපාා

් සුකම්ා ස්යාෂද්නා ෂආදිකාවෂණා ෂලසා ක්රියාා කරන්නරී.ා විද්යාපාතකා ප්රජ්ාවන්ා  මුෂආා ඇතිා ණැටලුා

නිරාකරහයාාසද් ාාෂෂණන්ද්රීයාලෂණ යයෂණාෂලසාෂතතා්ද්ධාතියාක්රියාපාතකාවනුාඇකැිකාාෂප්ෂණ ාාෂකෂයේ.ා

ෂතතා්ද්ධාතියාෂවකාප්රෂආශාවීතා් සුාෂතන්තාසියල්ලන්ටතාප්රතිලාභ්ාලබාාණකා ැරීා්රිදිාෂයොද්ාණකා

 ැරීය. 
 

 ෂකොරියානුාබුද්ධිතයාෂද්්ළාකායේයාලය (KIPO), තාෂකොරියානුානවනි්ැයුම්ාප්රවයේධානාසාංණතය (KIPA) සතඟා

ස ෂය්ගීකාවෂයන්, තාඋචිකාකාෂණ හාසාංවයේධානයාපිළිබද්ාබුද්ධිතයාෂද්්ළාෂබද්ාාණැනීෂම්ාවයා්ෘතියෂණ, තා

.017ාවසරාසද් ාාවිද්යාාකාෂණ හා ාානෂව්පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහාෂල්කම්ාකායේයාලයාවිසින්ාක්රියාපාතකා

කරනාලදී.ාෂතතාවයා්ෘතියායටෂපාාKIPO, තKIPAාෂවතින්ාලද්ා්ලයතයාස ාකාෂණ ණිකාස ායායටෂපාාකුඩාා

 ාා තධායා ්රිතාහා වයාවසායකිකන්ා සද් ාා ෂ්ොල්ෂකල්ා නිස්සාරකා යන්ත්රහයෂණා විද්යාා කාෂණ හා  ාා

නෂව්පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහාෂල්කම්ාකායේයාලයාවිසින්ාවැඩිදියුණුාකරනුාලැබිණි.ාෂතතාවයා්ෘතිෂණා

ෂද්ශීයා වුල්කරුවන්ාූෂණාNERD ාතධායසථ්ානය, තාකායේමිකාකාෂණ හාතයකනයාස ාවිද්කාාවැඩසට නික.ා
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ෂ්ොල්ෂකල්ානිසස්ාරකායන්ත්රයාසද් ාාසන්නාතානාතයෂණාස ාලාංකාාෂ්ොල්ාසද් ාාස තිකාසලකුහෂණ, තා

වයා්ෘතිෂණාසන්නාතාසාංවයේධානාසාංරචකයායටෂපාාවැඩිදියුණුාෂකරිණි.ා 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ණරුා ාතාකය, තා සුසිල්ා ෂප්රේතජ්යන්කා තැතිතුතාා විසින්ා කරනුා ලැබූා ෂය්ජ්නාවකටා ානුවා ජ්ාතිකා  නා ා්ද්රවයා
කළතනාකරහාක්රියාකාමාසැලැසත්ෂණාසකස්ාකරනුාපිණිසාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශය, තාවිද්යාා
කාෂණ හා  ාා නෂව්පා්ාද්නා සම්බන්කරකරහා ෂල්කම්ා කායේයාලයා ස ා ්ළාපාා ්ාලනා ස ා ්ළාපාා සභ්ාා

ාතාකයාාංශයා විසින්ා ‘’ නා ා්ද්රවයා කළතහාකරහය’’ පිළිබද්ා ෂද්දිනා සම්තන්ත්රහයෂණ, තා 2017ා ජුනිා 23-24 
දිනයන්මූදීා ්වපාවනා ලදි.ා ෂම්ා සම්බන්ධාා වපාතන්ා කාෂණ හයන්, තා විෂශේ ඥයිා ාද් ස්ා ස ා තකා පිළිබද්ා ද්ැනුතා

යාවපාකාලීනාරීමතාෂතමූදීාසිුකවිණී.ාසාකච්ඡාවටාබුකන්ාූා (Base camp virtual platform ාමූදී) විෂශේ ඥයිාාද් සා්
ඇතුලපාාකරමින්ාසකසනුාලැබූා‘’ නාා්ද්රවයාකළතනාකරහාජ්ාතිකාක්රියාකාමාසැලසුතාෂකටුම්්ක” ජ්නාධි්තිා
ෂල්කම්ා කායේයාලයා විසින්ා 2017.12.14ා දිනා ්වපාවනුා ලැබූා ‘’්ළාපාා ්ාලනා තයකනයන්මූා  නා ා්ද්රවයා
කළතනාකරහය’’ා පිළිබද්ා මුෂආදී,ා විද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශෂණාෂල්කම්ාවිසින්ාඉදිරි්පාා

කරනාලදි 
 

 

 යාන්ත්රාවිද්යාෂවන්ාසවිබලාණැන්ෂවනාතයේක කාසාංවයේධානා්ලාරම්භ්යා2017-2018ාවයා්ෘතියාවිද්යාාකාෂණ හා

 ාානෂව්පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහාෂල්කම්ාකායේයාලයාවිසින්ාක්රියාපාතකාකරනුාලබික. 

3.3.1.5 කවනත් සංවර්ධන මූල්ාරම්භ්යන්  

 සතාජීයානෂව්පා්ාද්නාවිද්යාණාරය 

ශ්රීාලාංකාෂආාප්රථතාතිරසරාතානවාසාංවයේධානයාසඳ ාාවනාඉදිරිාද්ැෂණතාස ානෂව්පා්ාද්නාජ්ාතිකාසමුප්ව, තා2016ා

තැිකාතසදී, තාUNDP ස ාාෂනකුපාාබහුාතාංශිකා වුල්කරුවන්ෂග්ායකමුතුෂවන්ා්වපාවනාලදි.ාෂතතාසමුප්ෂආා

ප්රධාානාාරමුහාූෂණ ශ්රීාලාංකාවාසඳ ාානෂව්පා්ාද්නාවිද්යාණාරයෂණාස්ථා්නයාරීමතික.ාෂතතානෂව්පා්ාද්නා

විද්යාණාරෂයමූාප්රධාානාාරමුහාවනුෂණාරජ්ෂණාසාංවයේධානානයායා්ත්රයා ාාානුකූලවාජ්ාතිකාීනරහාසම්්ාද්නයා

රීමෂම්ාක්රියාවිතයා තුළටානෂව්පා්ාද්නයන්ා රැෂණනා ඒතික.ා ඒා  ර ාා තයේක ක, තා සතාජීයා ස ා ෂද්ශ්ාලනිකා

වි්යේයාසයන්මූා ෂද්ශීයා ස ා ෂණ්ලීයා ක්රියාවිතා සඳ ාා සායේථකවා මුහුහදීතික.ා යම්ා ාද් සෂණ, තා ෂ ්ා විසඳුතෂණා

ක්රියාපාතකාරීමාෂම්දීානීතිෂයන්ාණැලවීායාා ැරීාතායේණාෂනොතිතිතාස තිකාකරනුාවස්, තා දීාඇතිාකාලසීතාවෂණා

ඇතුළකාඒවාාාාංණසම්පූයේහාෂලසා්මෂණ ාාීමමෂම්ා ැරීයාවාෂතතාවිද්යාණාරයාසතුවනුාඇක. 

යවැනිා්ලාරම්භ්යන්මූාවැද්ණපාකතා ඳුනාණපාා ාතාකයාාංශයා විසින්, තා ාතාකයා තණ්ඩලෂණා ානුතැතියායටෂපාා

2017ාසැප්කැම්බයේාතසදීාUNDPාසතඟාශ්රීාලාංකාාසතාජීයීයානෂව්පා්ාද්නාවිද්යාණාරයාසථ්ා්නයාසඳ ාාගිවිසුතෂණා

ාපාසන්ාකරනාලදි.ාෂතමූාප්රධාානාාරමුහාවනුෂණ, තාසීරෂයන්ාෂවනස්ාෂවමින්ායනාකලාපීයාස ාෂණ්ලීයාප්රවහකාා

 ාා ානුණකා වනුා පිණිසා වපාතන්ා නෂව්පා්ාද්නා වු යා වැඩිදියුණුා ෂකෂරනා යාන්ත්රහයෂණ/ා ෂආදිකාවෂණා

WIPO සමග සහකයෝගීතාවකයන් විදා තාක්ෂ  හා නකවෝත්පාදන සම්ඳන්ධීකර  කල්කම් 

කාර්යාල්ය විසින් සංවිධානය කරනු ල්ැබූ EIE වාපතති තාක්ෂණික පැවරුම් සහ වාණියකර  

වැඩු ළුව - 2017 ඔක්කතෝඳර් 30 සිට කනොවැම්ඳර් 03 දක්වා 
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සථ්ා්නයා රීමතික.ා ෂතතගින්ා වඩාපාා ෂ ොඳා වයව ාරයන්ා ෂසොයාණන්නාා ්යේෂණ හා ස ා ාපා ද්ාා බැලීෂම්ා

් සුකම්ා සලසනා ාකරා සාංවයේධානා විසඳුම්ා ස ා ්ලාරම්භ්යන්ා කෂණෂසේරුා රීමතා සඳ ාා ෂ්රා ද්ැෂණතා ස ා

නෂව්පා්ාද්නාප්රෂආශයන්ාෂයොද්ාාණැනීතටද්ාෂම්ා ර ාා ැරීයාවාලැෂබනුාඇක.ෂතතාවිද්යාණාරයාතරම්භ්ෂණදීා

කායේමිකාකාෂණ හාතයකනා්මශ්රයාතුළාසථ්ා්නයාෂකෂරනුාඇතිාාකරාවිද්යාණාරෂයමූාක්රියාකාරකම්ාතයකනා

ණකාරීමතාසඳ ාාෂය්ණයායාන්ත්රහයෂණා ඳුන්වාාෂද්නුාඇක. 

 

 

IDEA තණ්ඩලයා ප්රවයේධානයාරීමතටපා, තායයාවඩාා ්ාරිෂභ්්ගිකිකන්ටාසමීය ්ාකරවීතටපා, තාසැලසුම්ාකරනුාලැබූ, තා

සතාජීයානෂව්පා්ාද්නාවිද්යාණාරෂයමූාපුරවැසියන්ාසම්බන්ධාාකරණැනීෂම්ාාාංණාඇසුරින්ාවැඩිාප්රතිලාභ්ාාපාකරා

ණැනීතටපාාාරමුණුාකරණනිමින්ාාතාකයාාංශයාවිසින්ාUNDPාසතඟාාවෂබ්ධාකාාගිවිසුතෂණාාපාසන්ාකබනාලදි. 

 

 

 

 

 

 

 කනොඳැදි යාතීන්කේ සංගමකා විදා හා තාක්ෂ  පාල්ක සභ්ාකේ 14 වන හු ව (NAM S&T)  

2017 සැප්කැම්බයේා 05, 06ා යනා දිනයන්මූදීා තැෂල්සියාෂආදීා ්ැවතිා ෂනොබැඳිා ජ්ාතින්ෂග්ා සාංණතෂණා විද්යාා  ාා

කාෂණ හා ්ාලකා සභ්ාෂආා 11ා වනා  මුවා සඳ ාා ාතාකයාාංශයා ෂල්කම්ෂග්ානායකපාවෂයන්ා යුපාා දූකා පිරිසෂණා

ස භ්ාගීාවිණි.ාෂතතා මුෂආදී, තා් ාලකාසභ්ාෂආාඋ්සභ්ා්තිාධූරයටාශ්රීාලාංකාවාජ්න්ද්ෂයන්ාෂපාමා්පාූාාකරාඒාානුවා

.0.0ාදීා්ාලකාතණ්ඩලෂණා15ාවනාසභ්ාවා්ැවැපාවීතාසඳ ාාසපාකාරකාරටාෂලසාාශ්රීාලාංකාවාෂක්රාණනුාලැබිණි. 
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 සූර්ය පැනල් මූල්ාකතති නිෂ්පාදනය 
 

ෂතතාවයා්ෘීනෂණාප්රධාානාාරමුණුාවනුෂණ, තාූරයේයාබලශෂණතියා ාාතශ්රිකාකාෂණ හයන්ාපිළිබඳානිපුහකාාසමූකා

2000 කටා තසන්නා කරුහා පිරිසරීන්ා සතන්විකා ෂල්කා ත්ටටෂම්ා කායේයා බලකායෂණා පුහුණුා රීමතා ස ා ශ්රීා

ලාංකාෂආාශෂණතිතපාාූරයේයාබලශෂණතිාකයේතාන්කයෂණාස ාවාණිජ්ාත්ටටෂම්ාූරයේයා්ැනලානි ්්ාද්නා් සුකතෂණා

සථ්ා්නයාරීමතාසඳ ාාූරයේයා් ැනලා්ලාකෘතිානි්ද්වීෂම්ා් යේෂණ හා ාාපුහුණුා්  සුකම්ාසාංවයේධානයාරීමතපාය.ා 

නිපුහකාා සාංවයේධානා ස ා කෘීනයා පුහුණුා ාතාකයාශයා  ාා යෂණවා ූරයේයා බලශෂණතියා පිළිබඳා වි යතාලාවෂණා

සාංවයේධානයා රීමතටා ාතාකයාාංශයටා  ැරීයාවා ලැතිාඇතිා ාකර, තා ූරයේයා ්ැනලා සවිරීමෂතමූා නියුෂණකවා සිටිනා

ෂ්ෞද්ණිතකාාාංශෂණාකයේතාන්කයන්ා ාාස ෂය්ගීකාවෂයන්, තාප්රාෂය්ගිකාාපාද්ැීමම්ාසමූකවාසිසුන්ාපුහුණුාරීමතා

ාෂප්ෂණෂිකය.ාෂතතා්ාමතාලාවාසම්පූයේහාරීමෂතන්ාානතුරුවාපුහුණුවාලැබූාසියලුාසිසුන්ාසඳ ාාNVQ 4  ාා

සතානාස තිකයෂණාපිරිනැෂතනුාඇක. 

ඉදිරිාවයේ යන්හීදීාමිනියා ැරීාාන්ද්ෂම්ාප්රණතියෂණාෂලස, තාරටාතුළාූරයේයා්ැනලාකයේතාන්කයාසථ්ා්නයාකරනුා

පිණිස, තාාතාකයාාංශයාවිසින්ාද්ැනටතපාාෂද්ශීයාස ාජ්ාකයන්කරාකයේතාන්කයන්ාසතඟාසාකච්ජ්ාවන්ා් වපාවාාඇක.ා

ෂතතාවයා්ෘතිය, තාරුපියල්ාමිිතයනා.10ාකාමුප්ාවියද්තෂණායටෂපාාකැළණිය, තාරුහුණු, තායා්නයාස ාෂප්රාෂද්ණියා

යනා විශ්වවිද්යාලයන්මූා ස ෂය්ගිකාවෂයන්ා වසරා ් කාකාලසීතාවෂණා තුළාක්රියාපාතකා ෂකෂයේ.ා ෂම්ා සඳ ාා

ාවශයාෂකෂරනා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානා් සුකම්ාSLINTEC, NERDCාස  NIFSාතයකනාෂවතින්ාස්යාෂද්නුා

ඇක.ා ෂතතා කාලච්ෂජ්ද්යා තුළ, තා ෂකොළඹා දිස්ත්රිෂණකෂණා  ඳුනාණපාා ්ාසල්මූා සිසුන්ා සඳ ාා ූරයේයා බලශෂණතිා

ප්රද්යේශනයාකරාෂ්න්වීම්ාසමූක, තා්ාසල්ාද්ැනුම්වපාාරීමෂම්ාවැඩසට න්ා් වපාවනාලදි.පුහුණුා්ාමතාලාවටාාවශයා

වි යානියේෂද්ශයාසැකසීතානිපුහකාාසාංවයේධානා ාා වෘීනයාපුහුණුාාතාකයාංශෂණාස ායෂයනා්ාසිුකකරනාාකරා

ාවසන්ා ාදියෂයේා ්වීන.ා ෂතතා වයා්ෘතියා සම්බන්ධාවා වයා්ෘතිා කලතනාකරහා ඒකකයෂණා කැළණියා විශ්වා

විද්යාලෂයමූාපිමූටුාවීතටපාායමූාකායේයතණ්ඩලයා් පාරීමතාසඳ ාපාාකැබින්ටාතණ්ඩලාානුතැතියාලබාෂණනාඇක.ා 

 

 ත්රයව තාක්ෂ  නකවෝත්පාදන ළදානය 
 

ෂතතාවයා්ෘතියාප්රධාානාසාංරචකාෂද්කරීන්ායුෂණකය.ාඒවාානම්, තාාතිනවීනාකාෂණ හයන්ෂණන්ාසතන්විකාතධායණකා

ජජ්වාකාෂණ හා් සුකතා(ෂය්ජිකාශ්රීාලාංකාාජජ්වාකාෂණ හාතයකනය- SLIBTEC)ාස ාජජ්වාකාෂණ හා

නෂව්පා්ාද්නාඋද්යානයායනාදියික.ාශ්රීාලාංකාාජජ්වාකාෂණ හාායකනයායනුාජජ්වාකාෂණ හාකයේතාන්කයන්ා

සඳ ාා සියලුා විද්යාණාරා ස ා තිෂජ්ෞ හා ස සුකම්ා ස්යාෂද්නුා ලබනා රාජ්යා -ා ෂ්ෞද්ණිතකා සතාණතෂණා ෂලසා

පිමූටුවනුා ලබන්නෂණා වනා ාකරාජජ්වකාෂණ හා නෂව්පා්ාද්නා උද්යානයා යනුා කයේතාන්කයටා කතන්ෂග්තා

නි ්්ාද්නා් සුකතෂණාසථ්ා්නයාකරාණැනිතටාඉඩා් සුකම්ාෂවන්කරාදීතාසඳ ාාසථ්ා්නයාකරනුාලබන්නරී.ා

ෂතතාවයා්ාතිෂණාප්රධාානාාරමුණුාවනුෂණ, තානවානි්ැයුම්කරුවන්ාසඳ ාාතිෂජ්ෞ හා් සුකම්ාස්යාදිතා ර ාා

ජජ්වාකාෂණ හාාකයේතාන්කයාසීරවපාාකරනුාපිණිසානෂව්පා්ාද්නාසාංස්කෘතියෂණාසාංවයේධානයාරීමතාස ාජජ්වා

කාෂණ හාඋ්ාධිධාාමන්/ා්ශ්චාපාාඋ්ාධිධාාමන්ාස ාක්රියාවිත/ානි ්් ාද්නාඉාංජිෂන්රුවන්ාසඳ ාාරැරීයාාාවසථ්ාා

නියේතාහයාරීමතපාය.ානවයාජජ්වාකාෂණ හාකයේතාන්කයා ර ාාෂණ්ලීයාෂවළඳ්ළාාවශකාවයෂණාසපුරාලීතා

ස ා රටා තුළා විචිත්රවපාාජජ්වාකාෂණ හාකුඩාා  ාා ්රිතාහා වයාවසායකාසාංස්කෘතියෂණාසාංවයේධානයාරීමතටා

් සුකම්ාසලසාදීතාෂම්ා ර ාාසිුකවනුාඇක. 
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කයෝජිත ශ්රී ල්ංකා ත්රයව තාක්ෂ  ආයතනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෂතතා කාලච්ෂජ්ද්යා තුළදී, තා පිටි්නා ෂ ්තාණතා ප්රෂද්ශෂයමූා ාවශයා ඉඩතා ාපා්පාා කරෂණනා ඇතිා ාකරා

ාතාකයාාංශයා විසින්, තා ෂය්ජිකා SLIBTECා තයකනා ෂණොඩනැගිල්ෂලමූා සැලසුම්ා නියේතාහයා සඳ ාා

උ්ෂද්ශකවරෂයකුාස ාණෘ ානියේතාහාසැලසුම්ාශිල්පිෂයකුාෂයද්වීතටාකටයුතුාකරනුාලැබූාාකර, තාාතිානවීනා

්යේෂණ හා් සුකම්ාසමූකාවිද්යාණාරා ෂණොඩනැගිෂලමූාසැලසුම්ානියේතාහාකායේයයා ද්ැනටාසිුකෂකෂයේ.ා ෂතතා

වයා්ෘතියාසඳ ාාඇස්කෂම්න්තුාවියද්තාරුපියල්ාමිිතයන 6850ාෂණාවනාාකරාවසරා්  කාකාලයෂණාද්ෂණවාාඉදිරීරිම්ා

කටයුතුාසිුකෂකෂරනුාඇක.ා 

 

 යාන්ත්ර ඉකල්ක්කරොනික විදාකවන් සවිඳල් ගැන්කවන ආර්ක ක සංවර්ධන මූල්ාරම්භ්ය (MEDI) 
 

 

ෂණ්ලීයාකරඟකාරිාකපාපාවයටාමුහුහදීතටාාවශයාප්රමිීනන්ාසමූකාඋසස්ාකාෂණ හානි ්්ාද්නාසැලසුම්ානියේතාහා

සතාණම්ා ්ැවීනතා  ර ා, තා නැගීා යනා කාෂණ හයන්ෂණන්ා තයේක කයන්ා ෂබොෂ ්ා ෂසේා ප්රතිලාභ්ා ාපාකරා ණනී.ා

ෂවළඳ්ෂළමූාකරඟකාමාවයා්ාරයන්ාෂණොඩනැාංවීතටාද්ායකවීතා ර ාාෂතතානි ්්ාද්නයන්ාතයේක කාසාංවයේධානයා

සඳ ාාසියාද්ායකපාවයාලබාෂද්නුාඇක.ාෂතයා ඳුනාණනිමින්, තාMEDIා්ලාරම්භ්යායටෂපාානි ්් ද්ානාසැලසුම්ා

නියේතාහාඉාංජිෂන්රුාවිද්යාාඋද්යානයෂණාසථ්ා්නයාරීරිතාසඳ ාාරුපියල්ාමිිතයනා500ාකාාරමුද්ල්ාභ්ාණ්ඩාණාරයා

විසින්ාෂවන්ාකරාදීාඇක.ාෂතතා්ලාරම්භ්ෂයමූාසතස්කාාරමුහාවනුෂණාා්ෂග්ාඋසස්ාකාෂණ ණිකාා්නයනයන්ා

වයේධානයාකරවීතාස ාා්ෂග්ාෂද්ශීයානි ්්ාද්නයන්ාෂවකාාණයායෂණාීමමතපාය.ාෂතතා්ලාරාම්භ්යාසාංරචකා

ෂද්කරීන්ාසතන්විකය.ාඒවාානම්, තාප්රමිීනන්, තාපුහුණුව, තා්ලාකෘතිකරහාස ා්මෂණ ාා් සුකතා(STPF) ස ාදීයේ ා

කාලීනා හයා ් සුකතා (LTLF) යනාදියික.ා STPFා  ර ා, තා වු ණකා සාංවයේධානා ප්රෂආශයන්, තා ප්රමිතිා පුහුණුව, තා

තිෂජ්ෞ හා්ලාකෘතිකරහාස ා්මෂණ හා් සුකම්ාභ්ාවිකෂයන්ාජ්ාකයන්කරාස තිකකරහාකපාපාවයන්ාලබාා

ණැනීතාසඳ ාානි ්්ාද්නාසැලසුම්ානියේතාහාඉාංජිෂන්රුා (PDE)ා සතාණම්ාසඳ ාා ් සුකම්ාසැ්යීතාසිුකාකරික.ා

ෂම්වාිකන්ාෂබොෂ ්තයෂණාතරෂණ ාවා්ද්නම්ාකරාණපාා්ද්ධාීනන්ාවීතපාාසෑතPDEාසතාණතෂණාවිසින්ාවිශාලාමුද්ලෂණා

18%

38%

31%

5%
8%

ශ්රී ල්ංකාකේ ත්රයව තාක්ෂ  කර්මාන්ත ක්කෂේත්රකා අනු අංග
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ෂම්ාසඳ ාාවැයාරීමතාවැළැෂණවීතපාාසඳ ාාෂතතාක්රියාතායේණයාණනුාලැබාඇක.ාඒාානුවාෂතතාSTPFා් සුකත, තා

PDEා සතාණම්ාසඳ ාා සාංකල්්ා්ලාකෘති, තානි ්්ාද්නාවැඩිදියුණුාරීමතටපා, තානි ්් ාද්නා ස තිකකරහයාසඳ ාා

ාවකාශාලබාාෂද්න, තාපූයේහාරාජ්යාාරමුද්ල්ායටෂපාාක්රියාපාතකා් සුකතෂණාෂලසපාාක්රියාපාතකාකරනුාඇක.ා 
 

 

දීයේ ාකාලීනාහයා් සුකතා(LTLF) බැාංකුා්ද්ධාතියෂණා ර ාාක්රියාපාතකාෂකෂරනුාඇතිාාකර, තායමූදීාෂණ්ලීයා

ත්ටටෂම්ාසපුරාලනානි ්් ාද්නයන්ාවැඩිදියුණුාකරණැනීතටාප්රතාහවපාාකාලයෂණාලබාාදීයා ැරීවනා්රිදි, තාදීයේ ාා

ස නාකාලයෂණාසමූකාාඩුාෂ්ොළීාහයා් සුකම්ාලබාාණැනීතටාPDEාසතාණම්ාෂවකාස ායයාලබාාෂද්. 
 

 

STPFා ් සුකත, තා නයේේා තධායසථ්ානෂණා තැදි පාවීතා යටෂපාා ස්ිතන්ෂටෂණා ්රිශ්රයා තුළා සථ්ා්නයා රීමතටා

ාතාකයාාංශයාවිසින්ාද්ැනටතපාාපියවරාෂණනාඇක.ාLTLFා් සුකම්ාක්රියාපාතකාරීමතාසඳ ා, තාෂය්ණයබැාංකුවෂණා

ෂක්රාණනුාපිණිසාෂය්ජ්නාාඉල්ලීම්ා(RFPs) කැඳවීතටාද්ැනටතපාාාතාකයාතණ්ඩලාානුතැතියාඉල්ලාාඇක.ාෂතතා

වයා්ෘතියා ජ්්ානෂණා ‘’Beans’’  වයා්ෘතිය, තා ඉන්දියාෂආා ‘’Tech Mahindra’’ ස ා ඉකාිතෂණ 

‘’Polomechatronica’’ වයා්ෘතියා ාාසතානාතකෘතියෂණාසමූකාවයා්ෘතියරී.ාSPTF ක්රියාපාතකාරීමෂම්ාවණීමතා

NERDC තයකනයාෂවකා්වරාාඇතිාාකරාවයා්ාරාසැලැසත්ාස ාශකයකාාවායේකාාසැකසීතාසිුකකරමින්ා්වීන. 
 

 වාපාර ආරම්භ්යන් සතහා සහාය ල්ඳා දීමට ජෞකයණෂ  පහසුකම් 
 

වඩාාසාම්ප්රද්ාිකකාවයා්ාරාතිෂජ්ෞ හා්ද්ධාීනන්ෂණන්ාෂවනස්ාූාෂලොවපුරාා්ැතිමායනාතිෂජ්ෞ හාතධායස්ථානා

විසින්ාකාෂණ හයාෂවකානැුරරුකාවයෂණාද්ෂණවනාවයවසායකිකන්ටාසියාවයා්ාරාතරම්භ්ෂණදීාස ාසියාසතාණම්ා

මූාමුල්ාසාංවයේධානාත්ටටම්ාවලදී, තාවැඩාරීමතාසඳ ාාාවකාශය, තා්  සුකම්ාෂබද්ාාණැනීතාස ාවයා්ාරාස ායකාෂසේවාා

්රාසයෂණායනාදියාස්යාා දීතා ර ාාස ායයාලබාාෂද්.ාසාංෂණෂිප්කවාණපාකලාතිෂජ්ෞ හාතධායසථ්ානා්ිතකා

තෂය්ජ්කිකන්, තාවය්ාරාප්රාග්ධානාතෂය්ජ්කිකන්ාස ාවයවසායකිකන්ටාපිමූටාවියා ැරීාාෂනකුපාාපුද්ණලිකන්ා

සථ්ානා ණකවා සිටිනා සථ්ානයරී.ා ෂබොෂ ්ා ෂද්ෂනකුා ගිණුම්ා කරහා ස ායය, තා කායේයාලීයා ඉඩ් සුකම්ා ස ා

ජනතිකාතායේෂණ්්ෂද්ශාවැනිාසම්්පාාද්ාලබාාදීතටාඉදිරි්පාාෂආ.ාෂතතාවයා්ාරිකායටිකලා් සුකම්ා්ැවීනතා

ෂ ේතුෂවන්, තාවඩාපාාවැද්ණපාාවනාාාංණය, තායනම්ාතධාය/ප්රධාානාවයා්ාරයාෂවකාාවධාානයාෂයොමුාරීමතට, තාතරම්භ්කා

වයා්ාරයන්ාසඳ ාාෂම්ා ර ාාඉඩාප්රසථ්ාවාලැෂේ.ාකාෂණ හයා්ද්නම්ාකරණපාාවයවසායකපාවයන්ා ර ාාරටකා

තයේක කාසාංවයේධානෂණාදීා්යේෂණ හාවාණිජ්කරහෂයමූාවැද්ණපාාකතා ඳුනාාණනිමින්, තාවය්ාරාතරම්භ්යන්ාසඳ ාා

ස ායාලබාා දීතටා ාතාකයාාංශයාෂවකාභ්ාණ්ඩාණාරා ප්රති්ාද්නාෂවන්ාකරා දීාඇක.ා ද්ැනටාාතාකයාාංශයා විසින්ා

කාෂණ හා තිෂජ්ෞ හා තධායසථ්ානා සථ්ා්නයා සඳ ාා රුහුණුා ස ා ෂප්රාෂද්ණියා විශ්වවිද්යාලා ස ා නයේේා

තධායසථ්ානයා සතඟා යෂණවාකටයුතුාකරනුා ලැෂේ.NERDCා තයකනෂයමූා තිෂජ්ෞ හා තධායසථ්ානයා පිමූටුවීතා

සඳ ාා ඳුනාණපාාඋ්කරහාමිලදීාණැනීතාසඳ ාාවනාප්රසම්්ාද්නාකායේයෂයමූා්ිතකාකටයුතුාසියල්ලානිතකරා

ඇක.ාවිද්යාණාරාත්ටටෂම්ාසියා්යේෂණ හයන්ාවැඩිදියුණුාරීමතාඋෂද්සා, තාකයේතාන්කාස ාවිශ්වවිද්යාලාසඳ ාාෂතතා

තිෂජ්ෞ හාතධායසථ්ානාෂසේවාවන්ාවිවෘකාෂකෂරනුාඇක.ාෂතතාවයා්ෘතිය, තාාතාකයාාංශයාවිසින්ාශ්රීාලාංකාානවා

නි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසතා ාාස ෂය්ගීකාවෂයන්ාක්රියාපාතකාෂකෂරනුාඇක. 
 

 නකවෝත්පාදන සතහා කඩිනම් මූල්න යාන්ත්ර ය 
 

ද්ැනටතපාා්ලාකෘතියෂණාවැඩිදියුණුාකරනුාලැබාඇතිාස ා්ලයතයාස ායයායටෂපාාවාණිජ්කරහයාසිුකකළා ැරී, තා

නෂව්පා්ාද්නයන්ාසඳ ාාස ායයාලබාදීෂම්ාාරමුණින්, තානෂව්පා්ාද්නාසඳ ාාකඩිනම්ා්ලයනායාන්ත්රහයෂණා

 ඳුන්වාදීතට, තා රජ්යා විසින්ා ාරමුද්ල්ා ෂවන්කරා ෂද්නුා ලැබිණි.ා වාණිජ්කරහයා සඳ ාා සිුකකළා යුතුා සුවිශාලා

තෂය්ජ්නයන්ා ෂ ේතුෂවන්, තා රෂටමූා ෂබොෂ ්තයෂණානෂව්පා්ාද්නයන්ා විද්යාණාරා ත්ටටතටාසිතාා වීාඇතිා බවා

විශ්වාසාෂකෂයේ.ාෂතතාකපාපාවයාසඳ ාාවිසඳුතෂණාලබාදීෂම්ාාරමුණින්, තාසවිස්කරාපාතකවාඇණයීෂම්ාක්රියාවිතයෂණා

සමූකා කඩිනම්ා ්ලයනා යාන්ත්රහයෂණා භ්ාවිකා රීමතා පිළිබඳා තායේෂණ්්ෂද්ශයන්ා ශ්රීා ලාංකාා නවා

නි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසතා ාාස ෂය්ගීපාවෂයන්ාෂතතාාතාකයාාංශයාවිසින්ාවැඩිදියුණුාකරනුාලැබාඇක.ා

්ලයයනායාන්ත්රහයාෂතෂ යවීතාසඳ ාානෂව්පා්ාද්කිකන්ාෂවතින්ාෂය්ජ්නාාකැඳවීතටාද්ැනටතපාාපියවරාණනුා

ලැබාඇක.තායේෂණ්්ෂද්ශයා ානුව, තා ්ලයාධාාරා (Funding)ා සඳ ාා ලැෂබනා ඉල්ලීතාඇණයීතා සඳ ාා විෂශේ ඥයිා

කමිටුවෂණා්පාෂකොටාඇක.ා 
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 රකේණි ත්රවද විදා සහ සංඛ්ාංක කසණඛ් පිිබඳත ආයතනය ස්ාාපනය ිරරීම 
 

 

උසසා් කාෂණ ණිකා ෂසේවාා ා්නයනයා සඳ ාා සුවිශාලා

විභ්වකාවයෂණා ්ැවතියද්, තා ප්රෂආණිා විද්යාවා ස ා

ෂසෞයයාරෂණ හයායෂණාූාෂ්ෞද්ණිතකාජවද්යාවිද්යාවාසඳ ාා

ාීනකෂණදීාස ායයෂණාලැතිාෂනොතැක.ාශ්රීාලාංකාෂආාස ාද්කුණුා

තසියානුාකලා්ෂණාප්රථතාවරටාඉදිෂකෂරනාෂතතාතයකනයා

 ර ාා ශ්රීා ලාංකාෂආා ජ්නණ හයා ස ා ෂවනපාා නැ එා යනා

තයේක කයන්ා ෂවකා බල්ෑතෂණා යල්ලා කරනා ෂබ්ා ෂනොවනා

ෂර්ණා වැනිා ඉකාා වැද්ණපාා ෂසෞයයාරෂණ හා ණැටප්ා සඳ ාා

සුහුරුාවිසඳුම්ාෂසොයාණැනීතටාකටයුතුාෂකෂරනාෂල්කාත්ටටෂම්ාසාංයයාාංකාෂසෞයයාපිිතබඳාතයකනයෂණාරෂටමූා

සථ්ා්නයාෂකෂරනුාඇක.ාකවද්ාෂතතඟින්ාප්රෂආණිාවිද්යාපාතකාාධායයනයන්ාතකා්ද්නම්වාෂසෞයයාරෂණ හා

ණැටප්ා  ඳුනාණැනීතා පිළිබඳවද්ා ාවධාානයා ෂයොමුා ෂකෂරනුා ඇක.ා ාතාකයාාංශයා විසින්ා සාංකල්්ා ්ත්රිකාවා

වැඩිදියුණුාකරනුාලැබාෂසෞයය, තාෂ්් හා ාාෂද්ශීයාජවද්යාාතාකයාාංශයාෂවකාඔවුන්ෂග්ාාද් ස්ාවිතසීතාසඳ ාා

ඉදිරි්පාාකරනුාලැබාඇක. 
 

 යාතික විදා මධස්ාානය 
 

සතාජ්ෂණා සෑතා ෂකටසෂණා ාකරතා විද්යාවා ප්රචිතකා රීමෂම්ා ාරමුණින්ා ෂල්කා ත්ටටෂම්ා ාතිා නවීනා විද්යාා

තධායසථ්ානයෂණාසථ්ා්නයාරීමතාසඳ ාා රාජ්යා ාරමුද්ල්ා ෂවන්ාකරනුාලැබාඇක.ා ෂතතා විද්යාා තධායසථ්ානයා

සථ්ා්නයාරීමතටාෂය්ජිකාෂ ්තාණත, තා පිටි්නාපිමූටිාභුමිාභ්ාණයාෂතතාකායේයයාසඳ ාානාණරිකාසාංවයේධානා

ාධිකාරියාවිසින්ාද්ැනටතපාාෂවන්ාකරාදීාඇක.ාෂම්ාවනාවිටාාතාකයාාංශයාවිසින්ාවිද්යාාතධායසථ්ානෂණාවිවිධාා

ෂපාතාවන්ා  ඳුනාා ණැනීෂම්ා ස ා සැලසුම්ා නියේතාහයා රීමෂම්ා ක්රියාවිතෂයමූා නිරකවා සිී.ා ෂය්ජිකා විද්යාා

තධායසථ්ානෂයමූාඉදිරීමම්ාකටයුතුා.0.0ාවයේ යාවනාවිටාසම්පූයේහාරීමතටාාෂප්ෂණ ාාෂකෂයේ.උ්ෂද්ශනාස ා

ෂතෂ යවීෂම්ාකමිටුවෂණ (Advisory and steering committee)ා්පාකරාඇක. 
 

3.4 ශ්රී ල්ංකා ්රහකල්ෝකාගාරය 
 

2017ාවයේ යාසඳ ාාශ්රීාලාංකාාර ෂල්කාණාරයාෂවකාෂවන්කරාදීාඇතිාමුප්ාප්රාග්ධානාායාවැයාෂවන්ාරීමතාශ්රීාලාංකාා

රුපියල්ාමිිතයනා54ාෂණ ූාාකරාවැයාූාවියද්තාශ්රීාලාංකාාරුපියල්ාමිිතයන 36.834 විය.ාකාරකාාවිද්යාාෂණෂ ේත්රෂණා

නවා ප්රණීනන්ා ස ා නවකතා ද්ැනුතා ත ජ්නකාවා සතඟා ෂබද්ා ද්ාා ණනුා පිණිසා ර ෂල්කාණාරා ද්යේශනා යළිත න්ා

වැඩසට න්, තාකාරකාාවිද්යාා්න්ති, තාසම්තන්ත්රහාස ාෂවනපාාක්රියාකරකම්ා්වපාවනුාලදී.ාා 

3.4.1 ්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න  

2017ාවයේ යාමුප්ල්ෂල්, තාකාරකාාවිද්යාවා ාාාද්ාළවාත්රිතාහාචිත්ර්ට, ා ‘’ෂසෞරර ාතණ්ඩලයාපිළිබඳා ඳුන්වාදීත’’ා

ස ා‘’ාද්ාදිනාරාත්රීාා ස’’ාපිළිබඳාර ෂල්කාණාරාද්යේශන, තා්ාසල්ාසිසුන්ාස ාසාතානයාජ්නකාවාසඳ ාා්වපාවනාලදී.ා 

වගුව : සාමාන ්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න හා අදාළව 2017 වර්ෂකාදී ල්ද යය්රහ  

දර්ශයේ න සංඛ්ාව සහභ්ාගී වූවන්කේ සංඛ්ාව ු ළු ආදායම (රු.මි) 

466 218,345 11,899 

්ලාශය:ාශ්රී ල්ංකා ්රහකල්ෝකාගාරය 
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3.4.2 එිබමහන් වැඩසටහන්  

කාරකාා විද්යාවා ප්රචිතකා කරවීතා සතාජ්ා වණීමතෂණා ෂලසා සලකමින්ා ජ්ාංණතා ර ෂල්කාණාරා ද්යේශන, තා රාත්රීා ා සා

නිමෂණ හා කඳවුරුා වැනිා යළිත න්ා වැඩසට න්, තා කාරකාා විද්යාා ්න්තිා ස ා ාෂනකුපාා ක්රියාකාරකම්ා යනාදියා

ෂනොමිෂල්ා්වපාවනාලදි.ා 

එිබමහන් 

වැඩසටහන් 
 

2017 වසකර් අත්කරගනු ල්ැබූ යය්රහ  

යංගම ්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න 

සංඛ්ාව 
සහභ්ාගී වූන්කේ සංඛ්ාව 

ජ්ාංණතාර ෂල්කාණාරාද්යේශන 360 13,640 

රාත්රීාා සානිමෂණ හාකඳවුරු 13 3, ත095 

්ලාශය:ාශ්රී ල්ංකා ්රහකල්ෝකාගාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 තාරකා විදා පන්ති සහ සම්මන්ත්ර   

කාරකාාවිද්යාවාස ාාභ්යවකාශාවිද්යාවාපිළිබඳාද්ැනුතාඋසසා්ෂලසාවයේධානයාකරණපාා්ාසල්ාසිසුන් 215ාෂද්ෂනකුා

සඳ ා, ත “Astro IT”ා්ාමතාලාවාස ා“Astro Kids”ාවැඩසට නාසායේථකවාාවසන්ාෂකරිණි.ා2017ාවසෂයේදි, තාශ්රීාලාංකාා

ර ෂල්කාණාරයාවිසින්ාසිසුන්ා100ාෂද්ෂනකුාසඳ ාානවාාවසථ්ාාසලසාෂද්නාලදි.ාා 

්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න 

රාත්රී අහස නිරීක්ෂ ය ිරරීම   යංගම ්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න  
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ර ෂල්කාණාරයාවිසින්ාසිසුන්ා130ාෂද්ෂනකුටාවැඩිාපිරිසෂණාසඳ ා, තාකාරකාාවිද්යාාඔිතම්පියාේාජ්ාකයන්කරාවිභ්ාණයා

සඳ ාාසම්තන්ත්රහා්වපාවනුාලැබූාාකරාෂතතාවිභ්ාණෂණදීාරන්ා්ද්ෂණකම්ා යෂණාඇතුළපාවා්ද්ෂණකම්ාදිනාණැනීතටා

සිසුන් 54ාෂද්ෂනෂණාසතපාාවීාූ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.4 කවනත් ක්රියාකාරකම්  

ජ්ාකයන්කරාවිද්යාාදිනයාස ාවිද්යාාසතියාසැතමතාසඳ ාාර ෂල්කාණාරයාවිසින්ාවිෂශේ ාවැඩසට නෂණා්වපාවනා

ලදි.ානාවුකානිළධාාමන්, තාබාලද්ෂණ ිකන්, තාගුරුවරුන්ාස ාසිසුන්ාසියාාද්ැනුතාෂබද්ාාණැනීතාසඳ ාාෂතමූදීායෂණරැස්ාවිණි.ා 

ෂෂණම්බ්රිජ්මූ, තාකාරකාාවිද්යාාතයකනෂණාස ාසෂසෂණස්ාවිශ්වවිද්යාලෂණ, තාරාජ්ීමයාරිනිච්ාර ෂල්කාණාරෂණාතචායේයා

යෂල්නාා ටයේෂලවිච්ා විසින්ා ‘’The Cradle of Young and Massive Star’’ා පිළිබඳා විෂශේ ා ෂද්ශනයෂණා

ර ෂල්කාණාරෂණදීා්වපාවනාලදී.ාා 

3.5 ශ්රී ල්ංකා නිනිති තාක්ෂ  ආයතනය (SLINTEC) 

නිනිතිාකාෂණ හාවැඩසට නාසඳ ාාෂවන්කරාදීාඇතිාමුප්ාප්රාග්ධානාායවැයාෂවන්ාරීමම්ාප්රතාහයාශ්රීාලාංකාාරුපියල්ා

මිිතයනා1150ාෂණාවනාාකරාවැයාවීාඇතිාවියද්තාශ්රීාලාංකාාරුපියල්ාමිිතයනා414.506ාරී.ානිනිතිාකාෂණ හා ාා

විද්යාාඋද්යානෂයමූාසාංවයේධානයාෂ ේතුෂවන්, තාශ්රීාලාංකාවාතුළා්තහෂණානිනිතිාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රාවිසින්ාසුවිශාලා

ප්රණතහයෂණාළඟාාකරණනුාලැබාඇක.ානිනිතිාකාෂණ හාස ාඋසස්ාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රාපිළිබඳාවිෂශේ ාාවධාානයා

ෂයොමුාෂකෂරනාෂල්කාත්ටටෂම්ා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානාතධායස්ථානයෂණාෂණොඩනැාංවීෂම්ාාභිතකායේථෂයන්, තා

SLINTECා විසින්ා ෂතයා විවෘකා රීමෂම්ා සිටතා ාෂය්ජ්නයන්ා සිුකකරනුා පිණිසා ෂද්ශීයා ා ස ා ජ්ාකයන්කරා

ෂසේවාද්ායකිකන්ාතකයේශනයාකරාණැනීතටාසතපාවාඇක. 
 

ශ්රීාලාංකාෂආාබුද්ධිණලනයාාවතාරීමතාසඳ ාාSLINTECාවිසින්ාමූකකරාායුරින්ාබල්ෑම්ායල්ලාකරික.ාවිශි ්ටපාවා

තධායස්ථානෂයමූා්වතිනාඋසස්ාකාෂණ ණිකාඋ්ාාංණාෂ ේතුෂවන්, තාතචායේයාඋ්ාධිාසුුකසුකම්ාසමූකාවිද්යාඥයිිකන්ා

18ාෂද්ෂනකුානැවකාශ්රීාලාංකාවාෂවකාෂණන්වාාණැනීතටාSLINTECාසතපාාවීාඇක.ායබැවින්ාෂතෂලසාශ්රීාලාංකාවා

ෂවකා සිුකූාතණතනයන්ා ර ාාඇතිා වනාබල්ෑත, තා ඉදිරිා වසරාරීමූ්යාතුළදීානිනිතිාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රෂණාා

්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානාප්රණීනන්ා ර ාාද්ැකණකා ැරීාවනුාඇක.ා 
ාාා 

ශ්රීාලාංකාෂආානිනිතිාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රෂණාවයේධානයාඉ ළානැාංවීතාසඳ ාාSLINTECාමුල්ාවීාඇතිාාකරානිනිතිාකාෂණ හා

 ාා විද්යාාඋද්යානයාසාංවයේධානයාරීමතපාාසතඟාෂජ්්න්ාීමල්ස්ා ෂ ්ල්ඩිාංග්ස්ාසතාණතාවිසින්ාසියා්යේෂණ හා ාා

සාංවයේධානා විද්යාණාර, තා යතා උද්යානයා තුළා සථ්ා්නයා රීමතටා පියවරා ණනුා ලැබිණි.ා ඔවුන්ෂග්ා ්යේෂණ හයන්මූා

ප්රතිඵලයෂණාෂලසා2017 ජ්නවාරිාතසදී, තාබලශෂණතියාණබඩාාරීමෂම්ානවයානිනිතිාද්රවයයෂණාසඳ ාාවනාෂප්ටන්්ටා

“Astro Kids”ාවැඩසට න 
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බල්ත්රයෂණා සඳ ා, තා ෂජ්්න්ාීමල්ස්ා ෂ ්ල්ඩිාංග්ස්ා විසින්ා ායුකම්ාකරනා ලදි.ා ෂතබැවින්, තා රෂටමූානිනිතිා කාෂණ හා

්යේෂණ හයන්මූාවයේධානයාසඳ ාාඋපාෂපාජ්නයෂණාසැ්යීෂම්ාවණීමතාSLINTECාෂවකායම්කාෂණාුකරකටාමූමිෂආ.ා 

3.5.1  2017 වසර තුළ සිදුකරනු ල්ැබූ රධාන ක්රියාකාරකම්  

ශ්රීාලාංකාවාතුළා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානයන්ාප්රවයේධානයාකරනුාපිණිසාවිවිධාාක්රියාකාරකම්මූානියැලීතටාස්ිතන්ෂටෂණා

තයකනයාවිසින්ාපියවරාලනුාලැෂේ.ා්සුගියාවසරාතුළදීාසිුකකරනුාලැබූාක්රියාකාරකම්මූාසාරාාංශයෂණා් තින්ාද්ෂණවාා

ඇක.ා 

 ෂ්ෞද්ණිතකාාාංශෂණාසතාණම්ාසතඟාෂකොන්ත්රාපාතුතයා්යේෂණ හාවයා්ෘතිා කරෂණාා(ාA&B Exide, Baur ස ා

සතාණත, Analytical Instruments) ස ායෂණාසාංවයේධානාවයා්ෘතියෂණ (JF Packaging)  ාසඳ ාාාපාසන්ාකැතිත.ා 
 

 ලාෆ්ස්ාෂ ්ල්ඩිාංග්ස්ාසතාණතාසතඟාක්රියාපාතකාකරනාලද්ාීනන්කාවයේහකාසඳ ාාටිකෂ්ටනියම්ාඩෂයොෂණසිකේා

තවරණිකානිනිතිාාාංශුාවැඩිදියුණුාාරීමතාසඳ ාාූාවසරා් කා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානානියාතකාබලාණාරා

වයා්ෘතියෂණාාවසන්ාරීමත.ා 
 

 

 නිනිතිාකාෂණ හාස ාවිද්යාාඋද්යානයාසඳ ාා වුල්කරුවන්ාතිෂද්ෂනකුාඇතුළපාාකරාණැනීත:ාෂජ්්න්ාීමල්සා්

ෂ ්ල්ඩිාංග්ස්ා, තාෂජ්.ායල්.ාෂතොරිසන්ස්, තාසී.ාික.සී.ාෂ ්ල්ඩිාංග්ස් 
ා 

 චීනෂණාකුන්මින්ග්ාරාමීය යාකාෂණ හාතධායසථ්ානයාවිසින්ාාරමුද්ල්ාස්යාාෂද්නුාලැබූාස්ිතන්ෂටෂණමූාාතිානවීනා

 රිකාණාරයාවිවෘකාරීමත. 
 

 තචායේයාඋ්ාධිාස ාද්යේශන්තිාඋ්ාධිාවැඩසට න්ාපිරිනැෂතනාසි්තන්ෂටෂණාඇකඩමියාතරම්භ්ාරීමත.ා 

3.5.2  2017 වසකර්දී කාර්මික සහ කතෂිකාර්මික අංශයේ ය සතහා සහාය ල්ඳාකදනු පිණිස සිදුකළ විකශයේ ේෂ 

ක්රියාකාරකම් 

ෂ්ෞද්ණිතකාකයේතාන්කාෂණෂ ේත්රෂණාාාංශාණහනාවෂණා ාාසම්බන්ධාෂයන්, තාා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානයන්ාප්රවයේධානයා

ාරමුණුාකරණනිමින්ාවැඩසට න්ාණහනාවෂණාSLINTEC තයකනයාවිසින්ාසිුකෂකෂයේ.ායූරියාාසඳ ාාතෂද්ශකයෂණා

ෂලසානිනිතිාකාෂණ හයාතකා්ද්නම්ාූාෂ්ොෂ ොරාවයේණයෂණාපිළිබඳවාසිුකෂකෂරනා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානයන්ා

ෂ ේතුෂවන්ා සවිතපාා තයකනිකා කෘෂිකායේමිකා ්යේෂණ හා ාාංශයෂණා SLINTECා සතුවා ්වීන.ා 2017 වයේ ෂණදී, තා

කෘෂිකායේමිකාාවකාශයාතුළාවයා්ෘීනන්ා කරෂණාතරම්භ්ාෂකරිණි.ාමින්ායෂණාෂසේවාාලාභිෂයකුාූෂණාෂ්ොෂ ොරාස ා

්සුාාසව්නුා්ාලනාාවකාශෂයමූානි ්් ාද්නාෂද්කෂණාවැඩිදියුණුාකරනුාපිණිසාක්රියාපාතකාවනාබවයේාස ාසතාණතික.ා

ෂතතා්යේෂණ හයන්මූාප්රතිඵලාාෂලසාවැඩිදියුණුාකරනුාලැබූානි ්්ාද්නය, තාකෘෂිකයේතයා ාාාද්ාළා්යේෂණ හාස ා

සාංවයේධානාක්රියාකරකම්ා්මෂණ ාාරීමතාපිණිසාවැඩිාදියුණුාකරාාලුතින්ාකනනුාලැබූාSLINTECාමූා රිකාණාරායාතුළදීා

්මෂණ ාවටාලෂණාෂකරිණි.ාකවද්ාSLINTECාවිසින්, තාHayleys Agriculture සතාණතාෂතන්තාAnalytical Instruments 

ස ා ශ්රීා ලාංකාා ඉඩම්ා ෂණොඩාරීමෂම්ාස ා සාංවයේධානයාරීමෂම්ාසාංසථ්ාවා වැනිාකෘෂිකයේතයා  ාා සම්බන්ධාකාවයෂණා

ෂනොද්ෂණවනානමුපාාකෘෂිකයේතයා්ාද්කාකරණපාානි ්් ාද්නාවිවිධාාාංගීකරහයාසිුකකරනාසතාණම්ාසතඟාකෘෂිකයේතයා

 ාාාද්ාළාවයා්ෘීනන්මූානියැළිණි 

කයේතාන්කාාාංශයා ාාසම්බන්ධිකාක්රියාකාරකම්ාණපාාකළ, තානි ්් ාද්නාාාංශෂණා වුල්කරුවන්ාසතඟා(Orange, Laugfs 

ස ා DSI) දීයේ ා කාලීනා වයා්ෘීනන්ා තුනෂණා වාණිජ්කරහයා සඳ ාා SLINTECා විසින්ා කටයුතුා තරම්භ්ා ෂකරිණි.ා

ෂකෂසේූවද්, තාකරුණුාරීමූ්යෂණාෂ ේතුෂවන්, තා ෂතතාවයා්ෘීනන්ාවාණිජ්ාත්ටටතා ද්ෂණවාා රැෂණනායාතාඇහමූටිණි.ාා

Dynawash ස ාBritish Cosmetics වැනිාෂවනපාාකුඩාානි ්්ාද්නාසතාණම්ාසතඟාසමීය ්වාකටයුතුාකරමින්, තාඹවුන්ෂග්ා

ක්රියාවිතාකාලයාවැඩිදියුණුාකරදීතටාෂතන්තාඔවුන්ෂග්ානි ්් ාද්නාෂ්ළාසඳ ාාාණයන්ායකතුකර දීතට SLINTECා

විසින්ාපියවරාෂණනාඇක.ාකයේතාන්කාාාංශෂණා් යේෂණා් හාප්රවයේධානයාරීමෂම්ාාරමුණින්ා, තාා්නයනාෂවළඳ්ළාසඳ ාා

ඉදිරි්පාාෂකෂරනාසියානි ්්ාද්නාසඳ ාාාණයන්ායෂණාකරණැනීතාඋෂද්සාාSLINTECාමූා්යේෂණ හයන්මූාතෂය්ජ්නා
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සිුකකරනුාපිණිසාසතාණම්ාදිරිණන්වනුාවස්, තාා්නයනාසාංවයේධානාතණ්ඩලයාසතඟායෂණවාකටයුතුාරීමතටාSLINTECා

විසින්ාපියවරාණනුාලැබාඇක.ා 

3.6  2017 වර්ෂකා අයවැය කයෝයනා ක්රියාත්මක ිරරීම  

කයෝයනා 

අංක  
කයෝයනාව  

ක්රියාත්මක 

කරන 

ආයතනය  

සමස්ත 

කවන් 

ිරරීම් 
 (රු. මි) 

වියදම 
(රු. මි) 

රගතිය  (වදනින්) 

137 ෂර්ණානිධාානයා
 ඳුනාාෂනොණපාා
වකුණඩුාෂර්ණයා
ස ාෂවනපාා
ප්රධාානා
ෂබ්ෂනොවනා
ෂර්ණාපිළිබඳා
්යේෂණ හා 

ජ්ාතිකාවිද්යාා
්ද්නත 

100 98.93  ා්ලයාධාාරා ලබාුකන්ා ්යේෂණ හා

වයා්ෘතිා 22ෂණා ක්රියාපාතකවා ්වීන.ා
ෂර්ණා නිධාානයා  ඳුනාා ෂනොණපාා

වකුණඩුාෂර්ණයා- 07, පිළිකාාපිළිබඳ - 
07, දියවැඩියාවාපිළිබඳ- 02, ෂඩාංගු – 
06 

 ජවද්යා විද්යාවා පිළිබඳා ්යේෂණ හා

වැඩසට න්ා ෂද්කා 18.12.2017 ස  
28.12.2017ාදිනාචාරිකාාාධායනෂයමූා
නියැළිණි.ා 

 ්යේෂණ හා වයා්ෘතිා 20ා කා ප්රණතියා
පිළිබඳාවායේකාාලැතිාඇක.ාා 
 

 2018ාජ්නවාරිාතසාාණභ්ාණෂණදීා
ප්රණතිාසතෂල්චනයා්ැවැපාවීතටා
නියමිකය.ා 

216 නෂව්පා්ාද්නා
කඩිනම්ා
කරවීෂම්ා
ාරමුද්ලා
සථ්ා්නයාරීමතා 

ශ්රීාලාංකාානවා
නි්ැයුම්කරු
වන්ෂග්ා
ාරමුද්ලා 

100 55.60  මුද්ල්ාාතාකයාාංශෂණාාවසරයාසමූකවා
ාරමුද්ල්ා ස්යාදීතටා ාද්ාළා

තායේෂණ්්ෂද්ශා සැකසීතා ාවසන්ා

කරනුා ලැබා ඇක.ා ශ්රීා ලාංකාා නවා

නි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ා ෂකොමිසෂතමූා

ාරමුද්ලා ක්රියාපාතකා කරවීතා සඳ ාා

ෂල්යනා ස ා ක්රියාවලීන්ා වැඩිදියුණුා

රීමතා සඳ ාා කණ්ඩායතෂණා ෂයොද්වනුා

ලැබා ඇක.ා තායේෂණ්්ෂද්ා  ාා

ානුකූලව, තා ාරමුද්ල්ාසඳ ාාකරනාලද්ා

ඉල්ලීම්ාඇඟයීතටාලෂණාකරනුාපිණිසා

විෂශේ ඥයිාකමිටුවෂණාසථ්ා්නයාකරනුා

ලැබාඇක. 
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217 රාජ්යා-
ෂ්ෞද්ණිතකාා
ස ෂය්ගීකාා
්ද්නතාතකා
ජජ්වාකාෂණ ාහා
නෂව්පා්ාද්නා
උද්යානයෂණා
සථ්ා්නයාරීමතා 

COSTI 100 7.92  ශකයකාා ාධායනයෂණා සිුකා රීමතා ස ා
වයා්ාරිකා සැලැස්තෂණා සකසා් රීමතා

 ර ාා ෂතතා වයා්ෘතියා ක්රියාපාතකා

රීමතා සඳ ාා ාතාකයා තණ්ඩලා

ානුතැතියාලැතිාඇක.ා 

 ශකයකාා ාධායයනයෂණාසිුකරීමතාස ා
වයා්ාරිකා සැලැසත්ෂණා සැකසීතා

සඳ ාා උ්ෂද්ශකා සතාණම්ා ෂවතින්ා

ෂය්ජ්නාා කැඳවනුා පිණිසා

කාෂණ ණිකා ඇණයීම්ා කමිටුවා විසින්ා

ෂය්ජ්නාා කැඳවීෂම්ා ෂකටුම්්කා

පිළිබඳවාසාකච්ඡාාකරමින්ා්වීන.ාා 

 ෂය්ජිකාශ්රීාලාංකාාජජ්වාකාෂණ හා

තයකනෂණා විද්යාණාරා ් සුකතා

සඳ ාා ඇස්කෂම්න්තුවා සකසා් කරා

ාවසන්ා කරනුා පිණිසා වයා්ෘතිා

කළතාහාකරුා  (CECB), ණෘ ා

නියේතාහා ශිල්පීන්ා (Arch 

International) ස ා ප්රතාහා

සමීය ෂණ කා (Cost Consultancy Pvt 

Ltd) ෂයොද්වාාඇක. 

 ෂතතාවය්ෘතියාසඳ ාාසුුකසුාභූමියෂණා
පිටි්නා ප්රෂද්ශෂයන්ා ාපාකරා ණනුා

ලැබාඇක.ා 

 ඉදිරීමතා සඳ ාා ද්ැනටා

ඇස්කෂම්න්තුණකා වියද්තා රුපියල්ා

බිිතයනා.0ෂණා්තහාෂආ.ා 

218 ශ්රීාාලාංකාානිනිතිා
කාෂණ හා
තයකනයා 

SLINTEC 250 116.90  API (සරීයාඖ ධාා විද්යාපාතකා ද්රවය) 
නියාතක බලාණාරයා වැඩිදියුණුා
රීමෂම්ාකටයුතුාද්ැනටාසිුකාෂකෂරමින්ා
්වීන. 

 සැප්කැම්බයේා තසා සිටා SLINTECා
ඇකඩමියා විසින්ා සියා ෂතෂ යුම්ා
තරම්භ්ාකරනුාලැබූා ාකරා ද්යේශන්තිා
වැඩසට නාසඳ ාාසිසුන්ා18ාෂද්ෂනකුා
ඇතුළපාා කරා ලන්නාා ලදි.ා ා ්ිතකා
සථ්ා්නයා රීමෂම්ා වියද්ම්ා ස ා
ෂතෂ යුම්ා සඳ ාා රුපියල්ා මිිතයනා
19ෂණානිද් ස්ාකරනුාලැබිණි. 
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219 ප්රෂආණිාවිද්යාවා
පිළිබඳා
විශි ්ටපාවා
තධායසථ්ානයෂණා
සථ්ා්නයාරීමත 

ාතාකයාාංශයා 50 0  ාතාකයාාංශයා විසින්ා ඉදිරි්පාා කරනුා
ලැබූා ාතාකයා තණ්ඩලා සාංෂද්ශයා  ාා
ානුකූලපාවයා ද්ෂණවමින්, තා ෂසෞයයා
ාතාකයාාංශයා සතඟාසා්මූකා ාතාකයා
තණ්ඩලාසාංෂද්ශයෂණාඉදිරි්පාාරීමෂම්ා
ාවශයකාවයෂණා ්ැනා නැඟා ඇක.ා
ෂකෂසේූවද්, තාසිමූකැඳවීම්ාරීමූ්යරීනා්ා
ානතුරුවා වුවද්ා ෂම්ා ද්ෂණවාා ෂසෞයයා
ාතාකයාාංශයාවිසින්ාරීසිුකාප්රතිචාරයෂණා
ද්ෂණවාාෂනොතැක. 

220 කායේමිකා
කාෂණ හා

තයකනෂණා (ITI) 
ඖ ධාා
විද්යාපාතකා
විද්යාණාරයාපුප්ල්ා
රීමත 

කායේමිකා
කාෂණ හා
තයකනය 

150 60.0  විද්යාණාරයා පුප්ල්ා කළා යුතුා ාාංණා
 ඳුනාෂණනා ඇතිා ාකරා ෂටන්ඩරයා
ප්රද්ානයා කරා නවීකරහා කටයුතුා
සිුකෂකෂරමින්ා්වීන.ාරුපියල්ාමිිතයනා

72.4ා කා වටිනාකතරීන්ා යුතුා උ්ාාංණා
මිලදීා ණනුා ලැබාඇතිා ාකරා  රුපියල්ා
මිිතයනා 63ා ද්ෂණවාා මිලදීා ණැනීෂම්ා
ඇහවුම්ා කරා ඇක.UPLCා ්ද්ධාතියා
ලැතිා ඇක.ා ්ැරණිා ෂණොඩනැඟිල්ෂල්ා
නවීකරහා කටයුතුා සම්පූයේහෂයන්ා
නිතා කරා ඇක.ා ්රිණහකා මිලදීා ණනුා

ලැබා ඇතිා ාකරා  LIMS තෘුකකාාංණා
්ද්ධාතියා සථ්ා්නයා ාවසන්ා කරනුා
ලැබාඇක.ා              

224 නි ්්ාද්නා
සැලසුම්ා
නියේතාහා
ඉාංජිෂන්රුාෂසේවාා
ාරමුද්ලා 

COSTI 500 0  වය්ෘතිෂයමූා හයා සාංරචකයා
ක්රියාපාතකාරීමතටාශ්රීාලාාංීමයාබැාංකුා
ෂවතින්ා ෂය්ජ්නාා කැඳවීතා සඳ ාා
ාතාකයාතණ්ඩලාානුතැතියාලැතිාඇක.ාා 

 ්මෂණ හා ් සුකතා ක්රියාපාතකා
රීමෂම්ා වණීමතා නයේේා තධායසථ්ානයා
ෂවකා් වරාදීාඇතිාාකරායතාතයකනයා
වයා්ාරා සැලසුතා ස ා ශකයකාා
වායේකාවාවැඩිදියුණුාරීමෂම්ාකායේෂයමූා
නිරකවාසිී.ා 
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225 වයා්ාරා
තරම්භ්යන්ා
සඳ ාාස ායා
ලබාෂද්නුාපිණිසා
නැහසලාසතඟා
ස ෂය්ගීකාව
ෂයන්ාදිස්ත්රිෂණකා
් කාකාෂණ හා
තිෂජ්ෞ හාණාරා
සථ්ා්නයාරීමත 

ශ්රීාලාංකාානවා
නි්ැයුම්කරු
වන්ෂග්ා
ෂකොමිසත 

100 100  ානයේේා තධායසථ්ානය, තා යා්නයා
විශ්වවිද්යාලයා ස ා ෂප්රාෂද්ණියා
විශ්විද්යාලයායනාතයකනාෂවතින්ාලද්ා
ෂය්ජ්නා, තාවිෂශේ ඥයිාතණ්ඩලයාවිසින්ා

ානුතකාකරාඇක. 
 

 නයේේා තධායසථ්ානෂණා තිෂජ්ෞ හා
තධායසථ්ානයෂණාතරම්භ්ාරීමතාසඳ ාා
්ලයාධාාරා ද්ැනටතපාා ලබාා දීා ඇක.ා
විශ්වවිද්යාලා තුළා තිෂජ්ෞ හාණාරා
සථ්ා්නයාසද් ාාකවුකරටපාාප්රති්ාද්නා
ාවශයාෂආ.ාා 

 නයේේා තධායස්ථානෂයමූ, තා තිෂජ්ෞ හා
තධායසථ්ානයා සථ්ා්නයා සඳ ාා
 ඳුනාණනුාලැබාඇතිාඋ්කරහාමිලදීා
ණැනීෂම්ා ප්රසම්්ාද්නා ක්රියාවිතෂණා
්ිතකා කටයුතුා ස ා තධායසථ්ානයා
සථ්ා්නයාෂකෂරනාෂණොඩනැගිල්ෂල්ා
නවීකරහා කටයුතුා සම්පූයේහා කරනුා
ලැබාඇක.ා 

 

3.7 විග න සහ කළම ාකර  කමිටු රැස්වීම  

.017ාවයේ යාතුළදී, තාවිණහනා ාාකළතහාකරහාකමිටුවාසිආාවාරයෂණාරැස්ාූාාකරාය ා්ාලනයා ාාසම්බන්ධාාකරුණුා

පිළිබද්ා සාකච්ඡාවටා ලෂණා රීමෂම්ා වැද්ණපාා සාකච්ඡාා තණ්ඩ්යෂණා ෂලසා ෂතයා සැලෂෂණ.ා ාතාකයාාංශයා යටෂපාා

ක්රියාපාතකා තයකනයන්මූා ෂජ්ය ම්ා නිළධාාමන්ා ස ා තභ්ාා භ්ාණ්ඩාණාරා ස ා විණහාකාධි්තිා ෂද්්ායේකෂම්න්තුා

නිළධාාමන්ෂණන්ාෂතතාවිණහනාකමිටුවාසැුකම්ාලැබාඇක.ාවිණහකාකමිටුවාවිසින්ාසතාෂල්චිකා්ලයාවයේ යාතුළදීා

් තින්ාද්ෂණවාාඇතිාක්රියාකාරකම්මූානිරකාවිණි. 
 

 ්ායේිතෂම්න්තුවාෂවකාවායේෂිකාවායේකාවාඉදිරි්පාාරීමත. 

 ාතාකයාාංශෂණා ස ා තයකනයන්මූා ාභ්යන්කරා විණහනා වැඩසට න්ා ක්රියාපාතකා රීමෂම්ා ප්රණතියා

සතාෂල්චනයටාලෂණාරීමත.ා 

 ාභ්යන්කරාවිණහනානිමෂණ හයන්ාස ාබාමූරාවිණහනාවායේකාාපිළිබද්ාප්රතිචාරයන්ාසතෂල්චනයටාලෂණාරීමත.ා 

 භ්ාණ්ඩාසමීය ෂණ හාතණ්ඩලයාවිසින්ාසිුකකරනාලද්ානියේෂද්ශයන්ාක්රියාපාතකාරීමෂම්ාකටයුතුාාසතාෂල්චනයටා

ලෂණාරීමත. 

 ප්රසම්්ාද්නාසැලසුතාාක්රියාපාතකාරීමතාස ාසාංවයේධානාක්රියාකාරකම්ාසඳ ාාෂවන්ාකරනුාලැබූාප්රති්ාද්නාභ්ාවිකාා

රීමෂම්ාප්රණතිය. 

 ය ා්ාලනෂණාානිවායේයාාාංණයෂණාවනානීති, තාෂරගුලාසීාස ාක්රියා්ටි්ාීා ාාානුකූලපාවයාද්ැෂණවීත.ා 
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4. 2017 වර්ෂකා මූල්මය යය්රහ   
 

4.1. අමාතාංශයේ කා සහ ආයතනයන්ඟය මූල්මය යය්රහ යන්ඟය සාරාංශයේ ය 
 

විස්තරය  

කවන් ිරරීම් වියදම  

පුනරාවර්තන  

(රු. මි) 

රාේධන 

(රු. මි) 

පුනරාවර්තන 

(රු.මි) 

රාේධන 

(රු.මි) 

ාතාකයාකායේයාලය 40.800 43.600 37.293 42.419 

්රි්ාලනාස ාතයකනාෂසේවා 
171.223 7.800 163.887 6.411 

රාජ්යාාතාකයාකායේයාලයා 28.367 45.475 21.332 40.230 

විද්යාා ාාකාෂණ හාසාංවයේධානා

වැඩසට න් 
479.820 2748.473 457.374 1070.113 

ර ෂල්කාණාරය 19.150 54.000 18.072 36.834 

තයකන 1104.000 1031.750 1023.943 716.667 

එකතුව 
1843.360 3931.098 1721.901 1912.674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.000

500.000

1000.000

1500.000

2000.000

2500.000

3000.000

අමාතාංශයේ කා හා ආයතනයන්ඟය ු ල්මය යය්රහ 

පුනරාවර්තන කවන් ිරරීම්

පුනරාවර්තන වියදම්

රාේධන කවන් ිරරීම්

රාේධන වියදම් 

(රු.මි)
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4.2.අමාතාංශයේ කා පුනරාවර්තන වියදම්  
 

අමාතාංශයේ ය: විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය  : 196 

කාණ්ඩය   - කපණේගිතක කේතන සහ කවනත් පුනරාවර්තන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විස්තරය කවන් ිරරීම්  

(රු.මි.) 

ු ළු වියදම  

(රු.මි.) 

ඉතිරිය  

(රු.මි.) 

අමාත කාර්යාල්ය  

ෂ්ෞද්ණිතකාෂආකනා 14.325 11.382 2.943 

ෂවනපාාපුනරාවයේකනා 26.475 25.911 0.564 

එකතුව 40.800 37.293 3.507 

පරිපාල්න සහ ආයතන කසේවා 

ෂ්ෞද්ණිතකාෂආකන 62.700 56.979 5.721 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 108.523 106.908 1.615 

එකතුව 171.223 163.887 7.336 

රාය අමාත කාර්යාල්ය  

ෂ්ෞද්ණිතකාෂආකන 14.875 10.566 4.309 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 13.492 10.766 2.726 

එකතුව 28.367 21.332 7.035 

විදා හා තාක්ෂ  සංවර්ධන වැඩසටහන් 

ෂ්ෞද්ණිතකාෂආකන 411.278 397.585 13.693 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 68.542 59.789 8.753 

එකතුව 479.820 457.374 22.446 

්රහකල්ෝකාගාරය 

ෂ්ෞද්ණිතකාෂආකන 9.500 8.580 0.920 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 9.650 9.492 0.158 

එකතුව 19.150 18.072 1.078 

ු ළු එකතුව 739.360 697.958 41.402 
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4.3 ආයතනයන්ඟය පුනරාවර්තන වියදම්  
 

අමාතාංශයේ ය : විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය  : 196 

කාණ්ඩය      - කපණේගිතක කේතන සහ කවනත් පුනරාවර්තන 

 
 

4.4 අමාතාංශයේ කා රාේධන වියදම 

4.4.1 අමාතාංශයේ ය  : විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය   : 196 

කාණ්ඩය       : පුනරුත්ාාපන සහ අත්කරගැනීම 
 

විස්තරය කවන් ිරරීම්  (රු.මි.) ු ළු වියදම  (රු.මි.) ඉතිරිය (රු.මි.) 

අමාත කාර්යාල්ය 
පුනුරුපාකා්න 1.600 0.742 0.858 
ාපාකරණැනීම් 42.000 41.677 0.323 
එකතුව 43.600 42.419 1.181 
පරිපාල්න හා ආයතන කසේවා 
පුනුරුපාකා්න 3.200 1.990 1.210 
ාපාකරණැනීම් 1.000 0.869 0.131 
ශකයකාාෂණොඩනැාංවීතා 3.600 3.552 0.048 
එකතුව 7.800 6.411 1.389 
රාය අමාත කාර්යාල්ය 

පුනුරුපාකා්න 1.875 0.404 1.471 
ාපාකරණැනීම් 43.600 39.826 3.774 

එකතුව 45.475 40.230 5.245 
ු ළු එකතුව 96.875 89.060 7.815 

 

විස්තරය 
කවන් ිරරීම්  

(රු.මි.) 

ු ළු වියදම  

(රු.මි.) 

ඉතිරිය 

(රු.මි.) 

රාය ආයතන  

නවීනා කාෂණ හයා පිළිබඳා තකයේා සී.ා ෂණලාෂණා

තධායසථ්ානයා 130.000 129.295 0.705 
ජ්ාතිකා්ිතකාාධායයනාතයකනයා 188.000 187.677 0.323 
කායේමිකාකාෂණ හාතයකනය 240.000 240.000 0 
ශ්රීාලාංකාාජ්ාතිකාඉාංජිෂන්රුා්යේෂණ හා ා ාාසාංවයේධානා

තධායසථ්ානයා 288.000 241.680 46.320 
ජ්ාතිකා්යේෂණ හාසභ්ාවා 22.000 20.981 1.019 
ජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නතා 136.000 115.589 20.411 
ජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂකොමිසතා 30.000 24.869 5.131 
ශ්රීාලාංකාාප්රීනකනාතණ්ඩලයා 17.000 16.158 0.842 
ශ්රීාලාංකාානවනි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසතා 53.000 47.694 5.306 

එකතුව 1104.000 1023.943 80.057 
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4.4.2. අමාතාංශයේ ය: විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංක : 196 

කාණ්ඩය  :පුනරුත්ාාපන සහ අත්කරගැනීම් 

විස්තරය කවන් ිරරීම්  
(රු.මි.) 

ු ළු වියදම  
(රු.මි.) 

ඉතිරිය 

(රු.මි.) 

විදා හා තාක්ෂ  සංවර්ධන වැඩසටහන        

1.විදාතා වැඩසටහන්  

පුනුරුපාකා්න 3.300 3.123 0.177 
ාපාකරණැනීම් 19.200 18.212 0.988 
ද්ැනුතා්වරාදීෂම්ාවැඩසට න්ා 30.873 29.619 1.254 

එකතුව 53.373 50.954 2.419 

2.විදාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන්  

විද්යාා ාාකාෂණ හාප්රචිතකාරීමෂම්ාවැඩසට නා 30.000 27.322 2.678 
විද්යාපාතකාපුහුහවා 10.000 9.943 0.057 
ෂවනපාා රටවල්ා සතඟා විද්යාා  ාා කාෂණ හා
ස ෂය්ගීකාවයන්ා 20.000 19.700 0.300 
විද්යාා ාාකාෂණ හාස ෂය්ගීකාවයන්ා 15.000 14.824 0.176 
එකතුව 75.000 71.789 3.211 

3. නිනිති තාක්ෂ ය 

ලීාබඩුාස ාකායේයාලාඋ්කරහා 200.000 60.452 139.548 

ෂකොටස්ාද්ායකපාවයා 250.000 100.000 150.000 

යටිකලාසාංවයේධානා 600.000 169.126 430.874 

්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානා 100.000 84.928 15.072 

එකතුව  *1150.000 414.506 735.494 

4. පර්කාෂ  හා සංවර්ධන ආකයෝයන රාු ව ක්රියාත්මක ිරරීම  

තෂය්ජ්නයන් 15.000 14.968 0.032 

එකතුව 15.000 14.968 0.032 

5. ආනයනික නිෂප්ාදනයන්ඟය තත්ත්ව සහතිකකර ය  

ෂද්්ළාපිරියකාඋ්කරහා 160.000 150.400 9.600 

ෂණොඩනැගිිතාස ාවු යන්ා 25.000 0 25.000 
එකතුව ** 185.000 150.400 34.600 

6. විදා, තාක්ෂ  හා නකවෝත්පාදන සම්ඳන්ධීකර  කල්කම් කාර්යාල්ය  (COSTI) 

තෂය්ජ්නයන් 0.100 0.100 0 
එකතුව 0.100 0.100 0 

7.යාතික විදා මධස්ාානය ස්ාාපනය ිරරීම    
්යේෂණ හා ාාසාංවයේධාන 300.000 102.000 198.000 
එකතුව 300.000 102.000 198.000 

8. සූර්ය පැනල් නිෂප්ාදන මූල්ාකතති  

්යේෂණ හා ාාසාංවයේධාන 20.000 2.050 17.949 

එකතුව 20.000 2.050 17.949 
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*මිිතයන 1150 - ප්රාග්ධානාායවැෂයන්ාලද්ාමිිතයනා900ෂණාස ායවැයාෂද්ශනයා ර ාාලද්ාමිිතයනා.50ෂණාෂතතා
මිිතයනා1150ාාසඳ ාාඇතුළපාාෂආ. 
 

** මිිතයන 185 - මිිතයනා185 සඳ ාාශ්රීාලාංකාාප්රමිතිාතයකනයාෂවකාප්රාග්ධානාායවැෂයන්ාලද්ාමිිතයනා15ාස ා
කායේමිකාකාකා් හාතයකනයාෂවකාලබාදීාඇතිාමිිතයනා170ාඇතුළපාාෂආ.ාා(මිිතයනා150ාායවැයාෂද්ශනයා ර ාාා
මිිතයනා.0ාප්රාග්ධානාායවැයා ර ා)ා 
 

4.4.3 අමාතාංශයේ ය: විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය : 196 

කාණ්ඩය     : අයවැය කයෝයනා   
 
 

9. ්රහකල්ෝකාගාරය 

පුනුරුපාකා්න 17.500 15.932 1.567 
ාපාකරණැනීම් 13.500 1.408 12.092 

ෂවනපාාප්රාග්ධානාවියද්ම්ා 1.500 0 1.500 

4D ඩිජිටල්ාප්රෂණෂ ේ්නායන්ත්රයෂණාසථ්ා්නයාරීමත 18.500 18.493 0.007 

ශකයකාාෂණොඩනැාංවීත 1.000 1.000 0 
විද්යාවා ාාසාංවයේධානයාසඳ ාාජ්ාකයන්කරා
ස ෂය්ගීකාවයා 2.000 0 2.000 

එකතුව 54.000 36.833 17.166 

ු ළු එකතුව 1852.500 843.600 1008.871 

විස්තරය  
 රතිපාදන 
කවන් ිරරීම් 

(රු. මි) 

වියදම 
 (රු. මි) 

කශයේ ේෂය 
(රු. මි) 

අයවැය කයෝයනා        

1.දියවැඩියාව, තාෂඩාංගුාෂර්ණානිධාානයාෂසොයාෂනොණපාාවකුණඩුාාාා
ෂර්ණයාස ාපිළිකාාපිළිබඳා්යේෂණ හාසඳ ාාස ායයා
ලබාදීත.ාා 100.000 100.000 0 

2. නෂව්පා්ාද්නාකඩිනම්ාරීමෂම්ාාරමුද්ලාසථ්ා්නයාරීමතා 100.000 55.600 44.400 

3.රාජ්යා-ාෂ්ෞද්ණිතකාස ෂය්ගීකාවයාතකා්ද්නම්වාජජ්වා

කාෂණ හානෂව්පා්ාද්නාඋද්යානයාසථ්ා්නයාරීමතාා 100.000 7.926 92.074 

4. ශ්රීාලාංකාානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයා 250.000 116.900 133.100 

5. ප්රෂආණිාවිද්යාවාපිළිබඳාවිශි ්ටපාවාතධායසථ්ානයෂණාසථ්ා්නයා

රීමතා 50.000 0 50.000 

6. කායේමිකාකාෂණ හාතයකනෂණාඖ ධාාවිද්යාපාතකා

විද්යාණාරයාපුප්ල්ාරීමත. 150.000 60.000 90.000 

7. නි ්්ාද්නාසැලසුම්ානියේතාහාඉාංජිෂන්රුාෂසේවාාාරමුද්ලා

සථ්ා්නයාරීමතා 500.000 0 500.000 

8. වයා්ාරාතරම්භ්යන්ාසඳ ාාස ායයාලබාෂද්නුාපිණිසා

නැහසලාසතඟාස ෂය්ගීකාවෂයන්ාදිස්ත්රිෂණකා් කා
තිෂජ්ෞ හාණාරාස්ථා්නයාරීමතාා 100.000 100.000 0 

එකතුව  1350.000 440.426 909.574 
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4.4.4 ආයතනයන්ඟය රාේධන වියදම්  

අමාතාංශයේ ය: විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය : 196 

කාණ්ඩය     : පුනරුත්ාාපන සහ අත්කරගැනීම් සහ කවනත් රාේධන වියදම්  

 

විස්තරය කවන් ිරරීම්  

 (රු.මි.) 

ු ළු වියදම  

(රු.මි.) 

ඉතිරිය 

(රු.මි.) 

රාය ආයතන     

නවීනා කාෂණ හා පිළිබඳා තකයේා සී.ා ෂණලාෂණා තධායස්ථානයා 

(ACCIMT) 
100.000 74.518 25.482 

ජ්ාතිකා්ිතකාාධායයනාතයකනයා (NIFS) 99.000 68.978 30.022 

කායේමිකාකාෂණ හාතයකනයා (ITI) 200.000 17.000 183.000 
ශ්රීා ලාංකාා ජ්ාතිකා ඉාංජිෂන්රුා ්යේෂණ හා  ාා සාංවයේධානා

තධායසථ්ානය(NERDC) 
57.000 55.357 1.643 

ජ්ාතිකා්යේෂණ හාසභ්ාවා(NRC) 200.000 178.541 21.459 

ජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නතා(NSF) 260.000 243.000 17.000 

ජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ ණිකාෂකොමිසත(NASTEC) 13.750 5.229 8.521 

ානුකූලකාාකෂණෂසේරුාපිළිබඳාශ්රීාලාංකාාප්රීනකනාතණ්ඩලයා

(SLAB) 2.000 0.910 1.090 

ශ්රීාලාංකාානවානි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසතා(SLIC) 100.000 73.134 26.866 

ු ළු එකතුව  1031.750 716.667 315.083 

 

 

 
 

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ආයතනයන්ඟය රාේධන වියදම්

කවන් ිරරීම්

ු ළු වියදම

(රු.මි)
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4.5 අමාතාංශයේ කා ු ළු රාේධන කවන් ිරරීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 අමාතාංශයේ කා ු ළු රාේධන කවන්ිරරීම් සහ රාේධන වියදම්ඟය සාරාංශයේ ය 

 

විස්තරය  
රාේධන කවන් ිරරිම්  

(රු. මි) 
රාේධන වියදම් 

(රු. මි) 
සාතානයාායවැය 1549.348 755.581 

විෂශේ ාායවැය 1350.000 440.426 

තයකනය 1031.750 716.607 

එකතුව  3931.098 1912.614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රාේධන කවන් ිරරීම්  (රු. මි) 

සාතානයාායවැයා 1549.348 
විෂශේ ාායවැයා 1350.000 
තයකන 1031.750 
එකතුව  3931.098 

සැමාන 

අයවැය 

40%විකශයේ ේෂ අයවැය

34%

ආයතන 

26%

රාේධන කවන් ිරරීම් රතිශයේ තය (රු. මි)

සැමාන අයවැය 

විකශයේ ේෂ අයවැය 

ආයතන 
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සාමාන අයවැය විකශයේ ේෂ අයවැය ආයතනය 

අමාතාංශයේ කා ු ළු රාේධන කවන්ිරරීම් සහ රාේධන වියදම්ඟය 

සාරාංශයේ ය

රාේධන කවන් ිරරිම් 

රාේධන වියදම්

(රු.මි)
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4.7 අත්තිකාරම් ගිසහම්  

 

රයකා කාර්යයන් සතහා වියදම්ඟය 

ළපරිම සීමාවන් (ශ්රී.ල්ං.රු.) 
රයකා කාර්යයන් සතහා ල්ැජෞම්ඟය 

අවම සීමාවන් (ශ්රී.ල්ං.රු.) 

රයකා කාර්යයන්ඟය හර ඉතිරිය 

සතහා ළපරිම සීමාවන් 

(ශ්රී.ල්ං.රු.) 

33,000,000 17,500,000 95,000,000 

 

  

 




