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සභාප���යෙ
 ප�ඩයසභාප���යෙ
 ප�ඩයසභාප���යෙ
 ප�ඩයසභාප���යෙ
 ප�ඩය    
    

    

2011 ෙදසැ�බ� 31� අවස� වන �ද� ව�ෂය සඳහා වන ජා�ක #ද$ා පදනෙම& වා�'ක වා�තාව ඉ*+ප, 
-.මට ලැ1ම මා ලද භාග$ය3 ෙක4ට සලක�. 
 

#ෙශ7ෂෙය� රජය ම9� :ල$ාධාර සපය< ලබන ආයතනවලට 2011 :ල$ ව�ෂය �ළ ජා�ක ආ�?කය 
අඛAඩ අBෙයCගය3 #ය. ෙකෙස7ෙවත,, වසර �ළ �Eණපෑමට HI J බාධක �KයL,, #M#දභාවය, සහ 
කNන� Oරණ ගැPෙම&ලා QශසංසPය බව සා3ෂා, කර ග�නා අතරම, ජා�ක #ද$ා පදනම එ& 
අBමතා�ථය� �I�ප, කරගැPෙම&ලා අඛAඩව Uයා,මක #ය. 
 

ජා�ක #ද$ා පදනෙම& අනාගත කටV� සහ එ& සැපV� වැN *VW -.මට අවශ$ ෙකෙරන XෙමCපාYක 
Z�තනය සහ සථ්ානගත -.ම කළමනාකරණ මAඩලෙය& Mර�තර සැල-�ලට බ\� #ය. එMසා, ජා�ක 
#ද$ා පදනෙම& Uයාකා+,වය ශ3�ම, -.ම, ඉහළ Q�ඵල ස&ත තා3ෂණය�ෙග� සම�#ත වන 
නෙවC,පාදන Qව�ධනය -.ම, සහ #ද$ා,මක Qජාවට ෙස7වය සැප^ම සඳහා මා�ග ස�පාදනය -.ම, 
සව්ා�ථෙය� සහ මෙනC#&O�ෙග� ෙත4රව Qබල ෙලස, එක තැන ෙන4රඳා ෙන4නැවO HI කරන ලL. 
 

ගතW වසර �ළ ජා�ක #ද$ා පදනමට #ද$ා,මක ව$ාපෘ� ෙබ4ෙහ4මය3 Uයා,මක -.ම, කළමනාකරණ 
මAඩලෙය&, උපෙaශක මAඩලවල, සහ ප�ෙbෂණ මcdවල ෙම�ම #ෙශ7ෂෙය� කා�යමAඩලෙය& දැN 
කැපeම මත HI කළ බව ෙම&ලා සඳහ� කර�ෙ� හද f+ ස�gM. 
 

hට අමතරව, වසර �ළ තම අර�W කරා ළඟා eෙ� L ජා�ක #ද$ා පදනම ම9� Uයා,මක කරන ලද 
ෙබ4ෙහ4මය3 Uයාකාරක� අත+� ජා�ක #ද$ා පදනම #H� :ලාර�භය සපයන ලද SLINTEC ම9� HI 
ෙකjW නැෙනCතා3ෂණ කටV� ඔස්ෙස7, #ද$ාඥY�, ව$ාපාර, සහ රජය අතර ෙග4ඩනැmW සහUයාමය 
ස�බ�ධතාවය fnබඳ #ෙශ7ෂෙය� සඳහ� -.මට කැමැ,ෙත�. 
 

2006 ව�ෂෙb L සථ්ාfත කරන ලද නැෙනCතා3ෂණ :ලාර�භය, 2011 වසර �ළL ද මනා ෙලස Uයා,මක J 
අතර SLINTEC ම9� ෙස4යාග�නා ලද නව Mෂ්පා*ත Uයාවp සඳහා එ.ජ. ෙqට�r හත3 (073) දැනටම, 
අයI� කර �ෙv. ප�ෙbෂණ, ෙවෙළඳෙප4ළ ෙවත ෙගන ඒම සඳහා xaගpක අංශය සමග සහෙයCගෙය� 
කටV� -.ෙ� අවශ$තාවය සxරාyම, සහ zඩා, මධ$ම, ෙම�ම #ශාල ප+මාණෙb සමාග�වලට 
නෙවC,පාදන සඳහා සහෙයCගය සැප^ම සඳහා රජය ධනා,මක කා�යභාරය3 ඉ{ කළ V� බව ෙමම 
:ලාර�භය ම9� ෙප�<� කරන ලL.  
 

රට �ළ �රසර දැ<� ආ�?කය3 සඳහා අත$වශ$ ගාමක බලෙ|ගය3 වන ෛ~පා3'ක සංකලනය3 
සපය��, සා�ථක,වයට පාදක වන, #ද$ාඥY�, ව$ාපාර, සහ රජය අතර සහUයාමය ස�බ�ධතාවය ෙමම 
Qය,නය ම9� අ,ප, කර ෙගන �ෙv. තවIරට,,  2011 L IDRC ම9� :ල$ාධාර සපය< ලබන 
ව$ාපෘ�ය3 ම9� � ලංකාෙ| නැෙනCතා3ෂණ ෙය4දා ගැP� සඳහා අත$වශ$වන යාමන රා�ව3 සැක�ම 
ආර�භ -.ම සඳහා වැඩ fnෙවළ3 සකස් කරන ලL. 
 
ෙකෙස7ෙවත,, පහත සඳහ� Qධාන බාධක සමහරකට ජා�ක #ද$ා පදනමට �Eණ Lමට HI #ය. 
 
• බලාෙප4ෙර4,� J Uයාකාරක� HI -.මට අවශ$ ෙකෙරන කා�යමAඩලය; #ෙශ7ෂෙය�ම #ද$ා,මක 

කා�යමAඩලය Qමාණව, ප+* ෙන4H�ම 
 
• අවශ$ ෙකෙරන අවසථ්ාවල L අර�ද� ෙන4�1ම, සහ මහා භාAඩාගාරය ම9� Mz, කර< ලබන 

අයවැය හා ස�බ�ධ සැප^� fnබඳ ෙපර M�,ත3 ෙන4�1ම 
 
 
වාසනාවකට ෙම�, Mර�තර අBයාචකය�ෙග� සහ පදනම MෙයCජනය -.�වp� අන�jව ජා�ක #ද$ා 
පදනෙම& ෙස7වක සංඛ$ාව සඳහා 2011 L අ<මැ�ය ලැ�W අතර සමහර Qධාන තන�j හැjW #ට, සමහර 
කා�යමAඩල Mලධා.� පදනෙම& කටV� සඳහා ප, -.මට ෙම�ම ව$ාපෘ� සංව�ධනය -.ම සඳහා 
ජා�ක #ද$ා පදනම ෙවත ඉඩQස්තාව ලබා ෙදන ලL. x�� වග�� ස&තව ව$ාපෘ� සැල�� -.ම සඳහා සහ 
mණ,වය සහ�ක -.ම වැM එයට අදාළ Uයාවp සඳහා #ෙශ7ෂඥයz ප, -.ම f�ස දරණ ලද උ,සාහය, 
එ� ෙස7වක මAඩල �රය සඳහා අවශ$ ෙකෙරන අ<මැ�ය ලබා ෙන4Lම ෙහ7� ෙක4ට ෙගන අසා�ථක #ය. 
ෙකෙස7ෙවත,, ආයතනෙය& සහ #ද$ා,මක Qජාෙව& උ�න�ය සඳහා අ�ශY�ම වැදග, වන ෙමම �රය 
සථ්ාfත -.ම සඳහා අඛAඩව ෙවර දරW ඇත. 



 ii 

 
ජා�ක #ද$ා පදනම ආදාය� උපaදවන ආයතනය3 ෙන4ෙ|. එය, :pක වශෙය� ව�තමානෙය& රජෙb 
�ද� මත යැෙපන, ෙස7වා සපය�ෙනz ෙලස හැ��#ය හැ-ය. Q�ඛතාවය මත ##ධ අර�W සා3ෂා, කර 
ගැPම සඳහා රජය ස� ��ත අර�ද� ෙව� -.ෙ� අBෙයCගයකට රජය �Eණ පා Hgන අතර, ජා�ක #ද$ා 
පදනම ෙමම උභෙතCෙකCgක ගැට�ව fnබඳ මනාව වටහාෙගන �ෙv. යට, f+ෙසY�, පා�ශ්#ක හා 
තාවකාpක පදනම මත #ද$ා,මක කටV� සඳහා #ෙaශ :ල$ාධාර ලබා ගැPම සහ xaගpක අංශෙb 
දායක,වය Qව�ධනය -.ම ෙමම ප�Kම යටෙ, සලකා බලන ලද #ක�ප Uයාමා�ග #ය. ෙමය 
හ\නාගැPෙම� ප�ව, ජා�ක #ද$ා පදනම ව$ාපෘ� -&පය3 සඳහා #ෙa�ය අර�ද� ඉ�d� කරන ලද 
අතර, ඊට අදාළ ව$ාපෘ� ෙයCජනා ජා�ක Xමස�පාදන ෙදපා�තෙ���ව ෙවත භාර ෙදන ලL. ප�ෙbෂණ සහ 
සංව�ධන කටV� සඳහා මානව ස�ප, *VW -.ම කNන� -.මට සැල�� කරන ලද ෙම� ව$ාපෘ� ජා�ක 
Xමස�පාදන ෙදපා�තෙ���ව ම9� අ<මත කරන ලද න�I, එම ව$ාපෘ� Uයා,මක -.ම සඳහා අර�ද� 
ෙ� වන ෙත3 ලැ1 ෙන4මැත. ජා�ක #ද$ා පදනම ම9� ෙස4යාග�නා ලද #ෙa�ය අර�ද� පවා ලබා 
ගැPමට අපහ� eම 2011 ව�ෂය �ළ L �Eණ Lමට HI J Qධාන ගැට�ව3 #ය. 
 
ජා�ක #ද$ා පදනෙම& කටV� කරන #ට L, අපෙ
 වැඩකටV� HI -.ෙ� L, අප අපටම ආෙ|�ක 
ආකාරයකට කටV� කර�ෙන�. ප�ෙbෂණ  3ෙෂ7~වල සහ #ද$ාව Qචpත -.ෙ� L නෙවC,පාදන සහ 
M�මාණ�p බව උ,ෙQ7රණය -.ම සඳහා අf Qය,න දරා ඇ,ෙත�. Hයdම 3ෙෂ7~වල ප�ෙයෂණ, 
වැඩසටහ�, සහ ජනතාව ෙවත පදනෙම& ෙන4නැ� පැව�W කැපeම, අප මහ, අගය ෙක4ට සලක�ෙන�. 
 
2011 වසර �ළ ජා�ක #ද$ා පදනෙම& ෙමෙහවර ස���ණ කරගැPෙම&ලා වැඩ කටV� Uයා,මක කරeෙ� 
වග�මට Qධාන වශෙය� උරI�, #ෙශ7ෂෙය� ජා�ක #ද$ා පදනෙම& Qධාන #ධායක Mලධා., ආචා�ය 
සර, අෙvව�ධන ඇ�� ජා�ක #ද$ා පදනෙම& Hයdම මrට�වල කා�යමAඩල සමා�කY� ෙවත මාෙ
 
හෘදයාංගම ස්��ය ෙම&L පළ -.මට කැමැ,ෙත�. ෙමම කැප -.ම ජය�හණය ද3වා ඉ*+යට ෙගන ය< 
ඇතැY අෙq3ෂා කර�. 
 
#ද$ා,මක Qජාවට සහ රටට ෙස7වය -.ෙ� L ජය�හණය කරා ළඟාeමට උර I� කළමනාකරණ 
මAඩලෙය&, උපෙaශක මAඩලවල,සහ ප�ෙbෂණ මcdවල සමා�කY�ට ඔ�ෙ
 උෙaයC9ම, 
නායක,වය සැප^ම සහ කැපeම ෙව<ෙව� මාෙ
 ස්��ය &�ෙ|. 
 
 
 
 
 
මහාචා�ය H+මy Qනා�I   
සභාප�Mය 
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ෙමම සමාෙල�චනය 2011.12.31� අවස� � �ල� ව�ෂය �ළ ජා�ක !ද�ා පදනෙම$ කා�යසාධනය ෙකෙර$ 
අවධානය ෙය&' කර(.  
 
�ල��ල��ල��ල� !ශ්ෙ+ෂණය !ශ්ෙ+ෂණය !ශ්ෙ+ෂණය !ශ්ෙ+ෂණය 
රජෙ- �ල�ාධාර .ය/ත ෙ0ලාවට ලැ3ෙ4 අස5්රභාවය කරණ ෙක&ට ෙගන දැ8 9:මැ;4 .�ෙ<ශ ෙය&දා 
ගැ=මට සහ එ$ වග@4 ෙකෙර$ පA�ෂාකාA B�පC�ය� අDගමනය EAමට කළමනාකාACවයට FG !ය. 
එ.සා, මානව ස4පත ද ඇ�ළCව �ෙබ�නා � ස4පC, KයාCමක තCවෙ- පව�න Bදාන අL�ෂණය 
සඳහා වඩා OP ෙලස ෙය&දා ගැ=මට කටQ� කරන ලR. වසර සඳහා ප�ෙ-ෂණ කටQ�වලට ෙව� කරන ලද 
'S 'දෙල$ වTනාකම ආස�න වශෙය� V. /Wයන 209� !ය. 
 
අර'ණ සා�ෂාC කර ගැ=මඅර'ණ සා�ෂාC කර ගැ=මඅර'ණ සා�ෂාC කර ගැ=මඅර'ණ සා�ෂාC කර ගැ=ම 
පව�න �ල� අස5්රතා මධ�ෙ- Yව ද පදනෙම$ අර'Z ඉ\ කර ගැ=ම සඳහා ෙය&දා ගC ]ෙම�පායය� 
Bබල ෙලස ෙන&නවCවා FG කර ෙගන යෑමට කටQ� කරන ලR. අපෙ� ෙබ&හාමය� වැඩසටහ� ඔසේස ̀
සව්භා!ක සහ ව�වහා:ක !ද�ා ෙදව�ගෙය$ම ප�ෙ-ෂණ සඳහා පහ;ක4 සැලaම, තා�ෂbක cQZව ලබා 
ගැ=ම, ව�වසායකCවය, සහ ම�ව එන ව�ාපාර Bව�ධනය EAම, translational ප�ෙ-ෂණ, !ද�ා 
ස�.ෙ0දනය සඳහා පහ;ක4 සැලaම, සහ !ද�ාCමක දCතපාදක පවCවා ෙගන යෑම යන අර'Z සා�ෂාC 
කර ග�නා ලR.  
 
ප�ෙ-ෂණ සඳහා පහ;ක4 සැලaමප�ෙ-ෂණ සඳහා පහ;ක4 සැලaමප�ෙ-ෂණ සඳහා පහ;ක4 සැලaමප�ෙ-ෂණ සඳහා පහ;ක4 සැලaම 
!ද�ාCමක ප�ෙ-ෂණ සඳහා අවශ� ෙකෙරන අ�ෙ�ක �ල�මය, ෙභd�ක, සහ /.ස ්බල ස4පC සැපeෙම$ 
අදහස ස$ත � තරඟකාA ප�ෙ-ෂණ Bදාන වැඩසටහන මg� වසර �ළ ප�ෙ-ෂණ Bදාන 68� 9:නමන ලR. 
9:නමන ලද ප�ෙ-ෂණ Bදානවල වැඩකටQ� සඳහා පහ;ක4 සැපeම 9bස ප�ෙ-ෂණ සහායක(� සහ 
තා�ෂණ සහායක(� 20 ෙදෙනj සඳහා B�පාදන සපයන ලR. ප�ෙ-ෂක(� හට ද�ශන !ශාරද (PhD) සහ 
ද�ශනප� (M.Phil) උපාl අට� (08�) ලබා ගැ=ම සඳහා පහ;ක4 සපයන ලද අතර BදානවW� උCපාදනය 
� ප�ෙ-ෂණ පo 24� වසර �ළ R !ෙ<qය සහ ෙ<qය වාරසඟරාවල Bකාශනය කරන ලR. තරඟකාA 
ප�ෙ-ෂණ Bදාන වැඩසටහෙන$ නව ව�ාපෘ� සඳහා ෙව� කරන ලද 'දල V. /Wයන 120� � අතර වසර 
�ළ තරඟකාA ප�ෙ-ෂණ Bදාන වැඩසටහන සඳහා ෙව� කරන ලද 'S 'දල V. /Wයන 170.8� !ය. 
 
ජා�ක ෙCමා �Wක ප�ෙ-ෂණ වැඩසටහනජා�ක ෙCමා �Wක ප�ෙ-ෂණ වැඩසටහනජා�ක ෙCමා �Wක ප�ෙ-ෂණ වැඩසටහනජා�ක ෙCමා �Wක ප�ෙ-ෂණ වැඩසටහන (NTRP)     
ජා�ක අවශ�තා මත පදන4ව ආර4භ ෙකෙරන සහ ජා�ක සංව�ධනය සඳහා ෙය&දා ගත හැE අවස� 
ප�ෙ-ෂණ B�ඵලය� ජ.ත කර/� අවස� ෙකෙරන ප�ෙ-ෂණ ඔසේස ̀ රෙv ජා�ක අවශ�තාවය� 
ආම�oණය ෙකෙරන !ද�ා ෙමෙහය� ෙවත cශාw'ඛ � බy !ෂය(ක සහෙය�gතා ප�ෙ-ෂණ Bව�ධනය 
EAම, ජා�ක ෙCමා �Wක වැඩසටහ.� අදහස් ෙකෙ�. ආහාර ;ර�zතතාවය, ජල ;ර�zතතාවය, සහ 
ෙ<ශ{ණ !ප�යාස, B'ඛතා �ෙෂ`o ෙලස හ|නා ගD ලැබ ඇත. ප�ෙ-ෂණ අ�තර, සහ B'ඛතා හ|නා 
ෙගන ඇ� අතර පළ' අවlය වන ආහාර ;ර�zතතාවය 9}බඳ වැඩසටහ� 05� සඳහා ;G; වැඩ9}ෙවළ� 
සහ KයාCමක EAෙම$ ]ෙම�පාය සකස් කරන ලR. 
 
ප�ෙ-ෂණ උපාl අL�ෂණය සඳහා උපකාරක වැඩසටහනප�ෙ-ෂණ උපාl අL�ෂණය සඳහා උපකාරක වැඩසටහනප�ෙ-ෂණ උපාl අL�ෂණය සඳහා උපකාරක වැඩසටහනප�ෙ-ෂණ උපාl අL�ෂණය සඳහා උපකාරක වැඩසටහන    (SUSRED)     
!ද�ා හා තා�ෂණ  �ෙෂ`oවල පශ්චාC ප�ෙ-ෂණ උපාl (ද�ශනප�; M.Phil හා ද�ශන !ශාරද; PhD) සඳහා 
ප�ෙ-ෂණ පවCවන �ෂ�ය� අL�ෂණය EAෙම$ ෙයෙදන !ද�ාඥ(�/ඉං�ෙ�Vව� ෙපළඹ�ම, උපකාර 
EAම, සහ 9}ගැ=මකට ල� EAම සඳහා SUSRED ආර4භ කරන ලR. ඉහත වැඩසටහන යටෙC අයG4පC 
කැඳවන ලද අතර, ලැ�Z අයG4පC 24 අත:� ;G;ක4 ලැ� අයG4කVව� නව ෙදෙනj, 9:නැ�4 සඳහා 
ෙත�රා ග�නා ලR. 
 
තා�ෂණ සහ ව�තා�ෂණ සහ ව�තා�ෂණ සහ ව�තා�ෂණ සහ ව�වසායකCව සංව�ධනයවසායකCව සංව�ධනයවසායකCව සංව�ධනයවසායකCව සංව�ධනය 
තා�ෂණ Bදාන සහ ම�ව එන ව�ාපාර වැඩසටහ�, සහ ෙCමා �Wක ප�ෙ-ෂණ වැඩසටහන හ|�වා Rම 
මg� !ම�ශන පාදක ෙක&ට ගC ප�ෙ-ෂණවල Fට ඉ+�ම අDව ෙමෙහයවන ප�ෙ-ෂණ ද�වා ව�තමාන 
නැ�Vව ෙවනස් EAෙ4 BයCනෙය$ අප ෙයR FTන අතර අයවැය ෙව�EAෙ4 R ෙමම අර'ණ 9}බඳව වැ8 
සැලE+ල� ද�වා ඇත. ව�වසායකCව අCෙ0ෂණය�ෙ� උන�Gව �න�ම B�ඵලය බවට පC කරව/�, 
ප�ෙ-ෂක(�ට/තා�ෂණඥ(�ට සාධාරණ කාල aමාව� �ළ R ෙව� කරන ලද B�පාදන පවා භා!තයට 
ඉඩ ෙන&G�, !ෙශ̀ෂෙය� Bස4පාදන පTපාT වැ. දැ8 =� A� ස$ත Kයාමා�ග ෙහ̀� ෙක&ට ෙගන, 
ආ��කය cQZ EAමට මග �දාන4 කර/�, ක�මා�ත 9}බඳ ෙබෙහ!� අවශ� � බලපෑම සහ�ක 



 iv 

කර/�, උපෙය�gතා වැඩසටහන� ෙ0 යැ( අෙ��ෂා කරන ලද තා�ෂණ, සංව�ධන සහ ම�ව එන ව�ාපාර 
9}බඳ Bදාන වැඩසටහනට ෙ0ගෙය� ඉc:යට යෑමට ෙන&හැE !ය. ෙකෙස` ෙවතC, ෙමම වැඩසටහ� හැE 
තර4 Bව�ධනය EAමටC, �Wක වශෙය� ව]කාරව ෙහ� ආ��කය මත ධානාCමක බලපෑම� �ෙබන 
තා�ෂbකමය නෙව�Cපාදන සහ නව ව�ාපාර ම��මට උපෙය�� ආකාරයකට උපකාර සැපeෙ4 
අෙ��ෂාෙව� KයාCමක EAමට 9යවර ගD ලැ�b. 
 
තා�ෂණ Bදාන සඳහා සාමාන�ෙය� ලැෙබන අයG4පC Bමාණය සංඛ�ාෙව� අ� වන අතර වසර සඳහා 
ලැ�Z අයG4පC 27�, 7� සඳහා Bදාන 9:නමන ලR. ෙ4 ව�ෂය �ළ .ම කරන ලද තා�ෂණ Bදානවල 
B�ඵල E$පය� 9}බඳ .ද�ශන පහත දැ�ෙ0.  
 
• සංඥා �ටරය� සැල;4 EAම සහ සකස් EAම 

Bධාන ෙම&8Qල �නE� එන4, සංඥා ලබා ග�නා සහ ශ�� .මානය කරන ෙම&8Qලය�, ��� 
තරංග ඉහළ/පහළ ප:ව�තකය� සහ .වැරc සැහැ+� � �S+ පරාස ඇ�ටනාව� යන ෙම&8QලවW� 
සම�!ත ෙමගා හ�ටස් 300-1300 ද�වා සංඛ�ාත පරාසය� සඳහා සකස් කරන ලද ආර4භක �ලාකෘ�ය, 
සහ ෙමම ව�ාපෘ�ය .ම EAම, �S+ පරාස ���තරංග ප:පථ සහ ඇ�ෙටනා සහ අlෙ0� සංඛ�ාංක 
ප:පථ � ලංකාෙ0 R සැකFය හැE බව සනාථ ෙක&ට ඇත.  

 
• �/ අභ��තරෙ- ඇ� ජල මා�ගවල Bවාහන කටQ� සඳහා භා!ත EAම 9bස ප:සර $තකා� යා��ක 

ෙබ�v\ව� .ෂ්පාදනය EAම 
 

�/ අභ��තරෙ- ඇ� ජල මා�ගවල භා!ත EAම සඳහා එම ප:සර ප<ධ�ෙය$ ඉYVවලට හා.ය� FG 
ෙන&කර, ම�� 50 ෙදෙනj පමණ Bවාහනය කළ හැE ප:සර $තකා�, යා��ක ෙබ�v\ව� සැල;4 
කර .ෂ්පාදනය කරD ලැබ �ෙ�. 

 
නැෙන�තා�ෂණ �ලාර4භය�නැෙන�තා�ෂණ �ලාර4භය�නැෙන�තා�ෂණ �ලාර4භය�නැෙන�තා�ෂණ �ලාර4භය� 
නැෙන�තා�ෂණය හා ස4බ�ධ අපෙ� Kයාකාරක4 �ෙෂ`o �ළ සංඛ�ාCමකව සහභාgව�නා � ත. 
�<ගල KයාකාA�, රාජ� ෙන&වන සං!ධාන, රාජ� සං!ධාන සහ �<ගWක ආයතන යන Fය+ල අ�ත�ගත 
වන ක�ඩාය4 ගණනාව� සමග ජා�ක !ද�ා පදනම සහෙය�ගෙය� කටQ� EAමට BයCන දරා ඇත. 

 
ව�ාපෘ� ෙය�ජනාවWයට අD�ලව B�ඵල ලබා ගැ=ම 9bස අL�ෂණය FG ෙකෙරන, KයාCමක තCවෙ- 
පව�න නැෙන�තා�ෂණය හා ස4බ�ධ Bදාන �න� (03�) �ෙබන අතර 2011 වසර �ළ නව Bදාන �න� 
9:නමD ලැබ ඇත.  

 
නැෙන�තා�ෂණය Bව�ධනය EAම 9bස දැD4වC EAෙ4 සැF පවCවන ලද අතර � ලංකාව �ළ 
නැෙන�තා�ෂණය භා!ත EAම Bව�ධනය EAමට වැදගCවන නැෙන�තා�ෂණය හා ස4බ�ධ කටQ� සඳහා 
ජා�ක B�පC�ය� සහ යාමන රා'ව� ෙක\4පC කරන ලR. 

 
!ද�ා හා තා�ෂණ B'ඛතා සැකaෙ4 R සහ ජා�ක ]මස4පාදන KයාවWෙ- R තා�ෂණ ෙපර දැ�ම භා!ත 
කරන !ට තා�ෂණය භා!ත EAෙ4 වැදගCකම 9}බඳව ෙ<qය !ද�ාඥ හා තා�ෂbක Bජාව, B�පC� 
සකස් කර�න�, සහ අදාළ රාජ� .ලධාA� දැD4වC EAමට BයCන දරණ ලR. 

 
ඉ�cයාෙ0 සහ පාEස්ථානෙ- සහෙය�gතාවය ස$තව පාලන ව�හය� සහ යාමන රා'ව� සැකaම 9}බඳ 
IDRC මg� �ල�ාධාර සපයD ලබන ප�ෙ-ෂණ වැඩසටහන� ආර4භ කර, හY+කාර ආයතන මg� 
ඉc:පC කරන ලද ව�ාපෘ� ෙය�ජනා මත පදන4ව, �ල�ාධාරවල පළ' වා:කය එ@ හY+කාර ආයතනය 
ෙවත යවD ලැබ ඇ� අතර, එ@ වැඩසටහන වසර �ළ KයාCමක තCවෙ- පැව�b. 

 
නැෙන�තා�ෂණ �ලාර4භෙය$ අංගය� � SLINTEC, නැෙන�තා�ෂණ ප�ෙ-ෂණ සහ සංව�ධන ආයතනය, 
ෙවත සහෙය�ගය සපය/�, එය ඉතාමC සා�ථක ව�ායාමය� බව සනාථ කර/�, ෙමම රාජ� ෙපd<ගWක 
හY+කාර ආකෘ�ය අඛ�ඩව KයාCමක ෙකVb.  

 
�ට, අමතරව, නැෙන�තා�ෂණය සහ එ$ ෙය&දා ගැ=4 9}බඳව පාස+ ළ'� දැD4වC EAම 9bස ෙ<qය 
වැඩ'S E$පය� පවCවන ලR. 

 
 
 
 



 v 

�<lමය ෙ<පළ 9}බඳව දැD4වC EAම�<lමය ෙ<පළ 9}බඳව දැD4වC EAම�<lමය ෙ<පළ 9}බඳව දැD4වC EAම�<lමය ෙ<පළ 9}බඳව දැD4වC EAම 
ෙ�ට�v ඒකාබ<ධ g!;ම (PCT)-WIPO මා�ගය ඔසේස ̀ජාත��තර ෙ�ට�v ෙසY4 සඳහා සහෙය�ගය ලබා 
Rම ද ඇ�ළCව �<lමය ෙ<පළ 9}බඳව !ශ්ව !ද�ාල �ළ අධ�ාපනය ලබා ෙද/�, ෙ�ට�v අයG4පo 
ෙක\4පC EAමට සහ .F අQ:� ස4��ණ EAමට උපෙදස් ලබා ෙද/� �<lමය ෙ<පළ (IP) 9}බඳව 
දැD4වCභාවය සහ ආර�ෂාව Bව�ධනය EAම සඳහා කටQ� FG කරන ලR.  

 
නව .ෂප්ාදක(� නව ෙදෙනjට (09) ෙ<qය ෙ�ට�v පo ස4��ණ EAමට සහ ඒ අත:� �ෙදෙනjට (03) 

PCT ඔසේස ̀ජාත��තර ෙ�ට�v පo ස4��ණ EAම සඳහා පහ;ක4 සපයන ලR. වසර �ළ !ෂය 9}බඳව 
ජා�ක !ද�ා පදන4 .�ණායක ත�කාD�ලව !ස්තර කරන ලR. 

 
!ද�ා!ද�ා!ද�ා!ද�ාව ස�.ෙ0දනය EAමව ස�.ෙ0දනය EAමව ස�.ෙ0දනය EAමව ස�.ෙ0දනය EAම 
• පාඨශා ය !ද�ා සමාජ වැඩසටහන, !ද�ාCමක ප�ෙ-ෂණ පාස+ Bජාව අතර Bව�ධනය EAම, 

!Gරාව, !ද�ා BවෘC� ප�කාව, !ද�ා ¡�ථ මාලාව වැ. Bකාශන, ළ'� සහ ෙදමා9ය� සහභාgවන 
j\4භ !ද�ා වැඩසටහ�, ක�මා�ත, ප�ෙ-ෂණ ආයතන, සහ ෙපd<ගWක ආයතන අතර බ�¢තා 
ෙග&ඩනැ�ම, මහජනතාව අතර !ද�ාව BචWත EAෙ4 වැඩසටහ�, සහ නැෙන�තා�ෂණය 9}බඳව 
දැD4වC EAෙ4 වැඩසටහ� යනාR වැඩසටහ� මාලාව� ඔස්ෙස`, එcෙනදා £!තයට, .ෂ්පාදන සහ 
ෙසව̀ාවලට !ද�ාව සහ තා�ෂණය ස4බ�ධ කරවන, මහජනතාව අතර, !ෙශ̀ෂෙය� පාස+ ළ'� 
අතර, දැDම පදන4 කරගC සංස්කෘ�ය� ෙග&ඩනැ�ම උෙදසා !ද�ාව හා තා�ෂණය BචWත EAමට 
කටQ� කරන ලR. නව පාඨශා ය !ද�ා සමාජ 131� Wයාපcං¤ EAමC සමග Wයාපcං¤ පාඨශා ය 
!ද�ා සමාජ සංඛ�ාව 622 ද�වා ඉහළ නංවන ලR. 

 
• ව�තමානෙ- ෙත&4ස� ෙර&(ට� දCතපාදකෙය$ ;¤ගත කරD ලැබ ඇ� එකම � ලාං@ය වාරසඟරාව 

වන ජා�ක !ද�ා පදන4 වාරසඟරාව ද ඇ�ළCව ජා�ක !ද�ා පදන4 Bකාශන මg� අදාළ �ෙෂ`oෙ- 
.යැෙළ�න� ෙවත කා�ය�ෂමව !ද�ාව ස�.ෙ0දනය EAම අඛ�ඩව FG කරන ලR.  

 
• අනාගතෙ- R ශ��මC ජාලය� ෙග&ඩනැ�ෙ4 අෙ��ෂාව ස$තව � ලාංEක !ද�ා සහ තා�ෂණ 

Bජාව අතර අඛ�ඩ ස�.ෙ0දනය සඳහා මාFක ඉ-BවෘC� ප�කාව� .�මාණය කරන ලR. එය ස�ව 
� ලංකාෙ0 සහ !ෙ<ශ රටවල ෙවෙසන !ද�ාඥ(� 4,000 පමණ වන දායකCව ල(ස්�ව� සකස ්
ෙක&ට �ෙ�. 

 

• ඉඉඉඉ----!ද�ා!ද�ා!ද�ා!ද�ා හා හා හා හා තා�ෂණය තා�ෂණය තා�ෂණය තා�ෂණය 
දැDම �Wක සමාජය� ෙග&ඩනැ�ෙ4 අර'ණ ස$තව ජා�ක ¥පවා$= නා}කා ඔස්ෙස` !කාශය YZ, 
!ද�ාව හා තා�ෂණ �ෙෂ`oය$ !!ධ මාතෘකා ඔස්ෙස` .ෂ්පාදනය කරන ලද !ද�ාCමක වැඩසටහ� 
12E� සම�!ත වන “/$මඬල”  �8ෙය� වැඩසටහ� මාලාව සඳහා ICTA මg� සං!ධානය කරන ලද 
“ඉ-සව්ාwමා= ස4මාන උෙළෙ+ R !ෙශ̀ෂ jසලතා ස4මානය� ද ඉ�cයාෙ0 නවc+W Dවර ‘8�ට+ 
එ4පව�ම�v ෆY�ෙ¨ෂ�’  මg� Bදානය ෙකෙරන “ම�ත� ස4මානය”  ද $/!ය. 

 

ජාත�ජාත�ජාත�ජාත��තර සබඳතාවය�තර සබඳතාවය�තර සබඳතාවය�තර සබඳතාවය 
� ලංEක !ද�ාඥ(�ට තම ප�ෙ-ෂණ ෙස&යාගැ=4 ජාත��තර වැඩසටහ�වල R ඉc:පC EAමට ෙහ� 
!ද�ාCමක �ෙෂ`oෙය$ නව සංව�ධනය� 9}බඳව දැDම ලබා ගැ=මට ෙහ� අවසථ්ා සපයන ජා�ක !ද�ා 
පදන4 චා:කා Bදාන, සහ !ෙ<ශය�$ උසස් !ද�ාගාර සහ !�ෂ්ට තලෙ- ප�ෙ-ෂණ මධ�සථ්ානවල �yZව 
සඳහා අවසථ්ා සැපeම මg� !ද�ාව, තා�ෂණය සහ නෙව�Cපාදනය �ළ ජා�ක හැEයාව ඉහළ නැං�ම 
සඳහා � !ෙ<qය !ෙශ̀ෂ �yZ වැඩසටහන වැ. ෙ��©යව වැදගC වැඩසටහ� ඔස්ෙස` !ද�ාව හා 
තා�ෂණය 9}බඳ ජාත��තර ස4බ�Lකරණ කටQ� අඛ�ඩව FG කරෙගන යන ලR. 
 

ෙ<qෙ<qෙ<qෙ<qය හා ජාත�ය හා ජාත�ය හා ජාත�ය හා ජාත��තර !ද�ා�තර !ද�ා�තර !ද�ා�තර !ද�ාCමක දැDම Cමක දැDම Cමක දැDම Cමක දැDම ෙබදා ගැ=මෙබදා ගැ=මෙබදා ගැ=මෙබදා ගැ=ම 
“� ලාං@ය !ද�ාඥ(�ෙ� ෙග� ය සංසදය : ජාලකරණෙය� සහ දැDම ෙබදා ගැ=ෙම� � ලංකාව 
බලාCමක EAම”  9}බඳ ජාත��තර ස4ෙ4ලනය� !ෙදස්ගත � ලාංEක !ද�ාඥ(�, ෙ<qය හා !ෙ<qය 
!ද�ාඥ(�, B�පC� සකසක්ර�න�, සහ රාජ� හා �<ගWක අංශවල අදාළ �ෙෂòවල .යැෙල�න�, 
යනාR�ෙ� දැDම අප රෙv පශ්චාC ගැ\4 ආ��කය සහ සමාජ සංව�ධනය සඳහා ෙය&දා ගැ=ම 9bස 
�<ගල(� 420ක පමණ සංඛ�ාවක සහභාgCවෙය� 2011 ෙදසැ4බ� 13 – 15 ද�වා පැවැC!b. 
 

ජාල ෙග&ඩනැ�ම, තා�ෂණය පදන4 ෙක&ට ගC ප�ෙ-ෂණ සහ ක�මා�තවල cQZව සඳහා දැDම ෙබදා 
ගැ=ම, සහ රෙv ආ��කය සංව�ධනය EAමට පහ;ක4 සැපeම 9bස ෙමම ව�ායාමය අඛ�ඩව FG කර 
ෙගන ය(. එකඟ � කටQ� 9}බඳ අඛ�ඩ අL�ෂණය� FG EAමට සහ සංසදෙ- R සකා«ඡාවට ල� � 



 vi 

Bධාන ව�ාපෘ� යථා�ථය� බවට පCෙ0දැ( .A�ෂණය EAමට ජගC සංසද jTය� ජා�ක !ද�ා පදනෙම$ 
සථ්ා9ත කරන ලR.  
 
!ද�ා!ද�ා!ද�ා!ද�ා හා තා�ෂණ B හා තා�ෂණ B හා තා�ෂණ B හා තා�ෂණ B�පC� ආFයා�ක ජාලය�පC� ආFයා�ක ජාලය�පC� ආFයා�ක ජාලය�පC� ආFයා�ක ජාලය 
STEPAN$ ව�තමාන සභාප�Cවය දරණ ජා�ක !ද�ා පදනම, ආFයා ශා��කර කලාපෙ- රටව+ දහයක 
සහභාgCවය ඇ�ව ජාත��තර වැඩ'Sව� 2011 ෙන&වැ4බ� මාසෙ- R සං!ධානය කළාය. STEPAN 
සමා�ක රටව+ .ෙය�ජනය කර/� ස'Sවට සහභාg�ව�ට �<ගWක සහ රාජ� අංශවල සභාgCවෙය� 
ජා�ක නෙව�Cපාදන ප<ධ�ය cQZ කළ හැ�ෙ� ෙකෙස` ද ය�න සමාෙල�චනයකට ල� EAම මg� 
ජා�ක නෙව�Cපාදන ප<ධ�ය සහ එමg� FG කරD ලබන කා�යභාරය 9}බඳ දැDම� සැපeමට, සහ 
නෙව�Cපාදන ප<ධ� අධ�යන, දCත !ශ්ෙ+ෂණය, සහ අ�ථ .¥පණය යනාcෙය$ ෙය&දා ගැෙනන !!ධ 
]මෙ0ද 9}බඳ සාක«ඡා EAම යන අර'Z ස$තව ෙමම වැඩ'Sව සං!ධානය කරන ලR. ජා�ක 
නෙව�Cපාදන ප<ධ�ය වැ8 cQZ EAෙ4 ෙමම BයCනය අඛ�ඩව FG කරෙගන යාමට .ය/තය.  
 
BBBB�පC� සකස ්කර�න� සහ ශාස්o�පC� සකස ්කර�න� සහ ශාස්o�පC� සකස ්කර�න� සහ ශාස්o�පC� සකස ්කර�න� සහ ශාස්oඥ(� සඳහා සංඛ�ාඥ(� සඳහා සංඛ�ාඥ(� සඳහා සංඛ�ාඥ(� සඳහා සංඛ�ා ෙ+ඛන ෙ+ඛන ෙ+ඛන ෙ+ඛන 
!ද�ාCමක !ෂය 9}බඳ දCත එක� EAම, අ�ථ .¥පණය, සහ !ශ්ෙ+ෂණය සඳහා මධ�ම .ෂ්කාශන 
මධ�සථ්ානය� ස4පදානය EAමට, සහ ෙමම අවශ� ෙකෙරන !ෂය� 9}බඳ ඉතා වැදගC ෙත&ර�V අදාළ 
�ෙෂ`oෙය$ .යැෙළ�න�ට සැපeමට, සහ රෙv සමාජ ආ��ක සංව�ධනය උෙදසා !ද�ාව, තා�ෂණය, සහ 
නෙව�Cපාදනවලට අදාළ කVZ 9}බඳව සමාජය දැD4වC EAමට �ෙබ�නා� =�කාරක පැවVම 
අwෙය�ගාCමක ඉල�කය� � න'G, වසර �ළ අවශ� Bමාණයට කා�යම�ඩලය ෙන&Fම මg� ඇ� � 
බාධක ෙන&සලකා ජය¡හණය ලබා ගැ=ම සඳහා FG කළා � Bබල BයCනය අගය කළ Q�ය. 
 
අදාළ �ෙෂ`oවල .යැෙළ�න� හට යාවCකා න කරන ලද ෙත&ර�V ලබා Rමට, !ෙශ̀ෂෙය� “ජා�ක 
ප�ෙ-ෂණ සහ සංව�ධන ස��ෂණය 2010”  ට ස4බ�ධ ෙත&ර�V ලබා Rමට, !ද�ාව සහ තා�ෂණය හා 
ස4බ�ධ !!ධ දCතපාදක පවCවාෙගන යෑම FG කරන ලR. 
 
ෙත&ර�V අවශ�ෙත&ර�V අවශ�ෙත&ර�V අවශ�ෙත&ර�V අවශ�තාවය ස�රා මතාවය ස�රා මතාවය ස�රා මතාවය ස�රා ම 
� ලංකා !ද�ා හා තා�ෂණ ෙත&ර�V ජාලෙය$ (SLSTINET) ෙ��� ල�ෂ�ය ෙලස ජා�ක !ද�ා 
�ස්තකාලය සහ ස4පC මධ�සථ්ානය අඛ�ඩව KයාCමක !ය.  
 
නව තා�ෂbක සංව�ධනය� 9}බඳ සම මvටමක තබා ග./� භා!ත කර�න�ෙ� ෙවනසව්න අවශ�තා 
ස�රා ම සඳහා වසර �ළ R ෙන&ෙයjC ]ෙම�පාය හ|�වා R ඒවාට අDyV�මට Kයා කරන ලR. අ9 නව 
වැඩසටහ� සහ සහෙය�gතා හY+කVව� එ� EAම අඛ�ඩව FG කෙළ'. පහත සඳහ� දෑ ඇ�ළCව, රට 
�රා “ෙත&ර�V කළමනාකරණය”  9}බඳ සා'$ක !ෙශ̀ෂඥතාවය නවතම ව�ාපෘ� මg� ඉ\ කරග�නා ලR. 
 

• අප රෙv FTන Fය�ම !ද�ාCමක පා�ශවකVව� සමග ඉෙල�ෙ®&.කව මා�ගගත ස4බ�ධතාවය� 
ෙග&ඩනැ�ෙ4 අදහස ඇ�ව !ද�ාව හා තා�ෂණය ආ¯ත කVZ අඩං{ EAම මg� � ලංකා !ද�ා 
ද�ශකය (SLSI) දCතපාදකය ��ණ පාඨ සංඛ�ාංක �සත්කාලය� බවට තCවෙය� උසස් EAම � 
ලංකා ෙත&ර�V ස�.ෙ0දන .ෙය��තායතනය (ICTA) මg� සං!ධානය කරන ලද ‘ඉ-සව්wමා= - 
2011”  ස4මාන Bදාෙන�Cසවෙ- R SLSI දCතපාදකය !ෙශ̀ෂ jසලතා ස4මානය� cනා ගCතාය. 

 
අදාළ ආයතන ඒ අQ:� පවCවා ෙගන යD ලබන ත. ආයත.ක ෙක�ෂඨ්ාගාර (IR) 
ඉෙල�ෙ®&.කමය ෙලස අ�ත�ගත EAෙ4 අදහස ඇ�ව රෙv එ� එ� !ද�ා හා තා�ෂbක 
ආයතනවල සථ්ා9ත කර ඇ� ෙ<qය !ද�ාව සහ තා�ෂණය 9}බඳ ආ¯ත කVZ සංඛ�ාංකකරණය 
සඳහා උපකාර EAම 9bස � පස් අYVG ජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාපෘ�ය. එක!ට ස��ෂණ 
පහ;ක4 ස$ත ජා�ක ජාලය� සකස් EAමට Fය�ම ත. ෙක�ෂඨ්ාගාර මා�ගගතව එEෙනකට 
ස4බ�ධ EAමට .ය/තය.  
 

• ප;gය වසර 25 �ළ R � ලංකා !ද�ාwව�ධන සංගමය මg� එ$ සැFවල R ඉc:පC කරන ලද 
ප�ෙ-ෂණ පo (සාර සං¡හ සමග) වා�තා EAම. 

 

• එ� ෙසYමක R ත. අඩ!ය� ෙහ� Fය�ම අඩ! ෙසY4 EAමට පහ;ක4 සපය/� ෙවනC ඉ-
ෙක�ෂඨ්ාගාර සහ අෙනjC මා�ගගතව Bකාශයට පC කරන ලද වාරසඟරා ෙබ&හාමය� එEෙනක 
ඔස්ෙස` ෙසY4 EAමට, එක !ට ෙසY4 EAෙ4 පහ;කම, ජා�ක !ද�ා පදනම මg� cයC කරන ලද 
ජා�ක ඉ-ෙක�ෂඨ්ාගාරෙය$ අ�ත�ගත කරන ලR.  

 
 
 



 vii  

ඵලදායක ව�ාඵලදායක ව�ාඵලදායක ව�ාඵලදායක ව�ාපෘ� කළමනාකරණයපෘ� කළමනාකරණයපෘ� කළමනාකරණයපෘ� කළමනාකරණය 
ජා�ක !ද�ා පදනම මg� �ල�ාධාර සපයන ලද ව�ාපෘ�වල කළමනාකරණ කටQ� සමස්තය� ෙලස cQZ 
EAෙ4 අවශ�තාවය හ|නාග�නා ලR. ජා�ක !ද�ා පදනෙම$ Kයාකාරක4 ඒ@කරණය ෙක&ට මා�ගගත 
ප:ගණක මෘGකාංග වැඩසටහන� සකස් EAමට කටQ� කර �ෙබන අතර, එ$ සා�ථක .මාව සමග  
කළමනාකරණය ඇගeෙ4 පරා/�ක වඩා ෙහ&°� ස්ථා9ත EAමට හැE වන, !!ධ ව�ාපෘ�වල 
කළමනාකරණ ආකෘ� 9}බඳ ෙත&ර�V ගබඩා EA4 සහ නැවත ලබා ගැ=ෙ4 සැල;4 සහගත BයCනය� 
දැAමට ජා�ක !ද�ා පදනමට හැEවD ඇත.  
 
කළමනාකරණ ප<ධ�ෙය$ {ණාCමක භාවයකළමනාකරණ ප<ධ�ෙය$ {ණාCමක භාවයකළමනාකරණ ප<ධ�ෙය$ {ණාCමක භාවයකළමනාකරණ ප<ධ�ෙය$ {ණාCමක භාවය 
ජා�ක !ද�ා පදනම මg� සපයD ලබන ෙසව̀ාවලට {ණාCමක භාවය� සැපeම සහ�ක EAම සඳහා 
{ණCව කළමනාකරණ ප<ධ�ය (QMS) නැවත cයC EAෙ4 BයCනය� දරණ ලR. එcෙනදා කටQ� ඔස්ෙස ̀
වඩා යහපC {ණාCමක ෙසව̀ාව� ස4පාදනය EAමට එEෙනකට ස4බ�ධ කළ Q� සැල;4 සහ ]ෙම�පය 
සඳහා මග ෙප�වන, ව�හය�, ස�ද�භය� සහ එ@ රා'ව �ළ කටQ� කර�න� සඳහා ස!ස්තරාCමක 
.�ණායක සඳහා QMS මg� පහ;ක4 සලසD ලබන ෙහ(� ෙමම ව�ායාමය අෙ��zත ස4��ණ B�ලාභ 
ලබා ගැ=ම සඳහා අඛ�ඩව KයාCමක කළ Q�ය.    
 
කා�යසාධන කළමනාකරණ ප<ධ�යකා�යසාධන කළමනාකරණ ප<ධ�යකා�යසාධන කළමනාකරණ ප<ධ�යකා�යසාධන කළමනාකරණ ප<ධ�ය 
ජා�ක !ද�ා පදනෙම$ කා�යසාධන කළමනාකරණ ප<ධ�ය නැවත අL�ෂණයට සහ සංෙශ�ධනයට ල� 
EAම FG ෙකVb. ඉල�කෙය$ සහ කැප�ෙම$ පැහැcW බව සමග ]ෙම�පාය මg� cෙවන අර'Z 
ස4බ�ධ EAෙ4 ප<ධ�ය� සථ්ා9ත ෙක&ට �ෙබන අතර, එය Kයාවට නැං�ම FG ෙකෙර/� පවO. ජා�ක 
!ද�ා පදනෙම$ ව�ාපා:ක ]ෙම�පාය KයාCමක EAම සඳහා හැEයාව ලබා ෙද�නා � �රසර ආයත.ක 
සංස්කෘ�ය� කරා ෙස`වක කා�යසාධනය ෙගන යෑම අ��� සථ්ා9ත කරD ලැ� කා�යසාධන 
කළමනාකරණ ප<ධ�ෙය� අෙ��ෂා ෙකෙ�. ආයතනෙය$ සා�ථකCවය සහ�ක කරD ලබ�ෙ�, ෙසව̀ක 
කා�යසාධනය මg� වන බැ!� එය පහතට ඇද දැ�මට ඉඩ ෙන&තබා ෙස`වක කා�යසාධන සංව�ධනය 
ඵලදායක ෙලස KයාCමක EAමට අෙ��ෂා ෙකෙ�.  
 
අවසාන වශෙය�, Bධාන !ධායක .ලධා:.ය වශෙය� මාෙ� �/කාව KයාCමක E:ෙම$ ලා මෙවත 
තබන ලද !ශ්වාසය 9}බඳව කළමනාකරණ ම�ඩලයට මම !ෙශ̀ෂෙය� ස්±�ව�ත ෙව/. සැලEය Q� 
Bමාණයක අපහ;තා මධ�ෙ- Yව ද, ෙගdරවා�!ත ෙසව̀යක .රත වන !�ෂ්ට !ද�ාඥ(� සහ 
තා�ෂණඥ(� සමා�ක(� ෙලස කටQ� කරන, උපෙ<ශක ම�ඩල, ප�ෙ-ෂණ ම��, සහ තා�ෂbක 
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දැ�මදැ�මදැ�මදැ�ම, , , , ෙමහවර සහ අර�ෙමහවර සහ අර�ෙමහවර සහ අර�ෙමහවර සහ අර�    
    
ජා�ක �ද�ා පදනම තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශය යටෙ  පව�න රජය ම!" #ල�ාධාර සැපෙයන 
ආයතනය'. ජා�ක �ද�ා පදනම )*+වන ල,ෙ,, 1994 අංක 11 දරණ �ද�ා හා තා�ෂණ සංව�0ත පනත 
යටෙ  1998 ව�ෂෙ� 2 ය. 3 ලංකා ස්වභා�ක ස6ප , බලශ�� සහ �ද�ා අ0කා8ය (නෙ�සා) එ* <�වජයා 
�ය. ව�ෂ 1968 2 )*+ව> ලැ? ජා�ක �ද�ා සභාව ප@ව නෙ�සා නA" හB"ව> ලැC ය.  
 

අපෙD දැ�ම ව>ෙ�අපෙD දැ�ම ව>ෙ�අපෙD දැ�ම ව>ෙ�අපෙD දැ�ම ව>ෙ�,,,,    
    
මහජන @බE,0ය )Fස තරඟකාH ජයIහණය� සහ ජා�ෙ� JK LM�ව� කරා ෙමෙහයවන �ද�ාව හා 
තා�ෂණෙ� Nඛතම බලෙPගය� බවට ප Rම. 
 

අපෙD ෙමෙහවරඅපෙD ෙමෙහවරඅපෙD ෙමෙහවරඅපෙD ෙමෙහවර    
    
රාජ�, ෙපS,ගTක, ආයතන, ක�මා"ත සහෙයU!තා ෙගVඩනැංRම XY" දැ>6 ආ�Zකය� [�මාණය 'Hම 
සඳහා ප�ෙ�ෂණ, සංව�ධන සහ නෙවU පාදන Nව�ධනය 'Hම.  
 

මහජනතා වෙD ]වන ම^ටම වැ_LM� 'Hමට, හැ'යාව" ඉහළ නැංRම, යbතල පහ@ක6 සංව�ධනය, 
තා�ෂණය ෙගන යාම සහ Eයcම �ද�ා හා තා�ෂණ �ෙෂdeවල දැ>ම උ පාදනය සහ ෙබදා 2ම සඳහා 
පහ@ක6 සැපgම. 
 

හැ'යාව" මත hයා මක සහ N�ඵලාjඛ කා�යය 'Hමට උපකාH වන වට)ටාව� Xළ kසලතා )8 lම 
බලකාය� ඇ� 'Hම XY" අපෙD අjමතා�ථය" කරා ළඟා Rම. 
 
 

අර� සහ කා�යයඅර� සහ කා�යයඅර� සහ කා�යයඅර� සහ කා�යය    
    

� �ශ්ව �ද�ාල, �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතන සහ �ද�ාඥය" �E" Ep කර> ලබන #Tක සහ 
ව�වහා8ක �ද�ා ප�ෙ�ෂණවලට #ලාර6භය සැපgම, පහ@ක6 ලබා 2ම සහ ආධාර ලබා 2ම. 

  ෙ6 යටෙ , 

• සමාජ �ද�ා ප�ෙ�ෂණ සහ �ද�ා අධ�ාපන වැඩසටහ" ද ඇXළ ව �ද�ා මක ප�ෙ�ෂණවල 
�භවය ඉහළ නැංRම, 

• 3 ලංකාෙP සව්භා�ක ස6ප  වැ_ LM� 'Hම, 

• 3 ලාං'කය"ෙD @බසාධනය Nව�ධනය 'Hම, 

• �ද�ා හා තා�ෂණ අංශවල ප�ෙ�ෂකq" rs� 'Hම 
 

 

  යනාLය )Yබඳව අවධානය ෙයV කර> ලැෙt. 
 
 

� 3 ලංකාෙP සහ �ෙ,ශ රටවල �ද�ාඥq" අතර ෙතVරXu sවමාu 'Hම සඳහා උපකාර 'Hම. 
 

� )Yග  �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතනවල �ද�ා මක අධ�ාපන සහ �ද�ා මක කටMX සඳහා vෂ� ව 
සහ අ0 vෂ� ව )8නැwම. 

 

� �ද�ා මක සහ තා�ෂFක කටMXවල [MXxව"ෙD වලංy නාම ෙzඛනය� පව වාෙගන යාම 
සහ ව�තමානෙ� �ෙබන Nමාණය සහ N�{|ත අවශ�තා සඳහා වන, 3 ලංකාෙP �ද�ා මක හා 
තා�ෂFක ස6ප  )Yබඳව ද ත එකX 'Hම, �ශ්ෙzෂණය 'Hම සහ �වරණය සඳහා මධ�ම 
[ෂ්කාශන මධ�සථ්ානය� ෙලස hයා 'Hම සහ �ද�ා හා තා�ෂණ ෙම"ම අෙනk  �ෙෂdeවල 
N�ප � සැක}ෙම* ලා අවශ� ෙකෙරන ෙතVරXu ස6පාදනය ෙකෙරන මධ�සථ්ානය� ෙලස hයා 
'Hම. 

 

� �ද�ාව NචTත 'Hෙ6 වැඩසටහ" සඳහා N�පාදන ස6පාදනය කරA" මහජනතාව අතර �ද�ාව 
NචTත 'Hම )Fස කටMX 'Hම. 

 
 

� ජා�ක �ද�ා පදනම එ* hයාකාරක6 Ep 'Hෙ6 2 පහත සඳහ" #ලධ�මවලට අ>ගතව කටMX 
කරq.  
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�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාෙව* සා�ෙව* සා�ෙව* සා�ෙව* සා�����කතාවකතාවකතාවකතාව::::    
ජාත�"තර �ද�ා මක කටMX ම!" ලබා ග තා x �ද�ා මක ෙයUග�තාව හැර �Aය )Yබඳව ෙවනස� 
ෙනVෙකVට තම �ද�ා මක කටMX වැ_ LM� කරගැ�ම )Fස ත[ r,ගලq" ෙලස අෙනk  �ද�ාඥq" 
ඇ@u 'Hෙ6 සහ ඔ�" සමග ස"[ෙPදනෙ� ෙයLෙ6 �ද�ාඥq" සX [දහස )Yග"නා අතර ජා�ක �ද�ා 
පදනම ඊට අ>�ලව කටMX කරq. 
 

�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාව ප8Jලනෙ� [දහසව ප8Jලනෙ� [දහසව ප8Jලනෙ� [දහසව ප8Jලනෙ� [දහස::::        
�ද�ා මක �මය සමග එකඟවන ආකාරයට සහ වග�ම� ස*තව �ද�ාව ප8Jලනය 'Hමට �ද�ාඥq" සX 
අq�ය )Yග"නා අතර ජා�ක �ද�ා පදනම ඊට අ>�ලව කටMX කරq. 
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කළමනාකරණ ම�ඩලයකළමනාකරණ ම�ඩලයකළමනාකරණ ම�ඩලයකළමනාකරණ ම�ඩලය    
    
ජා�ක �ද�ා පදනම, සභාප�[ය, අධ��ෂ, �ශ්ව �ද�ාල N�පාදක ෙකVAසම, � ලංකා �ද�ාjව�ධන 
සංගමය, 3 ලංකා ඉං�ෙ"u ආයතනය, සහ දz අමාත�ාංශය [ෙයUජනය කරA" සමා�කq" 
EPෙදෙනk, සහ තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ව8ය �E" ප කර> ලබන සමා�කq" EPෙදෙනk යන 
අයෙග" සම"�ත කළමනාකරණ ම�ඩලය� ම!" පාලනය ෙකෙ�. අධ��ෂ, ආයතනෙය* Nධාන 
�ධායක [ලධා8යා වශෙය" කටMX කරq. 
 
 
මහාචා�ය E8ම� Nමහාචා�ය E8ම� Nමහාචා�ය E8ම� Nමහාචා�ය E8ම� Nනා"p නා"p නා"p නා"p ----    සභාප�[ය    
�ෂ�]ව �ද�ාව )Yබඳ මහාචා�ය, ෛවද� �ඨය, 3 ජයව�ධනrර �ශ්ව �ද�ාලය. 
 
ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....ඒඒඒඒ....ෙ�ෙ�ෙ�ෙ�. . . . අභයව�ධන අභයව�ධන අභයව�ධන අභයව�ධන ---- අධ��ෂ/Nධාන �ධායක [ලධාH 
 

ෙ,ශබ"p මහාචා�ය bMT ද Ezවා ෙ,ශබ"p මහාචා�ය bMT ද Ezවා ෙ,ශබ"p මහාචා�ය bMT ද Ezවා ෙ,ශබ"p මහාචා�ය bMT ද Ezවා ---- සාමා�ක 
�lාම ල  �ෙශdෂ උපෙ,ශක, රසාය[ක ක�මා"ත අංශය, UNIDO, ඕස්�යාව. 
රසායන �ද�ාව )Yබඳ *ටr මහාචා�ය, 3 ජයව�ධනrර �ශ්ව �ද�ාලය 
T"� නැ�රz Nඩ�^ස් * උපෙ,ශක  
 

මහාචා�ය මහාචා�ය මහාචා�ය මහාචා�ය උඋඋඋමා kමාරසව්ාA මා kමාරසව්ාA මා kමාරසව්ාA මා kමාරසව්ාA ---- සාමා�කා 
උ,jද �ද�ාව )Yබඳ ස6මා[ත මහාචා�ය, 3 ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය. 
�ද�ාව )Yබඳ ජා�ක ඇකඩAය, ලqෆ් ෙලU"D ල�["D (L3) ව�ාපෘ�ෙය* උපෙ,vකා (�වෘත �ශ්ව 
�ද�ාලය) 
    
ඉං�ෙ"u ඉං�ෙ"u ඉං�ෙ"u ඉං�ෙ"u ((((මහාචා�යමහාචා�යමහාචා�යමහාචා�ය) ) ) ) ඒඒඒඒ....ෙ�ෙ�ෙ�ෙ�....ඩtඩtඩtඩt. . . . ජයව�ධනජයව�ධනජයව�ධනජයව�ධන    ---- සාමා�ක (2010.09.14 Lන Eට) 
සභාප�, 3 ලංකා ඉං�ෙ"u ආයතනය 
 
මහාමහාමහාමහාචා�ය එ�චා�ය එ�චා�ය එ�චා�ය එ�. . . . අ ෙඅ ෙඅ ෙඅ ෙttttyණව�ධන yණව�ධන yණව�ධන yණව�ධන ---- සාමා�ක (2011.06.08 Lන Eට) 
මහාචා�ය, ප� ෛවද� සහ ස ව �ද�ා �ඨය, ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව �ද�ාලය 
 
ආචා�ය උපාT ෙසdදර ආචා�ය උපාT ෙසdදර ආචා�ය උපාT ෙසdදර ආචා�ය උපාT ෙසdදර ---- සාමා�ක (2010.09.01 Lන Eට 2011.01.04 ද�වා) 
අධ��ෂ ෙජනරාz, ජා�ක අධ�ාපන ආයතනය 
 
මහාචා�ය ෙරVහා" රාජප�ෂ මහාචා�ය ෙරVහා" රාජප�ෂ මහාචා�ය ෙරVහා" රාජප�ෂ මහාචා�ය ෙරVහා" රාජප�ෂ ---- සාමා�ක (2011.04.08 ද�වා) 
ෙජ�ෂඨ් මහාචා�ය, කා{කා�Aක ]ව�ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, us� �ශ්ව �ද�ාලය 
සාමා�ක, �ශ්ව �ද�ාල N�පාදන ෙකVAසම (UGC) 
�ධායක අධ��ෂ, කෘ{කා�Aක ප�ෙ�ෂණ N�ප � සභාව  (CARP) 
 
ඉං�ෙ"u ආන"ද ෙහ^bආර��ඉං�ෙ"u ආන"ද ෙහ^bආර��ඉං�ෙ"u ආන"ද ෙහ^bආර��ඉං�ෙ"u ආන"ද ෙහ^bආර��        ---- සාමා�ක  
කළමනාකරණ උපෙ,ශක, � ඇ"� ඊ ක"සzට"^ස ්
 
ජග  �ජග  �ජග  �ජග  �. . . . ඩයස ්මයා ඩයස ්මයා ඩයස ්මයා ඩයස ්මයා     ----    සාමා�ක (2010.07.07 Eට 2011.01.14 ද�වා) 
අධ��ෂ (පා�Tෙ6"X කටMX), දz සහ �මස6පාදන අමාත�ාංශය  
 
මහාචා�ය ජය"ත �ෙ ර න මහාචා�ය ජය"ත �ෙ ර න මහාචා�ය ජය"ත �ෙ ර න මහාචා�ය ජය"ත �ෙ ර න     ----    සාමා�ක (2010.10.11 Eට) 
ස ව �ද�ාව )Yබඳ ෙජ�ෂඨ් මහාචා�ය, කැලFය �ශ්ව �ද�ාලය 
 
එස්එස්එස්එස්....ඩtඩtඩtඩt....}}}}. . . . ජයAF Aය ජයAF Aය ජයAF Aය ජයAF Aය     ----    සාමා�කා (2011.04.08 Eට) 
සහකාර අධ��ෂ, #ල� N�ප � ෙදපා�තෙ6"Xව, දz හා �මස6පාදන අමාත�ාංශය 
 
}}}}....එ6එ6එ6එ6....ආ�ආ�ආ�ආ�....    ඇ"ත[ මයා ඇ"ත[ මයා ඇ"ත[ මයා ඇ"ත[ මයා     ----    සාමා�ක (2011.06.10 Eට) 
අධ��ෂ (�ද�ාව, ෙසSඛ�, සහ කාqක අධ�ාපනය), �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, ජා�ක අධ�ාපන ආයතනය 
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ආයත[ක ව¡ආයත[ක ව¡ආයත[ක ව¡ආයත[ක ව¡හයහයහයහය    
    
�ද�ා හා තා�ෂණ සංව�ධන පනෙත* සඳහ" ෙකV"ෙ,Eවලට අ>ව සාමා�කq" 11 ෙදෙනkෙග" 
සම"�ත වන කළමනාකරණ ම�ඩලය� ම!" ජා�ක �ද�ා පදනම පාලනය ෙකෙ�. Nධාන �ධායක 
[ලධා8යා වන අධ��ෂ ද කළමනාකරණ ම�ඩලෙ� සමා�කෙය� ෙලස hයා කරq. 
 

#ල� සහ ප8පාලන, �ණ, ෙතVරXu තා�ෂණය, සහ අභ�"තර �ගණක ෙසdවා යන අංශවල උපකාරය 
ඇ�ව ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ඇ� �ද�ා මක අංශ හය තම අර� කරා ළඟා Rමට කළමනාකරණ 
ම�ඩලයට සහාය ෙP. �ද�ා මක අංශ, එන6, ප�ෙ�ෂණ, තා�ෂණ, ජාත�"තර සබඳතා, �ද�ා හා තා�ෂණ 
N�ප � ප�ෙ�ෂණ, සහ �ද�ාව NචTත 'Hම යන අංශ ම!" �ද�ා මක කටMX hයා මක කර> ලබන 
අතර ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානය Lවqන rරා �ද�ා මක ෙතVරXu ව�ා|ත 'Hම 
ෙම"ම ජාලගත 'Hම Ep කරq. කළමනාකරණ ම�ඩලයට / සභාප�[යට වා�තා ෙකෙරන සව්ා¢න 
අභ�"තර �ගණන ඒකකය� )*+වා ගැ�ම ම!" යහපාලනය� කරා ආයතනය ෙමෙහයවන අභ�"තර 
පාලනය පව වා ගැ�ෙ6 අවශ�තාවය සrරාෙගන ඇත. 
 

�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මක කටMX සං�ධානය මක කටMX සං�ධානය මක කටMX සං�ධානය මක කටMX සං�ධානය    
    
එ* ෙමෙහවරට අ>�ලව, ජා�ක �ද�ා පදනම r£z ෙලස �ද�ාව හා තා�ෂණයට ෙසdවා සැපgම Ep කරන 
��ධ �ද�ා මක වැඩසටහ" සඳහා #ල� ස6පාදනය කරq. 
 

[�ෙ,ශ කරන ලද ප�ෙ�ෂණ/තා�ෂණ ව�ාපෘ� �චාරය 'Hම, @සංගත 'Hම සහ Nඛතාවය අ>ව 
ෙපළගැසR්ම ම!" සහ අදාළ අංශවල [MX ප�ෙ�ෂකq" අතර වඩා �මා>�ල ස"[ෙPදන කටMX වැ_ 
'Hම, Nව�ධනය 'Hම ම!" �ද�ා මක අංශවල කටMX Ep කරෙගන යාම සඳහා ප�ෙ�ෂණප�ෙ�ෂණප�ෙ�ෂණප�ෙ�ෂණ////තා�ෂණ තා�ෂණ තා�ෂණ තා�ෂණ 
උපෙ,ශක ම�ඩලඋපෙ,ශක ම�ඩලඋපෙ,ශක ම�ඩලඋපෙ,ශක ම�ඩල �ද�ා මක ද�ශනය� ස6පාදනය 'Hම Ep කරq. උපෙ,ශක ම�ඩල, සමාෙයU�ත 
උපෙ,ශක වය සැපgම  ෙම"ම, ප�ෙ�ෂණ Nජාෙව" ලැෙබන N�චාර සහ ජා�ක �ද�ා පදනමට සහ 
ප�ෙ�ෂණ Nජාවට ෙපVp වැදග කම� ස*ත කu� )Yබඳ සාක�ඡා 'Hම යන කාරණා ,� වයට ඉඩ හසර 
සලසq. 
 

��ධ �ද�ා මක ප�ෙ�ෂණ �ෙෂdeවල කටMX hයාෙව* ෙයදRමට )*+ව> ලැබ ඇ� ප�ෙ�ෂණ මප�ෙ�ෂණ මප�ෙ�ෂණ මප�ෙ�ෂණ ම¥¥¥¥cccc 
අදාළ �ෂයය"ෙD ප�ෙ�ෂණ Nදාන hයා මක 'Hමට භාර 2 ඇ� ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ව�ාපෘ� 
ස6බ"¢කාරකq"ට මඟ ෙප"Rම ම!" කළමනාකරණ ම�ඩලයට සහෙයUගය ද�වq.    
 
ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා පදනෙම* ජා�ක කA+ පදනෙම* ජා�ක කA+ පදනෙම* ජා�ක කA+ පදනෙම* ජා�ක කA+,,,, ඒවාෙ� ඉල�ක සහ අර� ෙවත ළඟාRෙම" සහ �ෙශd{ත �ෙෂdeවල 
�ද�ා මක මගෙප"Rම සැපgම ම!" කළමනාකරණ ම�ඩලයට සහායRම, සහ �ෙශd{ත ෙකV"ෙ,E මත 
පදන6 x ඒවාෙ� වැඩ සැලැසම් සහ එ* Nග�ෙය*/N�ඵලවල වා�තාව� [ශ්�ත කාල වකවා>වලට අ>ව 
කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙවත ඉL8ප  'Hම අෙ|�ෂා ෙකෙ�. අවදාන6 සාධක මගහැරRම )Fස එවැ[ දෑ 
හBනාගැ�ම සහ තම ඉල�ක ස6<�ණ 'Hම තහ�u 'Hෙම* ලා බලපාන Nධාන §රණකාරක හBනාගැ�ම 
ෙමම කA+වT" අෙ|�ෂා ෙකෙ�. අවශ� කරන සහෙයU¨තාවය ලබාගැ�මට අදාළ [ෙයU�තායතන සමග 
සහෙයUගෙය" කටMX 'Hම කA+වල ඉල�ක ස6<�ණ 'Hෙ6 2 <�ව අවශ�තාවය� ව> ඇත.  
 

සංස්කරණ ම�ඩලය, ජා�ක �ද�ා පදනෙම* වාරසඟරාව, සමාජ �ද�ාව )Yබඳ 3 ලංකා වාරසඟරාව සහ 
ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" Nකාශනය ෙකෙරන අෙනk  �ද�ා මක Nකාශන අඛ�ඩව Nකාශනය 'Hම 
සහ�ක කරq. සංස්කරණ ම�ඩලය, සංස්කාරකවu"ට, ක�තෘවu"ට, �චාරකq"ට සහ ජා�ක �ද�ා 
පදනෙ6 සංස්කරණ කා�ය ම�ඩලයට අවශ� මඟ ෙප"Rම සපයq.  
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�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තා�ෂණ ප�ෙ�ෂණ �ෙශdෂ EpR6 හා තා�ෂණ ප�ෙ�ෂණ �ෙශdෂ EpR6 හා තා�ෂණ ප�ෙ�ෂණ �ෙශdෂ EpR6 හා තා�ෂණ ප�ෙ�ෂණ �ෙශdෂ EpR6    
    
අප හට වසර සඳහා ෙව" කරන ලද දල Nමාණව  ෙනV�න ද දැ>ෙම* [දහස සහ ෙනVබැ© අ"ෙPෂණය 
L8ග"වන �ම�ශනෙය* ෙයෙද"නා x සංස්කෘ�ය� [�මාණය කරA" �ද�ාව හා තා�ෂණයට ෙසdවය� 
ඉ+ ෙකVට ඇ� �ද�ා මක ප�ෙ�ෂණවලට සහෙයUගය දැ�Rම සඳහා ලා�ෂFක ෙමVඩලය� සකස> ලැබ 
ඇත. 
 

#Tක හා ව�වහා8ක �ද�ා ප�ෙ�ෂණවලට #ලාර6භය සැපgම, පහ@ක6 සැල}ම සහ සහෙයUගය දැ�Rම 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* #Tක අරණ වන අතර ප�ෙ�ෂණ Lය  කරන ලද අදාළ ආයතනය සමග 
සහෙයU! වෙය" කටMX 'Hම ම!" මහජනතාවෙD @බ E,0ය තකා සමහර ප�ෙ�ෂණ 
N�ඵල/[ෂප්ාදනවල N�ලාභ ෙයVදාගැ�මට සා#*ක උ සාහය� ෙගන �ෙt. 
 

වසර Xළ හBනාග  වැදග  ජයIහණ සමහර� පහත දැ�ෙP. 
 

3333 ලාං'ක �ද�ා ලාං'ක �ද�ා ලාං'ක �ද�ා ලාං'ක �ද�ාඥq"ෙD ජග  සංසදය ඥq"ෙD ජග  සංසදය ඥq"ෙD ජග  සංසදය ඥq"ෙD ජග  සංසදය : : : : ජාලකරණය සහ දැ>ම ෙබදාගැ�ම ඔසේසd 3ජාලකරණය සහ දැ>ම ෙබදාගැ�ම ඔසේසd 3ජාලකරණය සහ දැ>ම ෙබදාගැ�ම ඔසේසd 3ජාලකරණය සහ දැ>ම ෙබදාගැ�ම ඔසේසd 3 ලංකාව  ලංකාව  ලංකාව  ලංකාව 
බලා මක 'Hමබලා මක 'Hමබලා මක 'Hමබලා මක 'Hම....    
    
රෙ^ පශ්චා  ගැ+6 ආ�Zකය සහ සමාජ සංව�ධනය සඳහා රb" බැහැරව ෙවෙසන �ද�ාඥq"ෙD 
දැ>ම ෙයVදා ගැ�මට, තා�ෂණ සහ ප�ෙ�ෂණ අමාත�ා ංශෙ� �ෂය පථය යටෙ  Mෙනස්ෙකU 
ආයතනෙය* සහෙයUගය ඇ�ව ජා�ක �ද�ා පදනම 3 ලාං'ක �ද�ාඥq"ෙD ජග  සංසදය සං�ධානය 
කළාය. Nබල ස6බ"ධතා ෙගVඩනැ¨මට සහ ජා�ෙ� ඉL8 ගමනට, තා�ෂණය පදන6 කරග  
ප�ෙ�ෂණ සහ ක�මා"තවල වැ_ LM�ව සඳහා දැ>ම ෙබදාගැ�ම පහ@ 'Hම )Fස ජාල 
ෙගVඩනැ¨මට, රb" බැහැරව Ebන සහ ෙ,Jය �ද�ාඥq" එකට ණගැසස්Rම ෙමම සංසදෙ� Nධාන 
ඉල�ක අත8" එක� �ය. 
 

ව�තමානෙ� 3 ලංකාෙව" ආනයනය ෙකෙරන [ෂප්ාදන අත8" උසස් තා�ෂණය පදන6 ෙකVට ෙගන 
ඇ ෙ  [ෂප්ාදන 1.5%� පමණ'. පශ්චා  ගැ+6 සංව�ධන ස"ද�භය� Xළ 3 ලං�ය �ෙශdෂඥ 
ඥානය සහ නෙවU පාදන මත පදන6ව නව Nවණතා සමග එකට ගම" 'Hම හා නව ෙවෙළඳෙපVළ 
අවසථ්ා [�මාණය 'Hම එළැ¬� පැෙ� අවශ�තාවය ෙP. එ[සා, ෙමම සංසදය ආ�Zක ව�ධනය )Fස 
x අඛ�ඩ සහෙයU¨තාවය සඳහා වන ආෙයUජනය� �ය.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වැඩ£ෙව" ප@, 3 ලාං'ක �ද�ාඥq" �E" ෙගU�ය සංසදෙ� 2 [�ෙ,ශ කරන ලද කටMXවලට ආධාර 
'Hම සඳහා ජග  සංසද kbය )*+වන ල2. 
 

�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මක ප�ෙ�ෂණ ෙPLකාව r£z 'Hම මක ප�ෙ�ෂණ ෙPLකාව r£z 'Hම මක ප�ෙ�ෂණ ෙPLකාව r£z 'Hම මක ප�ෙ�ෂණ ෙPLකාව r£z 'Hම    
    
�ද�ා මක ප�ෙ�ෂණ ෙPLකාව r£z 'Hමට දැ_ 
Nය නය� දරA", Ly කල� �ෙශdෂඥq" සව්zප 
ෙදෙනkට පමණ� }මා Rමට ඉඩ ෙනVතබා, #Tක සාය[ක 
හා ව�වහා8ක ප�ෙ�ෂණවල �ම හැ'යාව" �දහා 
දැ�Rමට �ද�ා මක Nජාව L8ම  කරA", නව �ද�ා මක 
ෙසVයාගැ�ෙ6 අෙ|�ෂා ෙව" ජා�ක �ද�ා පදනම 
වැඩසටහ" මාලාව� Lය  කළාය. තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ 
Nදාන, ප�ෙ�ෂණ අ0vෂ� ව සහ vෂ� ව, පශ්චා  
ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ �ද�ාඥෙයU, ප�ෙ�ෂණ 

 



 6 

 

උපකරණ Nදාන, ප�ෙ�ෂණ උපකරණ සඳහා අමතර ෙකVටස් Nදාන සහ ප�ෙ�ෂණ උපා0 අ¢�ෂණය සඳහා 
උපකාරක වැඩසටහ" යනාLය ඇXළ ව ��ධ ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩසටහ" සඳහා #ල� ස6පාදනය 'Hෙ6 
Nය නයට අමතරව අර� සා�ෂා  කරගැ�ෙ6 අjNාය ස*තව ව�ාපෘ� ෙයUජනාවT ෙzඛනය )Yබඳව 
rs� වැඩ£ පවා සං�ධානය ෙකuF.  
 

තා�ෂණ �ද�ාතා�ෂණ �ද�ාතා�ෂණ �ද�ාතා�ෂණ �ද�ා මක නෙවU පාදන උ ෙNd මක නෙවU පාදන උ ෙNd මක නෙවU පාදන උ ෙNd මක නෙවU පාදන උ ෙNdරණය රණය රණය රණය     
    
තා�ෂFක �ද�ා මක නෙවU පාදන ස�ම  'Hම ඉල�ක කරෙගන තා�ෂණ Nදාන වැඩසටහ" ෙදක� 
ම!" ජා�ක �ද�ා පදනම තරඟකා8 �ෙමUපාය� ෙලස තා�ෂණ නෙවU පාදනෙය* ෙයෙදන ව�ාපාරවලට 
අත�වශ� උපකාර සහ ස6ප  ලබා p" අතර තා�ෂණය )Yබඳ උන"pව� ද�වන මහජනතාව අත8" 
ඕනෑම ෙකෙනkට තා�ෂණ නෙවU පාදනයට වැයවන දල )යවාගැ�මට ජා�ක �ද�ා පදනම උපකාර 
කළාය. එ� තා�ෂණ Nදාන වැඩසටහ" ෙදක න6, 

- තා�ෂණ සංව�ධනය සඳහා උපකාර 'Hම (Tech – D) 
- නව තා�ෂණය පදන6 ෙකVටග  ව�ාපාර ආර6භ 'Hම සඳහා උපකාර 'Hම (Start Ups) 

 
,0ම,0ම,0ම,0මයයයය ෙ,පළ අq�ය @ර�ම ෙ,පළ අq�ය @ර�ම ෙ,පළ අq�ය @ර�ම ෙ,පළ අq�ය @ර�ම 
 
පහත සඳහ" දෑ ඔස්ෙසd ,0මය ෙ,පෙළ* [මැ�6කuව"ෙD සහ [�මාණකuව"ෙD අq�ය ලබා 
ගැ�ම, ආර�ෂා 'Hම, සහ කළමනාකරණය 'Hම සඳහා සහෙයUගය සපයන ල2. 
 

• hයාවTයට පහ@ක6 සැපgමට මධ�සථ්ාන )*+Rම 
• 3 ලංකා ජා�ක ,0මය ෙ,පළ කා�යාලෙය* සහෙයUගය ඇ�ව ,0මය ෙ,පළ �ගණන 
• �ශ්ව �ද�ාල Xළ ,0මය ෙ,පළ අධ�ාපනය සහ ෙක+6ප  සැක}ම හා ෙ|ට"^ අයp6 පe 

ස6<�ණ 'Hම )Yබඳ තා�ෂFක උපෙදස් සැපgම 
• මා�ග ගත PCT )රRම සහ ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙසRම හා දළ )ටප  සැක}ම සඳහා පහ@ක6 

සැපgමට ෙ|ට"^ උපකාරක අංශය� )*+Rම 
• ෙ|ට"^ 2�ඝ 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙක+6ප  'Hම සඳහා #ල�ාධාර සැපgම  

 
ජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUතා�ෂණ #ලාර6භයතා�ෂණ #ලාර6භයතා�ෂණ #ලාර6භයතා�ෂණ #ලාර6භය 
 
ෙPගෙය" ඉL8යට යන නැෙනUතා�ෂණය ෙලUකෙ� සා�ථක 
ෙකVටස්කuවk බවට ප Rෙ6 දැ�ම ස*තව ඉහළ yණ වය� ස*ත 
[ෂ්පාදන ෙබVහාමය� ඉතා අ¥ )8වැය� ස*තව සහ වැ_ ෙPගය'" සෑ2ම 
Nව�ධනය 'Hමට “ජා�ක නැෙනUතා�ෂණ #ලාර6භය (NNI)”  තා�ෂණ 
සහ ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශය සමග එ�ව ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" Lය  
කරන ල2. [ෂ්පාදනෙය* සව්යං මා�ග rන�ජනනය 'Hමට හා වඩා ම 
�ච�ෂණය Rමට සහ අනාගතය @ර�{ත 'Hමට හැ'යාව ඇ� ෙමම 
�vෂ්ට තා�ෂණෙ� N�ලාභ ෙනලා ගැ�මට රට @දාන6 කරRම සඳහා 
ජා�ක �ද�ා පදනම උ සාහය� ග[A" E¯.  
 
නැෙනUනැෙනUනැෙනUනැෙනUතා�ෂණෙ� තා�ෂණෙ� තා�ෂණෙ� තා�ෂණෙ� යාමනයාමනයාමනයාමන රාව රාව රාව රාව 
 
ජාත�"තර ප�ෙ�ෂණ සංව�ධන මධ�සථ්ානය (IDRC) සමග සහෙයUගය 
ඇ�ව 3 ලංක ාෙP නැෙනUතා�ෂණයට අදාළ වන කටMX සඳහා යාමන 
රාව� සකස් 'Hම ආර6භ කරන ලද අතර ව�ාපෘ�ය ආර6භ 'Hෙ6 
°ස්Rම, ඉ"LයාෙP බලශ�� සහ ස6ප  ආයතනය (TERI), නැෙනU �ද�ාව 
සහ තා�ෂණය )Yබඳ ෙNසට්" ආයතනය/පා'සථ්ානය, IDRC සහ 3 ලංකා 
හ�zකාර ආයතන යනාLෙය* සහභා! වෙය" 2011 මා�X 8 – 9 Lනවල 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* පව වන ල2. �ෙශd{ත ෙබදාහැH6 ස*ත කා�ය 
පැෙ�ජ ෙයUජනාවTයට අ>ව කටMX Ep ෙකෙරA" පව§. 
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ජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUතා�ෂණ Nතා�ෂණ Nතා�ෂණ Nතා�ෂණ N�ප �ය�ප �ය�ප �ය�ප �ය 
ජා�ක �ද�ා පදනම, N�ප � සකස් 'Hම, යාමන රාව )Yබඳ දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහ" සං�ධානය 
'Hම, ඇX£ #Tක වැඩකටMX, වැඩ£ සහ rs� ස6ම"eණ යනාLය ම!" hයා මක කරA" පව�න 
අතරම අෙ|�{ත කටMX Ep 'Hෙ6 Nය නයක [රතෙවA" පව§. 
 
3333 ලංකා නැෙනU ලංකා නැෙනU ලංකා නැෙනU ලංකා නැෙනUතා�ෂණ ආයතනයතා�ෂණ ආයතනයතා�ෂණ ආයතනයතා�ෂණ ආයතනය    (SLINTEC)     
රජය ෙව>ෙව" ජා�ක �ද�ා පදනමට 50%ක ෙකVටස් අq�ය� ද ඉ�8 50% r,ගTක අංශය සXව ද පව�න 
ව�ෂ 2009 2 )*+වන ලද 3 ලංකා නැෙනU තා�ෂණ ආයතනය වසර Xළ [E ෙලස hයා මක �ය. 2011 
වසර Xළ ෙසVයා ග  නව[ෂ්පාදන සහ hයාවT සඳහා එ�ස  ජනපද ෙ|ට"^ පහ� සඳහා අයp6 කර> 
ලැබ ඇත.  
 
�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මක N මක N මක N මක Nකාශකාශකාශකාශනනනන 
ජා�ක �ද�ා පදනම �E" #ල�ාධාර සපයන ලද ප�ෙ�ෂණ ක�ඩාය6 ම!" Epකරන ලද ප�ෙ�ෂණවල 
r£z බව සහ yණා මක බව ෙප"වා ෙද> ලබන �ෙශd{ත �ෙෂdeවල කැ� ෙපෙනන LM� 'H6 සහ වසර 
Xළ සකස් ෙකu� ෙවන  ශාස්±ය �ද�ා මක වා�තා ජා�ක �ද�ා පදන6 වාරසඟරාෙව*, සමාජ �ද�ාව 
)Yබඳ 3 ලංකා වාර සඟරාෙව* සහ �pරාව �ද�ා සඟරාෙව* Nකාශනය කරන ල2.  
 

ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා පදන6 වාර සඟරාව  පදන6 වාර සඟරාව  පදන6 වාර සඟරාව  පදන6 වාර සඟරාව (JNSF) 
සය"ස් සqෙ^ෂ" ඉ"ෙඩ�ස් එ�සප්ැ"ඩ� * අ"ත�ගත කරන ලද 3 
ලංකාෙP එකම වාරසඟරාව JNSF වන අතර එ*, 29 වන කලාපෙ� අංක 
1 – 4 ද�වා [kX 2011 Xළ Nකාශනය කරන ල2. 
 
පහත සඳහ" ෙතV6ස" ෙරVqට� ද ත පාදකවල ෙමම වාරසඟරාව 
@�ගත කර> ලැබ ඇත. 

• සය"ස් සqෙ^ෂ" ඉ"ෙඩ�ස ් එකස්පෑ"ඩ�: I"ථ නමාවTය 
සහ උrටාගැ�ෙ6 ෙතVරXu ෙවත ප�ෙ�ෂකq"ට, 
ප8Jලකq"ට, ඇBu ම²zලට සහ vෂ�q"ට ෙPගව  
NෙPශය� Ep 'Hමට ෙමම ද ත පාදකය ඉඩකඩ සලසq. 
ෙමම!", �ෂය �ෙෂde 150� ඔස්ෙසd �ද�ා මක හා තා�ෂFක 
වාරසඟරා 6,650� ආවරණය ෙකෙ�.  

• වාරසඟරා උrටාගැ�ෙ6 වා�තා/�ද�ා සංස්කරණ 
• බෙයUEස ්�ම@ම 
• ෛජව �ද�ා මක සාරාංශ 
• රසායන �ද�ා මක සාරාංශ 
• ස්ෙකUපස ්

 
සමාජසමාජසමාජසමාජ �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ාව )Yබඳ 3ව )Yබඳ 3ව )Yබඳ 3ව )Yබඳ 3 ලංකා වාර ලංකා වාර ලංකා වාර ලංකා වාරසඟරාව සඟරාව සඟරාව සඟරාව (SLJSS) 

 
 

ෙ,Jය ප�ෙ�ෂණ ෙසVයාගැ�6 සඳහා ක_න6 Nචාරය� ෙලස සහ 
සමාජ �ද�ාව )Yබඳ Nකාශන Nව�ධනය 'Hම ෙමම Nකාශය 
ම!" ඉ+ කර ග"නා ල2.  
 
සමාජ �ද�ාව )Yබඳ 3 ලංකා වාරසඟරාෙව* කලාප 31/32, අංක 1 
සහ 2 Nකාශනය කරන ල2. 
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A[සා සහ ෛජව ෙගUලය A[සා සහ ෛජව ෙගUලය A[සා සහ ෛජව ෙගUලය A[සා සහ ෛජව ෙගUලය (MAB)  වැඩසටහනවැඩසටහනවැඩසටහනවැඩසටහන 
 
ෙසVබාදහම සහ මානව ස6බ"ධතා )Yබඳ අවධානය ෙයV 
කරA", MAB  වැඩසටහන, දැ>ම ෙබදාගැ�ම, සෙමUධානය 
සඳහා අ>බලය සහ �රසර ෙලස කළමනාකරණය කරන ලද 
ප8සර ප,ධ� සංර�ෂණය, සංව�ධනය සහ �ද�ා මක 
ප�ෙ�ෂණ සඳහා NෙPශය� අ"ත�ගත ෙකVට ඇත. එය 
ව�තමාන කටMXවල අනාගත බලපෑම )Yබඳ rෙරUකථනය� 
කරන අතර එම!" මානව ජනගහනෙ� ෙම"ම ප8සරෙය* ද 
යහපැවැ ම සඳහා සව්භා�ක ස6ප  කා�ය�ෂමව 
කළමනාකරණය 'Hමට ජනතාව සX හැ'යාව ඉහළ නංවq. 
 
ෛජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස මහ>වර නාමෙයUජනා 'Hෙ6 
Nය නය� 2011 2 දරණ ලද අතර එ� උ සාහය hයා මක 
ෙකෙරA" පව§. 
 
 
 
ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනෙ� 2ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනෙ� 2ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනෙ� 2ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනෙ� 2 මානව ස6ප  මානව ස6ප  මානව ස6ප  මානව ස6ප  
 
ප�ෙ�ෂණ අ¢�ෂණය උපා0 අෙ|�ෂකq" හට ඉගැ"Rෙම" ෙවනස් x එ'ෙනකට ඉතාම  ෙව"ව )*b 
[rණතා ස#හය'" සම"�ත වන අතර ප�ෙ�ෂණ vෂ�ෙයU තම"ට අවශ� කරන දැ>ම තම 
ආචා�යවu"ෙD Eට E@" ෙවත Ep ෙකෙරන ,0 Nවාහෙය" පමණ� ලබා ගැ�මට අෙ|�ෂා ෙනVකර�. 
ආචා�ය උපා0ය සඳහා වන ව�ාපෘ� එ'ෙනකට ෙවනසව්න අතර ඒවා )Yබඳ ෙව"ෙව"ව hයා කළ MX ය.  
ඒවා අ¢�ෂණය සඳහා සරල �ම ෙනVමැත. 
 
අ¢�ෂකq" තම දැ>ම සහ kසලතා ඉහළ නැංRමට #ලාර6ය ගත MX යැq බලාෙපVෙරV X වන 
අතර  එෙලස Ep ෙකෙරන මනා අ¢�ෂණවලට ත�ාග ලබා Lය MX ය. 
 
ව�තමාන සහ අඛ�ඩව ඉL8යට ෙගන යන ප�ෙ�ෂණවල �vෂ්ට වය සඳහා අ�ශය වැදග කම'" M�ත 
x පශ්චා  ආචා�ය උපා0 �ද�ාඥෙයU ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ‘පශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ 
�ද�ාඥෙයU’  වැඩසටහන ම!" ස6මානයට පාe කරන ල,දාහ. 
 
ගත�� වසර Xළ ප�ෙ�ෂණ අ0vෂ� ව ෙදක�, ද�ශන´H (PHD) උපා0 Xන� සහ ද�ශනප� (MPhil) 
උපා0 පහ� ස6<�ණ කරන ල2. පශ්චා  ප�ෙ�ෂණ උපා0වලට මග පාදන �ද�ා හා තා�ෂණ �ෙෂdeෙ� 
ප�ෙ�ෂණ Ep කරන E@" අ¢�ෂණය 'Hෙ6 ෙය2 Ebන �ද�ාඥq"/ඉං�ෙ"uව" )Yගැ�මකට ල� 
ෙකෙරන ස6මාන වැඩසටහන� x ප�ෙ�ෂණ උපා0 අ¢�ෂණය සඳහා සහෙයU!තා වැඩසටහන (SUSRED) 
යටෙ  ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධන �ෙෂdeෙ� මානව  ස6ප  වැ_LM� 'Hමට ජා�ක �ද�ා පදනම �E" 
දරණ ලද Nය නයක N�ඵලය� ෙලස උපා0ධාH vෂ��" හය ෙදෙනk, එ� පශ්චා  උපා0 vෂ�ෙයk සහ 
තා�ෂFක සහායකq" EP ෙදෙනk හට ද ජා�ක �ද�ා පදනෙම* සහෙයUගය ලැF. 
 
�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාව සරල ෙලස Nව සරල ෙලස Nව සරල ෙලස Nව සරල ෙලස Nකාශ 'Hම සහ අදාළ �ෙෂdeකාශ 'Hම සහ අදාළ �ෙෂdeකාශ 'Hම සහ අදාළ �ෙෂdeකාශ 'Hම සහ අදාළ �ෙෂdeවල වල වල වල xව" කා�යෙය* [MX කරRමxව" කා�යෙය* [MX කරRමxව" කා�යෙය* [MX කරRමxව" කා�යෙය* [MX කරRම 
 
පF�ඩය යැRම සඳහා වැදග  ද ත සහ අවශ� සථ්ාන සඳහා N�ප � සමග 
ජා�ක �ද�ා පදනම #ල�ාධාර සැපµ ප�ෙ�ෂණ සහ N�ප � සකස් 
කර"න" සඳහා ලබා ගත හැ' ෙවන  ආ�ත කu� )Yබඳ ස6බ"ධතාවය 
දැ>6 2ම ඉල�ක කරග  වැදග  උපකරණය� ෙලස ජා�ක �ද�ා පදන6 
N�ප � cs²ව හැ©"�ය හැ'ය. 
 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ෙම� �ෂයය" )Yබඳ [�ෙ,ශ 2009 ව�ෂෙ� Eට 
වා�{කව Ep ෙකෙරA" පව�න අතර අද පව�න ත වය වැ_ LM� 'Hම 
උෙදසා ෙසVයාග  දෑ සංස්ෙzශණය ෙකVට NාෙයU!කව ෙයVදා ෙනVග"ෙ" 
න6 ප�ෙ�ෂණ අත�ාවශ�ෙය" ම අස6<�ණ වන ෙහq" අදාළ අමාත�ාංශ, 
ආයතන සහ rස්තකාලවලට ෙබදා හැHම Ep කර>  ලැෙt. 
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සqෙනVෙට� ඇල�^ �ද¡සqෙනVෙට� ඇල�^ �ද¡සqෙනVෙට� ඇල�^ �ද¡සqෙනVෙට� ඇල�^ �ද¡  N  N  N  Nවෘ � ප¶වෘ � ප¶වෘ � ප¶වෘ � ප¶කාවකාවකාවකාව 
 
�ද�ාව, නෙවU පාදන සහ තා�ෂණය ෙම"ම ]වන වෘ �ය 
වැ_LM� කරගැ�ම සඳහා අවසථ්ා, ඍ¸ව ම �ද�ාඥq"ෙD ෙ6සය 
මතට යැෙවන බලව  සහ Nධාන °ක බලාග"නා ෙමවලම� ෙලස 
ෙමම �ද¡  Nවෘ � ප¶කාව අඛ�ඩව hයා මක �ය. ෙමයට, 
ෙබVෙහU ෙදෙනk ෙවත ක_නA" සහ පහ@ෙව" ළඟා �ය හැ' 
[සා, z Nවෘ � [ෙPදනය 'Hමට , ඉ" ෙනVනැව§ �ද�ා මක 
Nජාවට වඩා  වැදග වන මාතෘකා �ශ්ෙzෂණය 'Hෙ6 ත වයට 

උසස්  'Hමට  අෙ|�ෂා ෙකෙ�. 
 

 
A*මA*මA*මA*මඬල R_ෙයU වැඬල R_ෙයU වැඬල R_ෙයU වැඬල R_ෙයU වැඩසටහ" මාලාවඩසටහ" මාලාවඩසටහ" මාලාවඩසටහ" මාලාව 
ඉ - අ"ත�ගතෙය* සහ [�මාණJT වෙය* �vෂ්ටතම ව�වහාරය අගයA" 2011 දk� ආEයා ම"ත" 
ස6මාන උෙළෙz 2 ඉ - �ද�ා කැටග8ය යටෙ , ජා�ක �ද�ා පදනම �E" [ෂප්ාදනය කරන ලද A*මඬල 
R_ෙයU වැඩසටහ" මාලාව ජාත�"තර ස6මානය'" )p6 ලැවා ය. එම!", ජා�ක �ද�ා පදනෙම* 
ෙතVරXu ස"[ෙPදන තා�ෂණෙය* ඵලදාg භා�තය ඇගgමකට සහ )Yගැ�මකට ල� කර> ලැබ �ෙt.  
 
3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ද�ශකය  ද�ශකය  ද�ශකය  ද�ශකය ---- සංඛ�ාං සංඛ�ාං සංඛ�ාං සංඛ�ාංක rස්තකාල ද තපාදකයක rස්තකාල ද තපාදකයක rස්තකාල ද තපාදකයක rස්තකාල ද තපාදකය 
ෙතVරXu ස"[ෙPදන තා�ෂණෙය* Nශංස�ය භා�තය සඳහා ජා�ක �ද�ා පදනම ඇගgමකට ල� 
කරA", ෙතVරXu සහ ස"[ෙPදන තා�ෂණ [ෙයU�තායතනය සං�ධානය කරන ලද ජා�ක ඉ - අ"ත�ගත 
ස6මාන NධාෙනU සවෙ� 2 ඉ - ස්වාjමා� 2011 �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය'" 3 ලංකා �ද�ා ද�ශකය - 
(සංඛ�ාංක rස්තකාල ද ත පාදකය) rද> ලැවාය.  
 
ප�ෙ�ෂණ ෙසdවා ප�ෙ�ෂණ ෙසdවා ප�ෙ�ෂණ ෙසdවා ප�ෙ�ෂණ ෙසdවා  
ප,ධ�යප,ධ�යප,ධ�යප,ධ�ය    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තා�ෂණ කළමනාකරණ ෙතVරXu  හා තා�ෂණ කළමනාකරණ ෙතVරXu  හා තා�ෂණ කළමනාකරණ ෙතVරXu  හා තා�ෂණ කළමනාකරණ ෙතVරXu (STMIS) 
ප�ෙ�ෂකq"ට ප�ෙ�ෂණ Nදාන සඳහා �ශ්වාසය'" M�තව අයp6 'Hමට හැ'වන ප8L �ද�ා හා 
තා�ෂණ කළමනාකරණ ෙතVරXu ප,ධ� (STMIS) උ පාදකය වැ_ LM� 'Hම ම!", ප�ෙ�ෂකq" හට 
ප�ෙ�ෂණ Ep 'Hම සඳහා අවශ� ෙකෙරන යbතල පහ@ක6වල ඉතා වbනා සංඝටකය� වන අපෙD 
ප�ෙ�ෂණ ෙසdවා සංව�ධනය 'Hම අ) අඛ�ඩව කරෙගන !ෙය. 
 
STMIS ය> ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" සකස් කර> ලැබ පව වාෙගන ය> ලබන ප8ගණකගත කළ 
ෙතVරXu ප,ධ�ය'. වසර 2011 Xළ 2 ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ෙතVරXu තා�ෂණ සෙමUධාන වැඩසටහන 
යටෙ  UCSC* සහෙයUගය ඇ�ව STMIS ෙවtඅඩ�ය (www.nsf.mis.ac.lk) සහ ඒ ආ�ත ද තපාදක 
යාව කා�න 'Hමට සහ නRකරණයට #ලාර6භය� ග> ලැF. මා�ගගත ද ත ඇXළ  'Hෙ6 පහ@ක6, 
ද ත ෙසRෙ6 පහ@ක6, ද ත පාදකය යාව කා�න 'Hම සහ ද ත පාදකෙ� ධා8තාවය r£z 'Hම යනාLය 
සඳහා අවශ� hයාමා�ග ග> ලැF. ඒ අ>ව, �ද�ාඥq" )Yබඳ යාව කා�න කරන ලද ෙතVරXu �ද�ා හා 
තා�ෂණ ආයතන ම!" )Yග"ව> ලබන ෙසdවා සහ rs� වැඩසටහ" )Yබඳව ෙතVරXu STMIS ද ත 
පාදකෙය* අ"ත�ගතෙP. 2011 වසර අවසාන වන �ට ද ත පාදකයට ෙතVරXu ස6පාදනය කරන ලද £ 
ආයතන සංඛ�ාව 191� වන අතර රාජ� �ශ්ව �ද�ාලවල �ද�ා හා තා�ෂණ �ඨ 37� ප�ෙ�ෂණ සහ 
සංව�ධන ආයතන ෙම"ම ෙසdවා ස6පාදනය කරන ආයතන ද ඇXළ ව �ද�ා හා තා�ෂණ අංශෙ� ආයතන 
46� ද ඊට අ"ත�ගත ෙP. 
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ජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාපෘ�ය පෘ�ය පෘ�ය පෘ�ය  
�ද�ා මක පා�ශවයට පහ@ෙව" ප8හරණය 'Hම සඳහා මා�ගගත NෙPශය� ලබා 2ෙ6 අදහස� ඇ�ව 
ෙ,Jය rස්තකාලවල �ෙබන ෙ,Jයව උ පාදනය ෙකu� �ද�ාව හා තා�ෂණය ආ�ත ෙතVරXu Eයzල 
සංඛ�ාංක ආකාරයට ප  'Hෙ6 අරණ ඇ�ව ජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාපෘ�ය� (NDP) Lය  කරන ල2. 
ෙමම ව�ාපෘ�ය පස් වසරක ව�ාපෘ�ය� වන අතර ව�ාපෘ�ෙ�  I වන අLයර 2011 2 ආර6භ කරන ල2. I වන 
අLයර යටෙ , අප රෙ^ ඇ� rසත්කාල හය� (06�), සංඛ�ාංකකරණය සඳහා හBනා ග"නා ල2. 
ව�ාපෘ�ෙය* Nග�ය අ¢�ෂණය 'Hම සඳහා ෙමෙහM6 කA+ව� ප  කරන ලද අතර ජා�ක �ද�ා පදනම 
සහ හ�zකාර rස්තකාල අතර අ ස" 'Hම සඳහා අවෙබUධතා !�@ම� ද සකස් කරන ල2. ෙ,Jය 
rස්තකාල Xළx අදාළ �ව� )Yබඳ ෙතVරXu °ස් කරන ලද අතර වසර පහක ව�ාපෘ� කාලය සඳහා 
වැඩසැලැසම්� සකස් කරන ල2. සංඛ�ාංකකරණ කා�යභාරය ඉ+ 'Hම සඳහා @p@ බා*ර සැපM6කuෙවk 
ද හBනා ග"නා ල2. 
 
සංඛ�ාංකකරණ hයාවTයට සමා"තරව ෙකUෂ්ඨාගාර (IR) )*+Rම Nව�ධනය ෙකuF; කාලා>»පව 
ඔ�"ට අවශ� වන ෙවන  �ද�ා මක ෙතVරXu සැපgම සහ �ද�ා මක Nජාවට රට Xළ �ෙබන Eයcම 
ශාස්±ය කu� ලබාගත හැ' බව සහ�ක 'Hමට ජා�ක ආයත[ක ඉ - ෙකUෂඨ්ාගාර ජාලය� )*+Rම, 
ඵලදායක ප�ෙ�ෂණවලට උපකාර 'Hෙ6 සහ Nව�ධනය 'Hෙ6 Nය නය� ෙලස 2011 වසර Xළ ඉ+කරන 
ලද දායක වය �ෙශdෂෙය" සටහ" කළ MX ය. 
 
3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ද�ශක  ද�ශක  ද�ශක  ද�ශක (SLSI) ද ත පාදකයද ත පාදකයද ත පාදකයද ත පාදකය 
<�ණ පාඨ Nෙzඛනවල සංඛ�ාංක rස්තකාලය� බවට ප  ෙකu� SLSI ද තපාදකය ෙමම වසර Xළ JK 
Nග�ය� ෙප">6 කරන ල2. 2011 ෙදසැ6බ� 31 වන �ට NSFLAN ඔස්ෙසd මා�ගගතව N�ශ්ට �ය හැ' 
<�ණ පාඨ Nෙzඛන c ගණන 23,553� ෙලස වා�තා �ය. ෙමය, ද තපාදකෙය* x c වා�තා ගණ[" 
59%� �ය.  
 
ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ---- ෙකUෂඨ්ාගාරය ෙකUෂඨ්ාගාරය ෙකUෂඨ්ාගාරය ෙකUෂඨ්ාගාරය 
ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" Lය  කරන ලද ජා�ක ඉ-ෙකUෂඨ්ාගාරය ෙවන  ඉ - ෙකUෂඨ්ාගාර සහ 
ෙබVෙහVමය� ෙ,Jයව Nකාශනය කරන ලද මා�ගගත වාරසඟරා (SLJOL ද ත පාදකය"* x Eයzල 
සම!") ඔස්ෙසd ෙස�6 'Hමට සංM�ත ෙස�6 පහ@කම සමග ඒකාබ,ධ කරන ල2. ෙමම!" එ� ෙස�ම� 
ඔස්ෙසd අඩ� එක� ෙහU '*පය� ෙහU Eයzලම ෙහU ෙස�ම සඳහා පහ@ක6 සපයq. 
 
SLAAS ද ත පාදකයද ත පාදකයද ත පාදකයද ත පාදකය 
ප�ෙ�ෂකq"ට තම කා�යය ස6<�ණ කරගැ�මට පහ@ක6 සපයA" සහ L8ම  කරA" ප@!ය වසර 25 

Xළ SLAAS සැEවල ඉL8ප  කරන ලද Eයcම ප�ෙ�ෂණ ප¶කාවල (ආ�ත I"ථ සහ සාරාංශ) ෙතVරXu 
ෙමම ද ත පාදකය Xළ අ"ත�ගත ෙකVට ඇත. 
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ප�ෙ�ෂණ අංශය ප�ෙ�ෂණ අංශය ප�ෙ�ෂණ අංශය ප�ෙ�ෂණ අංශය (RD) 
ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධන පාදක ෙකVටග  නෙවU පාදන Lyකලක Eට LM� ආ�Zකය" දරා Ebන 
k£ණ� බවට ප ව �ෙබන අතර එම!" ජා�ෙ� ධනයට, °'යා අවසථ්ාවලට සහ ජනතාවෙD L� 
පැවැ මට ඉතා වැදග  දායක වය� ලබා 2 �ෙt. 
 
�ද�ාෙP Eයcම ෙ¼deවල සහ ඉං�ෙ"u �ද�ාව යටෙ  Ep ෙකෙරන ප�ෙ�ෂණවලට ජා�ක �ද�ා පදනම 
සහෙයUගය සපයA" Ebන අතර ඊට අ>�ලව එ* ප�ෙ�ෂණ අංශයට පහත සඳහ" වග�6 පවර> ලැබ 
�ෙt. 

• ජා�ක වැදග කම'" M  ෙ මා ෙකෙර* ෙයV x ය6 ෙමෙහවර� ෙවත එzබ ග  බs�ෂයqක 
සහෙයU!තා ප�ෙ�ෂණ ද ඇXළ ව 3 ලංකාෙP �ශ්ව �ද�ාල සහ �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතන ම!" 
Epකර> ලබන #Tක හා ව�වහා8ක ප�ෙ�ෂණවලට #ලාර6භය සැපgම, පහ@ක6 සැපgම හා 
උපකාර 'Hම. 

• �ශ්ව �ද�ාලවල සහ �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතනවල �ද�ා මක කටMX සඳහා �vෂ්ට තලෙ� Ebන 
3 ලංකාෙP පශ්චා  උපා0 සහ පශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂකq"ට, vෂ� ව හා අ0vෂ� ව 
)8නැwම. 

 
පහත සඳහ" ෙයUජනා �ම/වැඩසටහ" hයා මක කරA" ප�ෙ�ෂණ අංශය එ* hයාකාරක6 සහ 
කටMX Ep කරෙගන යq. 
 

• තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩසටහන 
• ප�ෙ�ෂණ අ0vෂ� ව 
• ප�ෙ�ෂණ vෂ� ව 
• පශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ �ද�ාඥෙයU 
• ප�ෙ�ෂණ උපකරණ Nදාන 
• ප�ෙ�ෂණ උපකරණ සඳහා අමතර ෙකVටස ්
• ජා�ක ෙ මා #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන  
• සමාෙයU�ත ෙ මා #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන  (NTRP) 
• ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 ප�ෙ�ෂණ ස6මාන (CTRP) 
• ප�ෙ�ෂණ උපා0 අ¢�ෂණය සඳහා උපකාර ෙකෙරන වැඩ සටහන 

 
1. yණ වෙය" ඉහළ ප�ෙ�ෂණ L8ම  'Hමyණ වෙය" ඉහළ ප�ෙ�ෂණ L8ම  'Hමyණ වෙය" ඉහළ ප�ෙ�ෂණ L8ම  'Hමyණ වෙය" ඉහළ ප�ෙ�ෂණ L8ම  'Hම 
 

1.1 තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ NතරඟකාH ප�ෙ�ෂණ NතරඟකාH ප�ෙ�ෂණ NතරඟකාH ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩදාන වැඩදාන වැඩදාන වැඩසටහනසටහනසටහනසටහන 
 �ද�ාඥq"ෙD ආයතන Xළ Ep ෙකෙරන #Tක සහ ව�වහා8ක ප�ෙ�ෂණ සඳහා උපකාර 'Hම 

ම!" �ද�ා මක ප�ෙ�ෂණ සඳහා අවශ� ෙකෙරන #ල�මය, ෙභS�ක සහ A[ස් බල ස6ප  
ස6පාදනයට සහෙයUගය ලබා 2ම ෙමම වැඩසටහන ම!" අදහස් ෙකෙ�. �ද�ාඥq"ෙD සව්ා¢න, 
ෙපS,ගTක සහ ,0මය හැ'යාව ෙයVදා ගැ�මට පහ@ක6 සැපgම සහ අප රෙ^ සමාජ, ආ�Zක 
සංව�ධනය කරා ෙයV x උසස් ම^ටෙ6 ප�ෙ�ෂණ Ep 'Hම සඳහා �ද�ාඥq" L8ම  'Hම 
ෙමම!" Ep ෙකෙ�. 

 
“ෙ"වාEක ඇගgෙ6”  °ස්Rම� සං�ධානය 'Hම ම!" අයp6ප  සඳහා වන ෙදවන කැඳ�6 
කාලය Xළ 2 ප�ෙ�ෂණ Nදාන අයp6 සැක}ම ක_න6 කරන ල2. ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" Nථම 
වරට ෙයVදාග"නා ලද ෙමම යා"eණය ඉතාම  ඵලදායක බැP තහ�u �ය. ෙමය ෙදLන 
වැඩසටහන� x අතර Nථම Lනෙ� 2 �චාරකq" ම!" අයp6ප  ඇගgම Ep කරන ලද අතර 
ෙදවන Lනෙ� 2 #ල�ාධාර සැපgමට @p@ ව�ාපෘ� [ �ෙ,ශ 'Hම සඳහා ප�ෙ�ෂණ ම²c °ස්Rම 
පව වන ල2. 
 
වසර Xළ ප�ෙ�ෂණ Nදාන 68� Nධානය ෙකuF. ෙමම Nදාන සඳහා පළ වසරට ෙව" කරන 
ලද £ ද u. ATයන 56.5� �ය. 

 

2011 වසර Xළ ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩසටහන යටෙ  ලබාග  ජයIහණ පහත සඳහ" ප8L ෙP.  
 

2011.12.31 වන �ට hයා මක ත වෙ� පැවX� Nදාන ගණන 145 
)8නමන ලද Nදාන ගණන 68  
[ම කරන ලද Nදාන ගණන 37 
නවතන ලද Nදාන ගණන - 
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ප කරන ලද ප�ෙ�ෂණ E@"/ප  'Hමට [යAත ප�ෙ�ෂණ E@" 10/34 
TයාපLං� කරන ලද ප�ෙ�ෂණ E@"/TයාපLං�යට [යAත ප�ෙ�ෂණ E@" 03/31 
ප  කරන ලද තා�ෂණ සහායකq"/ප  'Hමට [යAත තා�ෂණ සහායකq" 10/21 
ලබාග  පශ්චා  උපා0 

• ද�ශන´H (Phd) 03 
• ද�ශනප� (M.Phil) 05 
• �ද�ාප� (MSc) - 
• උසස් ෛවද� උපා0 (MD) - 

Nදාන ඇ@8" ඉL8ප  කරන ලද Nකාශන ගණන (�ෙ,Jය) 16 
Nදාන ඇ@8" ඉL8ප  කරන ලද Nකාශන ගණන (ෙ,Jය) 08 
ස"[ෙPදන ගණන 114 
පව ව> ලැ? කA+ °සR්6 ගණන 40 

 
1.21.21.21.2    ප�ෙ�ෂණ අ0ප�ෙ�ෂණ අ0ප�ෙ�ෂණ අ0ප�ෙ�ෂණ අ0vෂ�vෂ�vෂ�vෂ� ව ව ව ව 
  ජා�ක සංව�ධනයට, රෙ^ අවශ�තාවය" සඳහා, සහ රට Xළ Ep ෙකෙරන ප�ෙ�ෂණවල N�ඵල 

ජාත�"තර/@�ගත කරන ලද වාරසඟරාවල Nකාශනය 'Hම ම!" එ� ප�ෙ�ෂණ ජාත�"තර 
තලයට ෙගන ඒම ඉහළ නැංRම සඳහා �vෂ්ට, ෙජ�ෂඨ් �ද�ාඥq"ෙD/ඉං�ෙ"uව"ෙD දැ>ම, 
අ දැ�6 සහ �ෙශdෂඥ ඥානය භා�තයට ගැ�ම )Fස  ෙමම උපකාර 'Hම Ep කරq. 

 
    ප�ෙ�ෂණ අ0ප�ෙ�ෂණ අ0ප�ෙ�ෂණ අ0ප�ෙ�ෂණ අ0vෂ�vෂ�vෂ�vෂ� ව වැඩසටහෙන* සා ව වැඩසටහෙන* සා ව වැඩසටහෙන* සා ව වැඩසටහෙන* සාරාංශයරාංශයරාංශයරාංශය : : : : 
 

2005 වසෙ� Eට Nදානය කරන ලද අ0vෂ� ව ගණන 10 
2011 වසර Xළ Nදානය කරන ලද අ0vෂ� ව ගණන 02 
2011.12.31 වන �ට hයා මක ත වෙ� පැවX� අ0vෂ� ව ගණන 03 
2011 වසර Xළ [ම කරන ලද අ0vෂ� ව ගණන 01 
ෙ6 වන �ට [ම කරන ලද අ0vෂ� ව £ ගණන 07 

 
1.31.31.31.3    ප�ෙ�ෂණ vෂ�ප�ෙ�ෂණ vෂ�ප�ෙ�ෂණ vෂ�ප�ෙ�ෂණ vෂ� ව ව ව ව 

පශ්චා  උපා0 සඳහා ෙයV�� ෙමරට Xළ <�ණ කා�න ප�ෙ�ෂණ Ep 'Hම සඳහා ඉහළ 
සම ක6 ද�වන �ද�ා/ඉං� ෙ"u උපා0ධාH" හට ෙමම වැඩසටහන ම!" අවසථ්ාව� සැපෙය> 
ඇත.  
 

    ප�ෙ�ෂණ vෂ�ප�ෙ�ෂණ vෂ�ප�ෙ�ෂණ vෂ�ප�ෙ�ෂණ vෂ� ව වැඩසටහෙන* සාරාංශය ව වැඩසටහෙන* සාරාංශය ව වැඩසටහෙන* සාරාංශය ව වැඩසටහෙන* සාරාංශය:::: 
2011.12.31 වන �ට hයා මක ත වෙ� පැව� vෂ� ව ගණන  04 
)8නමන ලද vෂ� ව ගණන     01 
[මකරණ සහ ස6<�ණ [බ"ධ ලැ� vෂ� ව ගණන  02  

 
1.41.41.41.4    පශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ �ද�ාපශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ �ද�ාපශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ �ද�ාපශ්චා  ආචා�ය උපා0 ප�ෙ�ෂණ �ද�ාඥෙයUඥෙයUඥෙයUඥෙයU 

රට Xළ <�ණ කා�න ප�ෙ�ෂණ Ep 'Hම සඳහා ආචා�ය උපා0ය සහ ප�ෙ�ෂණ )Yබඳ මනා 
වා�තා ස*ත �ද�ාඥq"ට/ඉං�ෙ"uව"ට අවසථ්ාව� ලබා2ම ෙමම වැඩසටහන යටෙ  Ep 
ෙකෙ�. අයp6ප  ෙදක� ලැ� නp Nදාන ලබා ගැ�ෙ6 2 අයp6කuව" අසම�ථ xහ. 

 
1.51.51.51.5    උපකරණ Nඋපකරණ Nඋපකරණ Nඋපකරණ Nදානදානදානදාන 

ජග  ම^ටෙ6 �ද�ා හා තා�ෂණ ප�ෙ�ෂණ සමග උෙර" උර ගැ¯මට ෙ,Jය ප�ෙ�ෂණ සඳහා 
නRන පහ@ක6 ස*ත ප�ෙ�ෂණාගාර අවශ� ෙP. ප�ෙ�ෂණ සඳහා ප�ෙ�ෂණ ආයතන සහ �ශ්ව 
�ද�ාලවලට Aල2 ගැ�ම )Fස අ0ක �යදම� දැ8 MX උපකරණ ලබා ගැ�මට සහය Rම ෙමම 
වැඩසටහන ම!" Ep ෙකෙ�. �රසර ප�ෙ�ෂණ සංස්කෘ�ය� ඇ� 'Hම සඳහා පහ@ක6 සැපgම 
හා උපකාර 'Hම ෙමම වැඩසටහන ම!" Ep ෙකෙ�. 
 
ෙමම වසර Xළ £ )8වැය u.ATයන 46.8ක Nදාන 31� Nදානය කර ඇත. 

 
1.61.61.61.6    අමතර ෙකVටස ්සඳහා Nඅමතර ෙකVටස ්සඳහා Nඅමතර ෙකVටස ්සඳහා Nඅමතර ෙකVටස ්සඳහා Nදානදානදානදාන 

#ල� }මා 'H6 [සා �ශ්ව �ද�ාලවල සහ ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතනවල ප�ෙ�ෂණ 
උපකරණවලට අවශ� ෙකෙරන අමතර ෙකVටස් Aලට ගැ�ම Nධාන ගැට£ව� බවට ප ව ඇ� 
[සා උපකරණ අ£ වැ_යාවට/නඩ X 'Hමට අවශ� අමතර ෙකVටස් ප�ෙ�ෂකq"ට ලබා ගත 
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හැ' වන ප8L අමතර ෙකVටස් සඳහා Nදාන වැඩසටහන ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" හB"වා ෙදන 
ල2. 

 
රෙ^ සමාජ ආ�Zක සංව�ධනය කරා ෙමෙහයවන ප�ෙ�ෂණ සංව�ධන කටMX සඳහා �ෙබන 
පහ@ක6 ෙමම වැඩසටහන ම!" ශ��ම  ෙකෙ�. 
 
 

ගත�� වසර Xළ £ )8වැය u. ATයන 1.75� x Nදාන හය� (06�) )8නමා �ෙt. 
 
2222....    ජාජාජාජා�ක ෙ මා�ක ෙ මා�ක ෙ මා�ක ෙ මා#Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන (NTRP) 

රෙ^ ජා�ක අවශ�තා )ළබඳ කටMX ෙකෙරන ෙමෙහවර  Lශාjඛ, බs�ෂයqක, සමාෙයU�ත 
ප�ෙ�ෂණ Nව�ධනය 'Hම ජා�ක ෙ මා#Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන ම!" Ep ෙකෙ�. ෙමම 
වැඩසටහ[" බලාෙපVෙරV X ව"ෙ" ජා�ක අවශ�තාවය මත ආර6භ කරන ලpව ජා�ක 
සංව�ධනයට ෙයVදා ගත හැ' අවස" N�ඵලය� ලබා ෙගන [ම කළ හැ' ප�ෙ�ෂණ Nව�ධනය 
'Hමය. පහත සඳහ" ෙ මා, Nඛතා �ෙෂde ෙලස හBනා ග> ලැC ය. 

 
2.12.12.12.1    ආහාර @ර�{තතාවආහාර @ර�{තතාවආහාර @ර�{තතාවආහාර @ර�{තතාවයයයය 

ෙ මා පeය සකස් කරන ලද අතර ප�ෙ�ෂණ අ"ත� Nඛතා සහ 
ආහාර @ර�{තතාවය හා ස6බ"ධ කාරණා/ගැට£ ආම"eණයට 
��ධ අංශ යටෙ  @p@ වැඩසටහ" හBනාගැ�ම සඳහා ආදාළ 
අංශවල [යැෙල"න"ෙD °ස්Rම� ද පව වන ල2. එයට අ>ව, 
වැඩසටහ" පහ� (05�) හBනා ග"නා ල2. සෑම වැඩසටහන� 
සඳහාම ස�ස්තරා මක වැඩසටහ" Nෙzඛන සකස් කරන ලද අතර 
hයා මක 'Hෙ6 �ෙමUපාය ද සකසන ල2. 

 
 
 
 
 

 
2.22.22.22.2    ජල @ර�{තතාවයජල @ර�{තතාවයජල @ර�{තතාවයජල @ර�{තතාවය 
ජල ප�ෙ�ෂණ )Yබඳ ජා�ක සංසදෙ�2 හBනාග  අ"තර සහ 
Nඛතා මත පදන6ව ෙ මා පeය සකස ්ෙකVට අවස" කරන ල2. 
ජල @ර�{තතාවයට අදාළ කu�/ගැට£ ආම"eණය සඳහා 
වැඩසටහ" හත� (07�) හBනා ග"නා ල2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.32.32.32.3    ෙ,ශyණ �ප�යාසෙ,ශyණ �ප�යාසෙ,ශyණ �ප�යාසෙ,ශyණ �ප�යාස 
 ප�ෙ�ෂණ අ"තර සහ Nඛතා හBනාගැ�මට ප�ෙ�ෂණ 

ම²£ °ස්R6 '*පය� පව වන ල2. Epකරන ලද 
සාක�ඡාවලට අ>ව ෙ මා පeය සකස් ෙකuF. 

 
 ෙ,ශyණ �ප�යාසවලට අදාළ ගැට£ ආම"eණය 'Hම )Fස 

වැඩසටහ" අට� (08�)    හBනාග"නා ල2. 
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3333....    සෙමUධා[සෙමUධා[සෙමUධා[සෙමUධා[ත ත ත ත ෙ ෙ ෙ ෙ මාමාමාමා#Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන (CTRP) 
 

අප රෙ^ ආ�Zකයට සහ සමාජ @බසාධනයට ඍ¸ව ම දායක වය� දැ��ය හැ' මනාව [�වචනය 
කරන ලද [ෂප්ාදන ලබා ගැ�ෙ6 අරණ ඇ�ව ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" ෙමම බs�ෂයqක ෙ මා 
#Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහන ආර6භ කරන ල2.  
 
ෙ මා 06� යටෙ  Nදාන 24� ෙ6 වන �ට Nධානය ෙකVට �ෙt. 2011 ව�ෂය වන �ට අවස" වා�තා 
18� ලැC �� අතර ෙමම වා�තාවල N�ඵල hයා මක 'Hම සඳහා අවශ� කරන @දාන6 'H6 Ep 
'Hම )Fස ආදාළ ආයතනවලට ද"වා යවන ල2. 
 
ඉහත වැඩසටහන යටෙ  hයා මක කරන ලද ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� පදන6 ෙකVටග  වා�තාව� සකස ්
කරන ල2. 

 
 
1 1 1 1 වන වyව වන වyව වන වyව වන වyව : : : : CTRP * ෙ මාව� යටෙ  Epකරන ලද ප�ෙ�ෂණවල N* ෙ මාව� යටෙ  Epකරන ලද ප�ෙ�ෂණවල N* ෙ මාව� යටෙ  Epකරන ලද ප�ෙ�ෂණවල N* ෙ මාව� යටෙ  Epකරන ලද ප�ෙ�ෂණවල Nග�යග�යග�යග�ය 
 

 
ෙ මාවෙ මාවෙ මාවෙ මාව 

අඅඅඅවස" වස" වස" වස" 
වා�තාව වා�තාව වා�තාව වා�තාව 
ලැCමට ලැCමට ලැCමට ලැCමට 
[යAත[යAත[යAත[යAත 

[ම කරන [ම කරන [ම කරන [ම කරන 
ලදලදලදලද 

අ හ8නඅ හ8නඅ හ8නඅ හ8න//// 
නවතන ලදනවතන ලදනවතන ලදනවතන ලද 

£ £ £ £ 
ගණනගණනගණනගණන 

සව්ශ��ය සඳහා �කzප කෘ{ක�මය (AASR)  - 3 1 4 

සව්භා�ක ස6ප  ධර½ය ප8ෙභUජනය (SUNR) 1 1 - 2 

ප8සරය @°�ම සහ ධර½ය සංව�ධනය (EPSD) 2 2 - 4 

ෙබU ෙනVවන ෙරUග (NCD) - 2 - 2 

ව�සන අවම 'Hම සහ කළමනාකරණය (DMM)   1 8 - 9 

Iාwය සංව�ධනය සඳහා තා�ෂණය (TFRD) - 2 1 3 

£ එකXව£ එකXව£ එකXව£ එකXව    4444 18181818 2222 24242424 

 

 
4444....    SUSRED වැඩසටහනවැඩසටහනවැඩසටහනවැඩසටහන    
 පශ්චා  ප�ෙ�ෂණ උපා0 (M.Phil සහ PhD) සඳහා ෙයV ෙකෙරන �ද�ා හා තා�ෂණ �ෙෂdeවල 

ප�ෙ�ෂණ Ep කරන E@" අ¢�ෂණය 'Hෙම* ෙයෙදන �ද�ාඥq"/ඉං�ෙ"uව" අjෙNdරණය 
'Hමට, උපකාර 'Hමට සහ )Yගැ�මකට ල� 'Hමට ප�ෙ�ෂණ උපා0 අ¢�ෂණය 'Hම සඳහා 
උපකාර ෙකෙරන වැඩසටහන (SUSRED) ආර6භ කරන ල2. ෙමම වැඩසටහන යටෙ  අයp6ප  
කැඳවන ලද අතර ඉහත Nදානයට @p@ක6 ස*ත අයp6කuව" ෙතUරාග"නා ල2. 

 
 ලැ� අයp6ප  £ ගණන 24 
 2011 Xළ සකසන ලද අයp6ප  14 
 Nදානය සඳහා @p@ක6 ලැ? අයp6කuව"      05 (M.Phil උපා0) 
 Nදානය සඳහා @p@ක6 ලැ? අයp6කuව"                    04    (PhD උපා0) 
 
5555....     ෙරUග කාරකය අ[යත [ෙරUග කාරකය අ[යත [ෙරUග කාරකය අ[යත [ෙරUග කාරකය අ[යත [ධධධධ"ගත වkග¥ ෙරUගය "ගත වkග¥ ෙරUගය "ගත වkග¥ ෙරUගය "ගත වkග¥ ෙරUගය  (CKDU)  
  3 ලංකාෙP ෙබVෙහUමය� Nෙ,ශවT", �ෙශdෂෙය"ම උXu මැද පළාෙත" මX x, ෙසA" ආර6භ R, 

වැ_වන, ෙරUග ල�ෂණ ෙනVෙප"වන, ව�ධනය වන, සමහර �ට අ�up 20කට වඩා අ¥ වයෙසd2  
ආර6භ ෙකෙරන, ෙරUග කාරකය අ[යත, [ද"ගත වkග¥ ෙරUගෙ� (CKD) නව ආකාරයට ෙහdXව 
�ම�ශනය 'Hමට සහ �රසර �සBම� ෙසVයාගැ�ෙ6 අරණ ඇ�ව ලබා ග තා x #ලාර6භය 2011 

Xළ2  අඛ�ඩව ඉL8යට ෙගන යන ල2. ෙභS�ක සහ #ල�මය යන ෙදඅංශෙය*ම Nග�ය අ¢�ෂණය 
කරන ලද අතර අවස" වා�තාව 2012 2 ලබා ගැ�මට අෙ|�ෂා ෙකෙ�. 
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6666....     �ෙශdෂ කටMX�ෙශdෂ කටMX�ෙශdෂ කටMX�ෙශdෂ කටMX 
 
  ප�ෙ�ෂණ Nදාන ප8පාලනය 'Hමට අමතරව ජා�ක ෛජව තා�ෂණ N�ප §" සථ්ා)ත 'Hමට 

පනත� සැක}ම, hයා මක ත වෙ� පව�න ප�ෙ�ෂණ Nදාන )Yබඳව ද ත පාදකය� සැක}ම, 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ජා�ක කA+ සහ ප�ෙ�ෂණ ම¥c hයාකාHව තබාගැ�මට කටMX 'Hම හා 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ජා�ක කA+ )Yබඳ ද ත පාදකය� සැක}ම යනා 2 �ෙශdෂ කටMX 
ෙබVෙහVමය� hයා මක කරන ල2. 

 
6.16.16.16.1    NNNNකාශනකාශනකාශනකාශන 

  2011 වසර Xළ පහත සඳහ" Nකාශන [ම කරන ල2. 
  සමාජ �ද�ාව )Yබඳ 3 ලංකා වාරසඟරාව (SLJSS) 
  31/32 කලාප සහ අංක 1 හා 2 Nකාශනය කරන ල2. 
 
 7777....     වැඩ£ වැඩ£ වැඩ£ වැඩ£ / / / / ස6ම"eස6ම"eස6ම"eස6ම"eණණණණ 
   වසර Xළ සං�ධානය කරන ලද Nධාන වැඩ£ ව"ෙ", 
 

අඅඅඅ))))    ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� ෙයUජනාවT ෙzඛනය )Yබඳ වැඩ£පෘ� ෙයUජනාවT ෙzඛනය )Yබඳ වැඩ£පෘ� ෙයUජනාවT ෙzඛනය )Yබඳ වැඩ£පෘ� ෙයUජනාවT ෙzඛනය )Yබඳ වැඩ£ 
 තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩසටහන සඳහා ව�ාපෘ� ෙයUජනා කැඳRම  සමගම “ඵලදාg 

ව�ාපෘ� ෙයUජනාවT ෙzඛනය”  )Yබඳ වැඩ£ ෙදක� 2011 ෙපබරවා8 සහ ඔ�ෙතV6බ� 
මාසවල 2 පව වන ල2. ෙමම වැඩ )Yෙවෙළ* අරණ xෙ�, ප�ෙ�ෂණ Nදාන ලබාගැ�ම 
සා�ථක කරගැ�ම )Fස ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත ඉහළ NA�ය'" M  ප�ෙ�ෂණ ෙයUජනාවT 
භාර2ම )Yබඳ අෙ|�{ත අයp6කuව" අතර දැ>ව භාවය� ඇ� 'Hමq.  

 
ආආආආ))))    ආහාර @ර�{ආහාර @ර�{ආහාර @ර�{ආහාර @ර�{තතාවය )Yබඳ සමාෙයU�ත වැඩ£තතාවය )Yබඳ සමාෙයU�ත වැඩ£තතාවය )Yබඳ සමාෙයU�ත වැඩ£තතාවය )Yබඳ සමාෙයU�ත වැඩ£    ----    ප�ෙ�ෂණ අ"තර හා Nප�ෙ�ෂණ අ"තර හා Nප�ෙ�ෂණ අ"තර හා Nප�ෙ�ෂණ අ"තර හා Nඛතා ව�ාඛතා ව�ාඛතා ව�ාඛතා ව�ාපෘ�පෘ�පෘ�පෘ� 
 ආහාර @ර�{තතාවය යන ෙ මාව යටෙ  ජා�ක ෙ මා #Tක ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහෙන* 

(NTRP) �ෂයපථය Xළ Nඛතා �ෙෂde හBනා ගැ�ෙ6 අරණ ස*තව, “ආහාර @ර�{තතාවය 
)Yබඳ සමාෙයU�ත වැඩ£ව - ප�ෙ�ෂණ අ"තර සහ Nඛතා ව�ාපෘ�”  යන මැෙය" ෙදLන 
වැඩසටහන� 2011 ¾[ 21 – 22 යන Lනවල ගලධාH ෙහUටලෙ�2 පැවැ �F. ෙපUෂණය, 
ආර�ෂාව සහ yණ වය, පා±තාවය, [ෂ්පාදනය සහ සමාජ සාධක යනා2 ආහාර @ර�{තතාවය 
හා බැB� ��ධ අංශ )Yබඳ කu� ආරා0ත කZකq" �E" ඉL8ප  කරන ල2. 

 
ඇඇඇඇ))))    [යාමකq"[යාමකq"[යාමකq"[යාමකq"////�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාඥq" සඳහා ෛජව තා�ෂණ වැඩ£ව ඥq" සඳහා ෛජව තා�ෂණ වැඩ£ව ඥq" සඳහා ෛජව තා�ෂණ වැඩ£ව ඥq" සඳහා ෛජව තා�ෂණ වැඩ£ව ----    “ හ8ත �|ලවෙ� හ8ත �|ලවෙ� හ8ත �|ලවෙ� හ8ත �|ලවෙ� Eට ජාන �|ලවය Eට ජාන �|ලවය Eට ජාන �|ලවය Eට ජාන �|ලවය 

ද�වාද�වාද�වාද�වා” 
 එ�ස  ජනපද තානාප� කා�යාලය සහ ]"ෙට� ආයතනෙය* සහෙයUගය ඇ�ව ෙමම වැඩ£ව 

සං�ධානය කර 2011 සැ|තැ6බ� 29 – 30 යන ෙදLන Xළ පව වන ල2. 
 
ඈඈඈඈ))))    ‘ ෙ,ශෙ,ශෙ,ශෙ,ශyණ �ප�යාස ස*ත Mගයක �රසර ආහාර yණ �ප�යාස ස*ත Mගයක �රසර ආහාර yණ �ප�යාස ස*ත Mගයක �රසර ආහාර yණ �ප�යාස ස*ත Mගයක �රසර ආහාර @ර�{තතාවය@ර�{තතාවය@ර�{තතාවය@ර�{තතාවය’  )Yබඳ ෙ,ශනය )Yබඳ ෙ,ශනය )Yබඳ ෙ,ශනය )Yබඳ ෙ,ශනය 
 සැ|තැ6බ� 30 Lන මහාචා�ය එස්.එ". සව්ාAනාද" �E" ෙමම ෙ,ශනය පව වන ල2.  
 
ඉඉඉඉ))))    ආචා�ය මාzලා රාඕෙD ඉL8ප  'Hමආචා�ය මාzලා රාඕෙD ඉL8ප  'Hමආචා�ය මාzලා රාඕෙD ඉL8ප  'Hමආචා�ය මාzලා රාඕෙD ඉL8ප  'Hම 
 අසා Aක සහ ෙබUවන ෙරUග )Yබඳ ජා�ක ආයතනෙය* ආචා�ය මාzලා රාඕ සහ ෙවV{"ට"* 

ෛවද� �ද�ාව )Yබඳ �ශ්ව �ද�ාල පාසෙz ආචා�ය ෙNU ෙවqz �E" )YෙවY" එ�ස  
ජනපදෙ� ෙසSඛ� )Yබඳ ජා�ක ආයතනෙය* �ෙබන ජග  ෙසSඛ� )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ අවස්ථා 
සහ වසාවාÀ බරවා ෙරUගය සහT"ම ඉව  'Hමට දරණ ජග  Nය නය යන මැෙය" ඉL8ප  
'H6 ෙදක� ෙකVළඹ �ශ්ව �ද�ාලෙ� සහ ෙසSඛ� අමාත�ාංශෙ� සහෙයUගය ඇ�ව ෙපබරවා8 
11 Lන පව වන ල2.  

 
8888....    ප�ෙ�ෂණ අංශය ම!" hප�ෙ�ෂණ අංශය ම!" hප�ෙ�ෂණ අංශය ම!" hප�ෙ�ෂණ අංශය ම!" hයා මක ෙකෙරන කA+යා මක ෙකෙරන කA+යා මක ෙකෙරන කA+යා මක ෙකෙරන කA+ 
 
    ජා�ක කA+ජා�ක කA+ජා�ක කA+ජා�ක කA+ 

• ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• MAB වැඩසටහන )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• සාගර සහ sp �ද�ාව )Yබඳ ජා�ක කA+ව  
• ඛ[ජ ස6ප  �රසර භා�තය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
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    �ෙශdෂ කA+�ෙශdෂ කA+�ෙශdෂ කA+�ෙශdෂ කA+ 
• ප�ෙ�ෂණ අංශය සඳහා උපෙ,ශක ම�ඩලය 

 
    ප�ෙ�ෂණ ප�ෙ�ෂණ ප�ෙ�ෂණ ප�ෙ�ෂණ ම¥cම¥cම¥cම¥c 

• කෘ{ක�මය සහ ආහාර �ද�ා )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• #Tක �ද�ා )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• ෛජව තා�ෂණය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• ප8ගණක �ද�ාව සහ ෙතVරXu තා�ෂණය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• ඉං�ෙ"u �ද�ා හා වාස්X �ද�ාව )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• පා8ස8ක �ද�ාව )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• ෙසSඛ� �ද�ාව )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• ජල �ද�ාව )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• rස්තකාලය සහ ෙතVරXu �ද�ා )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• සව්භා�ක ස6ප  සහ ෛජව ��ධ වය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• �ද�ා අධ�ාපනය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• �ද�ා හා තා�ෂණ N�ප � අධ�යනය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
• සමාජ �ද�ාව )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ම¥zල 
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තා�ෂණ අංශය තා�ෂණ අංශය තා�ෂණ අංශය තා�ෂණ අංශය (TD) 
 
ෙ,Jය ව�ාපාර සහ මහජනතාව අත8" යෙම� �ද�ාව හා තා�ෂණය ෙයVදා ෙගන Ep කරන ව�ාපෘ�වල 
[ෂ්පාදන, hයාවT සහ ව�ාපාර ෙමVඩල සකස්'Hමට සහ වැ_LM� 'Hම )Fස දැHමට Epවන �යදම 
)යවාගැ�ම සඳහා තා�ෂණ Nධාන වැඩසටහන ම!" #ල�ාධාර සපය> ලැෙt.  
 
1111....        තා�ෂණ Nතා�ෂණ Nතා�ෂණ Nතා�ෂණ Nදානදානදානදාන 

  
තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩසටහෙන* N�ඵල වන [ෂ්පාදන වාFජකරණය Nව�ධනය 'Hම , 
තා�ෂFක සංව�ධනය හා නෙවU පාදනය  Nව�ධනය 'Hම  සඳහා තා�ෂණ Nදාන වැඩසටහ" 
ෙදක� hයා මක කරන ල2.  

1. තා�ෂණ සංව�ධනය සඳහා උපකාර 'Hම (Tech-D) 
2. Âතන තා�ෂණය පදන6 ෙකVටග  ව�ාපාර ආර6භය සඳහා උපකාර 'Hම (Start Ups) 

 
2011 2 තා�ෂණ Nදාන )Yබඳ rව ප  දැ"Rම� පල කරන ලද අතර ලැ� අයp6ප  27" 
(“තා�ෂණ සංව�ධනය සඳහා උපකාර 'Hම”  සඳහා අයp6ප  19� සහ “Âතන තා�ෂණය පදන6 
ෙකVටග  ව�ාපාර ආර6භය සඳහා උපකාර 'Hම”  සඳහා අයp6ප  09�) “තා�ෂණ සංව�ධනය සඳහා 
උපකාර 'Hම”  වැඩසටහන යටෙ  Nදාන පහ� සහ “Âතන තා�ෂණය පදන6 ෙකVටග  ව�ාපාර 
ආර6භය සඳහා උපකාර 'Hම”  යටෙ  එ� Nදානය� ද Nදානය කරන ල2. 

 
2222....        ප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nදානදානදානදාන 
 

2222....1111    නැෙනUනැෙනUනැෙනUනැෙනUතා�ෂණයතා�ෂණයතා�ෂණයතා�ෂණය 
නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ hයා මක ත වෙ� පව�න Nදාන Xන� �� අතර z ව�ාපෘ� 
ෙයUජනාවTයට අ>ව ඉල�ක සrරාගැ�ම සඳහා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� වසර rරා අ¢�ෂණය කර> 
ලැF.  

 
3333....        ජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUජා�ක නැෙනUතා�ෂණ #ලාර6භයතා�ෂණ #ලාර6භයතා�ෂණ #ලාර6භයතා�ෂණ #ලාර6භය 
 

3333....1111    නැෙනUනැෙනUනැෙනUනැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ Nතා�ෂණය )Yබඳ Nතා�ෂණය )Yබඳ Nතා�ෂණය )Yබඳ N�ප �ය�ප �ය�ප �ය�ප �ය 
 

N�ප �ය� සැක}ම ය"ෙන" අදහස් ෙකෙර"ෙ" �ශ්වාසය ෙගVඩනැංRෙ6 2 ඉතා වැදග වන 
අදාළ �ද�ා මක �ෙෂdeෙය* කා�ය�ෂම සහ ඵලදාg hයාකා8 වය ඇ� 'Hමට අවශ� 
ෙකෙරන පාරදෘශ�, �වෘත සහ අප�ෂපා§ hයාකාරක6 සහ ෙද> ලබන �ෂය� Xළ hයා මක 
වන පරාA�ක Eයzල එක තැනකට ෙගන ඒමq. නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ N�ප �ය ෙක+6ප  
'Hම ම!" ජා�ක �ද�ා පදනම ඒ� �ෙෂde Xළ x අවශ�තාව" සrරා�මට දායක �ය. 

 
3.23.23.23.2    දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහ"දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහ"දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහ"දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහ" 
 

ආ�Zක �ද�ාඥq"ට සහ බැංk �ෙෂdeෙ� වෘ �කq" හට නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ දැ>ව  
'Hෙ6 සැEය� බැංk කටMX අධ�යනය )Yබඳ මධ�සථ්ානෙ� 2 2011 ඔ�ෙතV6බ� 20 Lන 
පව ව> ලැC ය. 

 
3.33.33.33.3    “ 3333 ලංකා  ලංකා  ලංකා  ලංකා ෙP නැ ෙP නැ ෙP නැ ෙP නැ ෙනUෙනUෙනUෙනUතා�ෂණයට අදාළ කටMX සඳහා [යාමන රාව� සකස ් 'Hමතා�ෂණයට අදාළ කටMX සඳහා [යාමන රාව� සකස ් 'Hමතා�ෂණයට අදාළ කටMX සඳහා [යාමන රාව� සකස ් 'Hමතා�ෂණයට අදාළ කටMX සඳහා [යාමන රාව� සකස ් 'Hම”     

)Yබඳ )Yබඳ )Yබඳ )Yබඳ IDRC ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�යපෘ�යපෘ�යපෘ�ය 
 

TERI ඉ"Lයාව, නැෙනU �ද�ාව හා තා�ෂණය )Yබඳ ෙNස්ට" ආයතනය/පා'සථ්ානය, IDRC 
සහ 3 ලංකා සහෙයU!තා ආයතනවල සහභා! වය ඇ�ව ව�ාපෘ§" ආර6භ 'Hෙ6 °ස්Rම 
මා�X 08 – 09 ෙදLන Xළ පව වන ල2. අවෙබUධතා !�@ෙ6 සකස් 'Hම Ep කර හ�zකාර 
ආයතන සමග ඒවා අ ස" 'Hම Ep කරන ල2. IDRC සහ ජා�ක �ද�ා පදනම අතර Nදාන 
ෙකV"ෙ,E )Yබඳ අවෙබUධතාවය අ ස" 'Hම Ep ෙකuF. ඉL8යට hයා මක කළ හැ' 
ක�තව� ඇXළ  ෙයUජනාවT හ�zකාර ආයතනවT" ලබා ගැ>F. අව ෙබUධතා !�@6 අ ස" 
'Hෙම" අනXuව හ�zකාර ආයතන ෙවත #ල�ාධාරවල පළ වා8කය [k  'Hමට කටMX 
කරන ල2. ව�ාපෘ�ෙය* Nග�ය �ම�ශනය 'Hම )Fස ව�ාපෘ� [යව" සහ හ�zකාර ආයතන 
සමග [ර"තර °සR්6 සං�ධානය කරන ල2. කා�ය සැල@6වලට අ>ව කටMX Ep ෙකෙරA" 
පැවXF. 
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4444....        තා�ෂණ ෙපර දැ�මතා�ෂණ ෙපර දැ�මතා�ෂණ ෙපර දැ�මතා�ෂණ ෙපර දැ�ම 
4.14.14.14.1    ෙපරදැ�ම �ශේzෂණය )Yබඳෙපරදැ�ම �ශේzෂණය )Yබඳෙපරදැ�ම �ශේzෂණය )Yබඳෙපරදැ�ම �ශේzෂණය )Yබඳ rs� වැඩ£ rs� වැඩ£ rs� වැඩ£ rs� වැඩ£වවවව 

 
�ද�ාඥq", ඉං�ෙ"uව", ෛවද�වu", ක�මා"තකuව" සහ ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 
�ද�ා මක [ලධාH"ෙD සහභා! වය ඇ�ව “තා�ෂණ ෙපර දැ�ම”  )Yබඳ වැඩ£ව 2011 
ඔ�ෙතV6බ� 27 – 29 ද�වා ජා�ක �ද�ා පදන6 lවනාගාරෙ� 2 පව වන ල2. 

 
ෙම* අර� xෙ�; 
 
1. �ද�ා හා තා�ෂණ Nඛතා )Yෙයළ '8ෙ6 2 සහ ජා�ක සැල@6කරණ hයාවTෙ� 2 

තා�ෂණ ෙපරදැ�ම භා�තෙ� ඇ� වැදග කම ෙ,Jය �ද�ා මක සහ තා�ෂFක Nජාව, 
N�ප � සකස්කර"න" සහ අෙනk  රාජ� [ලධාH" දැ>6ව  'Hම. 

2. ප�ෙ�ෂණ Nඛතාකරණයට සහ �ෙමUපාය සකස් 'Hම සඳහා ෙපරදැk6 �මෙPද සහ 
ෙපරදැk6 N�ඵල ෙයVදා ගැ�ම )Yබඳ ස�ස්තරා මක rs�ව� ප�ෙ�ෂකq"ට, ශාස්±ය 
r,ගලq"ට සහ ක�මා"තකuව"ට ලබා2ම. 

3. සංව�ධන hයාවTෙ� 2 ජා�ක නෙවU පාදක ප,ධ�ය Xළ hයාකා8 වෙ� සහභා! වය 
ඉහළ නැංRම සහ ෙම� hයාකuව" අතර අෙන�Uන� ස6බ"ධතාවය ශ��ම  'Hම.  

 
�ෙ,Jය ස6ප දායකq" ෙදෙදෙනk ; ආචා�ය ඔස්කා" ස8ටාස ් සහ එz� ඩාz Aය �E" 
වැඩ£ව පව වන ල2. ��ධ ආයතනවT" ලැ� අයp6ප  75� අත8" සහභා!ව"න" 26� 
ෙතUරා ග> ලැCය.  සහභා!xව" ක�ඩාය6 3ක කටMX කළ අතර අනාගතෙ� 2 hයා මක 
කර> )Fස ෙපරදැk6 ෙය26 Xන� ෙයUජනා කර> ලැCය. ඉL8යට කටMX කරෙගන යෑම 
සඳහා සංකzපමය ෙයUජනාවT Xන� සකස් කරන ල2. �ද�ාඥq"ෙD සහ ��ධ ආයතනවල 
හ�zකාර වෙය" M  කA+ව� සමග ජා�ක ෙපර දැk6 කටM ත� hයාවට නැංRමට අවශ� 
ෙකෙරන වඩා යහප  පදනම� සකස් කරන ල2.  

 
• ෙ,ශyණ �ප�යාස සහ ඉL8 වසර 15 Xළ ෙබUෙවන ෙරUග සඳහා එ* බලපෑම 
 

• 2020 2 දk� ආEයාෙP ප�ෙ�ෂණ ෙ�"�ය Rම 
 

• 2025 2 බලශ�� ප8ෙභUජනෙය" 25%� සrරා ගැ�ම )Fස නැෙනU-Ã�යෙකUෂ 
සැක}ෙ6 ව�ාපෘ�ය 

 
5555....        ,0මය ෙ,පල,0මය ෙ,පල,0මය ෙ,පල,0මය ෙ,පල    (IP) )Yබඳ දැ>6ව Rම සහ ආර�ෂාව )Yබඳ ව�ා )Yබඳ දැ>6ව Rම සහ ආර�ෂාව )Yබඳ ව�ා )Yබඳ දැ>6ව Rම සහ ආර�ෂාව )Yබඳ ව�ා )Yබඳ දැ>6ව Rම සහ ආර�ෂාව )Yබඳ ව�ාපෘ�ය hපෘ�ය hපෘ�ය hපෘ�ය hයාවට යාවට යාවට යාවට 

නැංRමනැංRමනැංRමනැංRම  
 

5....1111    NIPO* සහෙයU!තාවය ඇ�ව * සහෙයU!තාවය ඇ�ව * සහෙයU!තාවය ඇ�ව * සහෙයU!තාවය ඇ�ව ‘�දාතා�දාතා�දාතා�දාතා’  මධ� මධ� මධ� මධ�සථ්ාන ෙ�"�සථ්ාන ෙ�"�සථ්ාන ෙ�"�සථ්ාන ෙ�"� ෙකVටෙගන  ෙකVටෙගන  ෙකVටෙගන  ෙකVටෙගන IP පහ@ක6  පහ@ක6  පහ@ක6  පහ@ක6  
සැල}ෙ6 සැල}ෙ6 සැල}ෙ6 සැල}ෙ6 ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ය hපෘ�ය hපෘ�ය hපෘ�ය hයාවට නැංRමයාවට නැංRමයාවට නැංRමයාවට නැංRම 

    
ෙමම hයාවTය සඳහා පහ@ක6 සැපgම )Fස මධ�සථ්ාන )*+Rම ම!" නව [ෂප්ාදකq"ට 
සහ ,0මය ෙ,පළ [�මාණකuව"ට තම අq§" ලබාගැ�මට, ආර�ෂා කරගැ�මට සහ 
කළමනාකරණය 'Hමට සහය Rෙ6 අරණ ඇ�ව “�දතා මධ�සථ්ාන ෙ�"� කරෙගන IP 
පහ@ක6 සැල}ෙ6 මධ�සථ්ාන hයාවට නැංRම (IPFC)”  )Yබඳ ෙයUජනාවTය� සකස් කරන ල2. 
ෙමම ක�තව�ය Nව�ධනය 'Hම සඳහා සෑම Nාෙ,Jය ෙzක6 කා�යාලයකම )*+වා ඇ� �දතා 
ස6ප  මධ�සථ්ාන, IP පහ@ක6 සැපgෙ6 මධ�සථ්ාන ෙලස ෙයUජනා කර> ලැබ ඇත.  
 
ෙමය, ක�මා"ත හා වාFජ අමාත�ාංශය, 3 ලංකා ජා�ක ,0මය ෙ,පළ කා�යාලය (NIPO), 
තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශය, සහ ජා�ක �ද�ා පදනම යන ආයතනවල සහෙයU!තාවය 
මත hයා මක වන ව�ාපෘ�ය'. 3 ලංකා ජා�ක ,0මය ෙ,පළ කා�යාලය ම!" ව�ාපෘ� සඳහා 
#ල�ාධාර සපය> ලැෙt. 
 
වසර 2015 ද�වා 2�ඝ කරන ලද අLයර Xන'" සම"�ත වන කා�ය සැලැසම්� සකස> ලැබ 
ඇත. ව�ාපෘ�ය අLයර Xන'" සම"�තය. 
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1 වන අLයර : පළා  ම^ටA" IP පහ@ක6 සැල}ෙ6 මධ�සථ්ාන )*+Rම ([යාමක 
ව�ාපෘ�ය - 2012 2 මධ�සථ්ාන ෙද'") 

 

2 වන අLයර :  ඉ�8 පළා වල මධ�සථ්ාන )*+Rම 
 

3 වන අLයර  : Lස්¶� ම^ටෙ6 මධ�සථ්ාන )*+Rම 
 
[යාමක ව�ාපෘ�ය Lය  'Hෙ6 ස6ම"eණය 3 ලංකා පදන6 ආයතන lවණාගාරෙ� 2 2011 
ෙදසැ6බ� 22 Lන පව ව> ලැCය. ජා�ක ,0ම  ෙ,පළ කා�යාලෙ� සහෙයUගය ඇ�ව ජා�ක 
�ද�ා පදනම ම!" ෙමම වැඩසටහන සං�ධානය කරන ල2. 
 
පළා  නවය [ෙයUජනය කරA" �ද�ා හා තා�ෂණ [ලධාHs 115 ෙදෙනk ෙමම 
ස6ම"eණයට සහභා! xහ. IPFC )Yබඳ �දතා ස6ප  මධ�සථ්ානවලට ස6බ"ධ �ද�ා හා 
තා�ෂණ [ලධාH" (STO) දැ>ව  'Hමට ෙමම වැඩසටහන පව වන ල2. NIPO* [ලධාHs 
ස6ප දායකය" ෙලස තම දායක වය ලබා p"හ. 

 
5....2222    NIPO    සහ සහ සහ සහ WIPO* සහෙයUගය ස*ත  * සහෙයUගය ස*ත  * සහෙයUගය ස*ත  * සහෙයUගය ස*ත  IP �ගණන ව�ා�ගණන ව�ා�ගණන ව�ා�ගණන ව�ාපෘ�යපෘ�යපෘ�යපෘ�ය    

ප@ කටMX ෙලස සාක�ඡා 'Hමට සහ සථ්ා)ත 'Hමට සංකzප පeය� ෙක+6ප  කරන ල2.  
 

5....3333    �ශ්ව �ද�ා�ශ්ව �ද�ා�ශ්ව �ද�ා�ශ්ව �ද�ාලවල ලවල ලවල ලවල IP අධ�ා අධ�ා අධ�ා අධ�ාපනය පනය පනය පනය ((((පව නා ව�ාපව නා ව�ාපව නා ව�ාපව නා ව�ාපෘ�ය අඛ�ඩව කරෙගන යෑමපෘ�ය අඛ�ඩව කරෙගන යෑමපෘ�ය අඛ�ඩව කරෙගන යෑමපෘ�ය අඛ�ඩව කරෙගන යෑම) ) ) ) 2222වන අLයර වන අLයර වන අLයර වන අLයර 
((((ෙවන  �ඨෙවන  �ඨෙවන  �ඨෙවන  �ඨ)))) 

    
පාසz සහ �ශ්ව �ද�ාල �ෂය ධාරා Xළට IP හB"වා 2ම සඳහා Ep කරන ලද ෙයUජනාවට අ>ව 1 
වන අLයර ෙලස සකස් කරන ලද IP ෙමV_Mල �ශ්ව �ද�ාලවල �ද�ා සහ �ද�ාවට ස6බ"ධ 
�ඨවලට හB"වා 2ම Epකරන ල2. �ශ්ව �ද�ාලවල �ද�ා ෙනVවන �ඨ සඳහා වන ෙදවන අLයර 

hයා මක 'Hමට ෙපර පළ අLයෙර* Nග� සමාෙලUචනය Ep කරන ල2. 
 

5....4444    ෙ|ට"^ අයp6ප  ෙක+6ප  'Hම සහ ෙගV> 'ෙ|ට"^ අයp6ප  ෙක+6ප  'Hම සහ ෙගV> 'ෙ|ට"^ අයp6ප  ෙක+6ප  'Hම සහ ෙගV> 'ෙ|ට"^ අයp6ප  ෙක+6ප  'Hම සහ ෙගV> 'HමHමHමHම////ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සඳහා ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සඳහා ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සඳහා ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සඳහා 
තා�ෂFක උපෙදස ්ස6පාදනය 'Hමතා�ෂFක උපෙදස ්ස6පාදනය 'Hමතා�ෂFක උපෙදස ්ස6පාදනය 'Hමතා�ෂFක උපෙදස ්ස6පාදනය 'Hම 

    
ෙ,Jයව ෙම"ම ෙ|ට"^ සහෙයU!තා !�@ම (PCT) යටෙ  ෙ|ට"^ අයp6ප  ෙගV> 'Hම 
සඳහා නව [ෂ්පාදකq"ට ජා�ක �ද�ා පදනම සහෙයUගය සපයq. 
 
ෙ6 ස6බ"ධෙය", N2| �8ස්, එස්.එස්.ආ�. ජය�ලක, හ�ෂ kමාර, ෙ .අq. උය"ෙගVඩ යන 
මහ වu" ට PCT අයp6ප  ෙක+6ප  'Hම සහ ෙගV> 'Hම සඳහා තා�ෂණ අංශය සහෙයUගය 
ලබා p" අතර උ¥>වර �දතා මධ�සථ්ානෙය* ඉz�ම ප8L ෙ|ට"^ අයp6පe ෙදක� 
ෙක+6ප  'Hම සඳහා උපෙ,ශක වය සපයන ල2.  
 
ෙපVz කැ�ෙ6/ගස් නැ¨ෙ6 උපකරණ )Yබඳ ෙ|ට"^ ෙස�6 Ep කර, හ�ෂ kමාර ගාzලෙD 
මහතාට එම ෙස�6 N�ඵල ලබා ෙදන ල2. ෙවන  නව [ෂ්පාදකq" EP ෙදෙනkට ෙපVz ෙලT 
ගැ}ෙ6 ය"e, බල ශ�� උ පාදක ෙපV6ප සහ ඉb }z 'Hෙ6 ය"e )Yබඳ ෙ|ට"^ ෙස�6 
ෙතVරXu සපයන ල2.  
 
[ෂ්පාදකෙයk වන ¯.එස්.එස්.ෙගUමස් මහතාට ජා�ක �ද�ා පදනෙම* උපකාරය ඇ�ව ෙගV> 
කළ තම PCT අයp6 පeය සඳහා ජාත�"තර ෙස�6 වා�තාව සහ TÄත උපෙදස් ලැC ඇත (ව�ෂ 
2010 2 ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" ඔsට තා�ෂFක සහෙයUගය ලබා ෙදන ල2). ඔsෙD PCT 
අයp6 පeය (PCT/IB 2010/052604) ෙ|ට"^ 'Hම සඳහා වන  අවශ�තා තෘ|ත කර> ලැබ ඇත. 
එ[සා, ඔsට ජා�ක අව0යට ඇXzRම සඳහා අවශ� ෙකෙරන ෙතVරXu සපයන ල2. 
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5....5555    මා�ගමා�ගමා�ගමා�ගගත ගත ගත ගත PCT ෙගV ෙගV ෙගV ෙගV> 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සහ ෙක+6ප  'Hම සඳහා > 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සහ ෙක+6ප  'Hම සඳහා > 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සහ ෙක+6ප  'Hම සඳහා > 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙතVරXu ෙස�ම සහ ෙක+6ප  'Hම සඳහා 
පහ@ක6 සපයA" ෙ|ට"^ උපකාපහ@ක6 සපයA" ෙ|ට"^ උපකාපහ@ක6 සපයA" ෙ|ට"^ උපකාපහ@ක6 සපයA" ෙ|ට"^ උපකාරක අංශය� සථ්ා)ත 'Hමරක අංශය� සථ්ා)ත 'Hමරක අංශය� සථ්ා)ත 'Hමරක අංශය� සථ්ා)ත 'Hම 

    
PCT-SAFE මෘpකාංගය ෙයVදා ග[A" පහත සඳහ" PCT අයp6ප  ,� වය ඉෙල�ෙÅV[කව 
ෙගV> කරන ල2. 
 
1. Nසා, �8ස් මහතාෙD Shopping portal දෘශ�මාන 'Hම  

(අයp6ප  අංකය : PCT/IB/2011/051356)  
2. හ�ෂ kමාර ගාzලෙD මහතාෙD, ගස ් න!"න" සඳහා ආර�{ත ගස් නැ¨ෙ6 උපකරණය 

(අයp6ප  අංකය : PCT/IB/2011/051395) 
 

ෙ|ට"^ උපකරණ අංශය ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ෙවt අඩ�ය ඔස්ෙසd සථ්ාපනය කරන ලද අතර 
[ෂ්පාදකq"ට ෙ|ට"^ ද ත පාදක ෙස�6 Ep 'Hමට සහ PCT අයp6ප  මා�ගගතව ෙගV> 
'Hමට තා�ෂණ අංශය Xළ පහ@ක6 සලසන ල2. 
 

5.6 ෙ|ට"^ 'Hමෙ|ට"^ 'Hමෙ|ට"^ 'Hමෙ|ට"^ 'Hම, , , , 2�ඝ 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙක+6ප  'Hම සඳහා #ල�2�ඝ 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙක+6ප  'Hම සඳහා #ල�2�ඝ 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙක+6ප  'Hම සඳහා #ල�2�ඝ 'Hම සහ ෙ|ට"^ ෙක+6ප  'Hම සඳහා #ල�මය සහෙයUගය මය සහෙයUගය මය සහෙයUගය මය සහෙයUගය 
ලබා 2මලබා 2මලබා 2මලබා 2ම 

    
මහාචා�ය ෙවර"ජ කuණාර න �E" Ep කරන ලද ඉz�මකට අ>ව “ලqකනවT" නව 
ඇzෆා DcෙකVEෙ�ස් [ෙශdධක”  සඳහා එ�ස  ජනපද ෙ|ට"^ පeය� ලබා ගැ�ම )Fස 
අවශ� කරන එකස  ජනපද ෙඩVල� 2000� වන ෙ|ට"^ ගාස්Xව ලබා 2 ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව 
�ද�ාලයට ජා�ක �ද�ා පදනම #ල�මය වශෙය" උපකාර කළාය. 
 

6666....    තා�ෂණය ෙසVයා යෑෙ6 යා"eතා�ෂණය ෙසVයා යෑෙ6 යා"eතා�ෂණය ෙසVයා යෑෙ6 යා"eතා�ෂණය ෙසVයා යෑෙ6 යා"eණවලට පහ@ක6ණවලට පහ@ක6ණවලට පහ@ක6ණවලට පහ@ක6 සැපgම සැපgම සැපgම සැපgම 
 

6.16.16.16.1    [මකරන ලද ජා�ක �ද�ා[මකරන ලද ජා�ක �ද�ා[මකරන ලද ජා�ක �ද�ා[මකරන ලද ජා�ක �ද�ා පදන6 ව�ා පදන6 ව�ා පදන6 ව�ා පදන6 ව�ාපෘ� Eයzෙල* ප@ hපෘ� Eයzෙල* ප@ hපෘ� Eයzෙල* ප@ hපෘ� Eයzෙල* ප@ hයාකාරක6 යාකාරක6 යාකාරක6 යාකාරක6 / / / / ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� Nපෘ� Nපෘ� Nපෘ� N�ඵල �ඵල �ඵල �ඵල 
ව�ාව�ාව�ාව�ා|ත 'Hම|ත 'Hම|ත 'Hම|ත 'Hම 

    
තා�ෂණ අංශය ම!" 2010 2 [මකරන ලද ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 ප�ෙ�ෂණ Nදාන අවස" වා�තා 
41� ප@ hයාකාරක6 සඳහා අධ�යනය කරන ල2. [මකරන ලද ප�ෙ�ෂණ Nදානවල N�ඵල 
පහත සඳහ" ප8L කා�ඩ කරන ල2. 
 
 1. Nකාශන පමණ� Nදාන 22q 

  2. Nදානලාjයා තවpරට  ප�ෙ�ෂණ කළ MX  
   කu� හBනාෙගන ඇත Nදාන 10q 

 3. ෙ|ට"^ ලබාෙගන ඇත Nදාන 02q 
 4. IP ආර�ෂාව ලබා ගත හැ' �භවය ස*ත   Nදාන 02q 

  5. #ලාකෘ�/[ෂ්පාදන සංව�ධනය/ප8මාණය  
   r£z 'Hෙ6 ව�ාපෘ� )Yබඳ ප@ කටMX   Nදාන 06q 

6. IP/ [ෂ්පාදන වාFජකරණය 'Hමට හැ'යාව ඇ� -  Nදාන 02q 
7. පH�ෂා 'Hෙ6 පහ@කම/ෙසdවය සැපgම -   Nදාන 01q 

 

  තා�ෂණ අංශය Nදාන 09� සඳහා ප@ කටMX Ãදාන6 කළාය.  
 

6.26.26.26.2    තා�ෂණ ද ත බැංkවතා�ෂණ ද ත බැංkවතා�ෂණ ද ත බැංkවතා�ෂණ ද ත බැංkව 
    

වාFජ හා ක�මා"ත ෙදපා�තෙ6"Xවට ස6බ"ධ Nද�ශනවT" (ෙNUÆ� ෙNUපැ�, ක"ස්Å�^ 
2011) ලබා ග  ෙතVරXu සම!" ද ත බැංkව යාව කා�න කරන ල2. සමාග6 5000ක පමණ 
�ස්තර ද ත බැංkෙව* අ"ත�ගත ෙP. 

 
6.36.36.36.3    “ ෙට�ෙවV� ලංකාෙට�ෙවV� ලංකාෙට�ෙවV� ලංකාෙට�ෙවV� ලංකා”  ඉ  ඉ  ඉ  ඉ ---- N N N Nවෘ � ප¶වෘ � ප¶වෘ � ප¶වෘ � ප¶කාකාකාකාවවවව 
 

“ෙට�ෙවV� ලංකා”  ඉ - Nවෘ � ප¶කාෙP ¾[ සහ ෙදසැ6බ� කලාප [k  කරන ල2. ආහාර 
�ද�ාව සහ තා�ෂණය, ෛවද� �ද�ාව සහ ඖෂධ, ෛජව තා�ෂණය, නැෙනUතා�ෂණය, කසළ 
කළමනාකරණ තා�ෂණ, සහ LM� කළ �ව� යන �ෙෂde )Yබඳ Tයැ��  T) ෙමම ඉ - Nවෘ � 
ප¶කාෙP අ"ත�ගත ෙP.  
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7777....    දැ>6 පදනම සංව�ධනයදැ>6 පදනම සංව�ධනයදැ>6 පදනම සංව�ධනයදැ>6 පදනම සංව�ධනය 
     

7.17.17.17.1    3333 ලංකා ජා�ක නෙවU පාදක සw�ෂණය  ලංකා ජා�ක නෙවU පාදක සw�ෂණය  ලංකා ජා�ක නෙවU පාදක සw�ෂණය  ලංකා ජා�ක නෙවU පාදක සw�ෂණය (SLNIS - 1) - 2010 Eට අඛ�ඩව hEට අඛ�ඩව hEට අඛ�ඩව hEට අඛ�ඩව hයා මක යා මක යා මක යා මක 
'Hම'Hම'Hම'Hම.... 

 
වසර අවසානය වන �ට ෙදවන Nශ්නාවTයට (Q2) සමාග6 42� N�චාර ද�වා �� අතර ද ත 
වyගත කරන ල2. සw�ෂණය Ep ෙකෙරA" පව§. 

 
7.27.27.27.2    ෙ|ට"^ ෙකVAස ්සහ ෙ,Jය ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතන ම!" තා�ෂණය පැවHම ෙ|ට"^ ෙකVAස ්සහ ෙ,Jය ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතන ම!" තා�ෂණය පැවHම ෙ|ට"^ ෙකVAස ්සහ ෙ,Jය ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතන ම!" තා�ෂණය පැවHම ෙ|ට"^ ෙකVAස ්සහ ෙ,Jය ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතන ම!" තා�ෂණය පැවHම 

)Yබඳ අධ�)Yබඳ අධ�)Yබඳ අධ�)Yබඳ අධ�යනයයනයයනයයනය 
 

Nශ්නාවTය� සකස ් ෙකVට ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතන 33කට යවන ලද අතර 21'" 
N�චාර ලැC �F. 

 
8888....    ෙවන  කටෙවන  කටෙවන  කටෙවන  කටMXMXMXMX 
     

8.18.18.18.1    සqෙනVෙට� ඇල�^සqෙනVෙට� ඇල�^සqෙනVෙට� ඇල�^සqෙනVෙට� ඇල�^ 
 

2011 වසර සඳහා [kX 12� දා හ8න ල2.  
 

“සqෙනVෙට�”  පාඨක සw�ෂණ වා�තාව සකස් ෙකVට කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙවත භාර ෙදන 
ල2. 
 

8.28.28.28.2    තා�ෂණ ෙවෙළඳෙපVතා�ෂණ ෙවෙළඳෙපVතා�ෂණ ෙවෙළඳෙපVතා�ෂණ ෙවෙළඳෙපVළළළළ 
 

BMICH* ඔ�ෙතV6බ� 24 – 25 ෙද Lන Xළ පව ව> ලැ? “තා�ෂණ ෙවෙළඳෙපVළ”  සඳහා ජා�ක 
�ද�ා පදනම සහභා! �ය. ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" Nධානය කරන ලpව සා�ථක ෙලස [මකරන 
ලද තා�ෂණ Nදානවල [ෂප්ාදන #ලාකෘ�/ෙමV_Mල ජා�ක �ද�ා පදන6 Nද�ශන kbෙය* 
Nද�ශනය කරන ල2. ,0මය ෙ,පළ ආර�ෂණය සඳහා ජා�ක �ද�ා පදනම ලබා ෙදන 
සහෙයUගය )Yබඳව ක�මා"ත අංශය දැ>ව  'Hමට ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 Nද�ශන kbය Xළ 
ෙ|ට"^ උපකාරක අංශය� Ãදාන6 කරන ල2. 

 
 ෙපUස්ට� ඉL8ප  'H6 සහ අ  ප¶කා ම!" අදාළ අංශෙ� කටMX කර"න" සහ ෙවන  
ක�මා"ත ෙවත නැ¬u x ෙසdවා සපය"න" හට තා�ෂණ Nදාන )Yබඳව දැ>6ව  'Hම Ep 
කරන ල2. 

 
• ජා�ක කA+ජා�ක කA+ජා�ක කA+ජා�ක කA+ 
 
තා�ෂණ අංශය පහත සඳහ" ජා�ක කA+ සමාෙයUජනය කළාය. 
 

• නෙවU පාදනය සහ තා�ෂණ - ව�වසායක වය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• නැෙනU තා�ෂණය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• LM� කළ �ව� )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• ෙරVෙබVb�ස්, LM� කළ සැල@6 සහ [ෂප්ාදන )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• ඉෙල�ෙÅV[ක �ද�ාව සහ ICT )Yබඳ ජා�ක කA+ව  
• ඉෙල�ෙÅV[ක �ද�ාව සහ [ෂ්පාදනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
• ෛජව තා�ෂණය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
 

2012 වසර සඳහා කා�ය සැල@6 සකස්ෙකVට [ම කරන ල2. 
 
• නෙවU පාදනය සහ තා�ෂණනෙවU පාදනය සහ තා�ෂණනෙවU පාදනය සහ තා�ෂණනෙවU පාදනය සහ තා�ෂණ    ----    ව�ව�ව�ව�වසායක වය )Yබවසායක වය )Yබවසායක වය )Yබවසායක වය )Yබඳ ජා�ක කA+වඳ ජා�ක කA+වඳ ජා�ක කA+වඳ ජා�ක කA+ව 
 
°ස්R6 07� පව වන ල2. කා�ය සැලැසම්� සකස් ෙකVට 2011 ඔ�ෙතU6බරෙ� පැවැ �� 
සභාප�වu"ෙD °ස්Rෙ62 ඉL8ප  කරන ල2.  
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• LM� කළ �LM� කළ �LM� කළ �LM� කළ �ව�ව�ව�ව� )Yබඳ ජා�ක කA+ව )Yබඳ ජා�ක කA+ව )Yබඳ ජා�ක කA+ව )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
 
කA+ °සR්6 හය� (06) 2011 වසර Xළ පව වන ලද අතර එයට අදාළ 2011 -2012 වසර සඳහා 
කා�ය සැලැසම් [මකරන ල2. 3 ලංකාෙP LM� කළ �ව� හැ'යාව අ ප  කරගැ�මට අවශ� 
ෙකෙරන ඉL8 ගම" මෙග* දළ )ටපත� සකස් 'Hම Ep ෙකෙරA" පැවXF. 
 
LM� කළ �ව� භා�ත කළ හැ' �භවය� පව�න 3 ලාං�ය ක�මා"ත හBනා ගැ�මට ක�මා"ත 
�ම�ශනය� Ep කරන ල2, ක�මා"තකuව" සහ අදාළ �ෙෂdeෙ� කටMX කර"න" අතර 
LM� කළ �ව� )Yබඳ දැ>ව භාවය� ඇ� කර�ම )Fස �භවය� ඇ� ක�මා"ත සඳහා “LM� 
කළ �ව�: ෙ,Jය ක�මා"ත සඳහා N�ලාභ සහ අවසථ්ා යන මැෙය" ස6ම"eණය� 2011 
ෙනVවැ6බ� 26 වන Lන ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 lවණාගාරෙ� 2 ෙමම කA+ව ම!" සං�ධානය 
කරන ල2. ක�මා"ත අංශය [ෙයUජනය කරA" 27 ෙදෙන� ඊට සහභා! xහ. 

 
NNNNදාදාදාදාන Nන Nන Nන N�ඵල �ඵල �ඵල �ඵල  
 
1111....    NNNNදාදාදාදාන අංකයන අංකයන අංකයන අංකය    ::::    RG/2006////TFRD/01 

 
ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාව        :::: '8 ආ�ත ෙගV�පළ ප,ධ�වල '8 [ෂ්පාදනය ඉහළ නැංRම ම!" 

Iාwය NජාෙP ]වන ම^ටම වැ_LM� 'Hම 
 
NNNNදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයා    :::: මහාචා�ය එ�.ඩt. E8z, ස ව �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, කෘ{ක�ම 

�ඨය, ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ය hපෘ�ය hපෘ�ය hපෘ�ය hයා මක කරන ලද සථ්ානය යා මක කරන ලද සථ්ානය යා මක කරන ලද සථ්ානය යා මක කරන ලද සථ්ානය :::: 
 

1. ස ව �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, කෘ{ක�ම �ඨය, ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව 
�ද�ාලය 

 

2. සරස�ගම, මහක"ද, ගලන පාර, ෙ|රාෙද[ය 
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ෙ� අර� පෘ�ෙ� අර� පෘ�ෙ� අර� පෘ�ෙ� අර�     :::: 
• '8 ආ�ත ෙගV�පළ ප,ධ� වැ_LM� 'Hමට ප�ෙ�ෂණ ෙසVයා ගැ�6 ෙයVදා ගැ�ම 
• ද"නා තා�ෂණය ෙයVදා ගැ�ම සහ සහභා! ව NෙPශය ම!" '8 [ෂප්ාදනය ඉහළ නැංRම 
• ෙගV� NජාවෙD ]වන ම^ටම ඉහළ නැංRම 
 
ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ෙ� [මැ�6 පෘ�ෙ� [මැ�6 පෘ�ෙ� [මැ�6 පෘ�ෙ� [මැ�6 / / / / NNNN�ඵල �ඵල �ඵල �ඵල  
• ද�ශනප� (M.Phil) [බ"ධය 
• ඉහළ නැං�� '8 [ෂප්ාදනය 
• yණ වය වැ_ LM� කරන ලද '8 (බැ�¯8යා සංM�ය අ¥ කරන ලද) 
• ෙරUග ෙනVමැ� [ෙරU!ම  සX" 
• අ¥කරන ලද පැට�"ෙD මරණ අ>පා�කය  
• ඉහළ නැංx ෙගV� ආදායම 
• මනා ගව කළමනාකරණ rup )Yබඳ ෙගVR"ෙD ඉහළ නැං�� දැ>6ව භාවය සහ rup 
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2222....    NNNNදාදාදාදාන අංකයන අංකයන අංකයන අංකය    ::::    RG/2006////TFRD/04444 
 
  ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව     :::: ස ව ආහාරය� ෙලස ර[ලමය පe ආහාර කැටය� සැක}ම 
 

NNNNදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයා    :::: මහාචා�ය එස්. ෙNdමර න, ස ව �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, කෘ{ 
�ද�ා �ඨය, ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව �ද�ාලය 

 
ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ය Epකරන ලද සථ්ානපෘ�ය Epකරන ලද සථ්ානපෘ�ය Epකරන ලද සථ්ානපෘ�ය Epකරන ලද සථ්ාන    :::: කෘ{ක�ම �ඨය, ෙ|රා ෙද[ය �ශ්ව �ද�ාලය, ෙ|රා ෙද[ය හා 

ෙපVz ප�ෙ�ෂණ ආයතනය 
   
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ෙ� අර�පෘ�ෙ� අර�පෘ�ෙ� අර�පෘ�ෙ� අර�    :::: ස ව ආහාරය� ෙලස ර[ලමය පe 
කැටය� (LM ) සකස් 'Hම 

     
ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� [මැ�පෘ� [මැ�පෘ� [මැ�පෘ� [මැ�6666 /  /  /  / NNNN�ඵල�ඵල�ඵල�ඵල    ::::     
ද�ශනප� (M.Phil) [බ"ධය 
DT8}_යා, ෙපVz සහ සහz [�¥ භා�ත 'Hෙම" DT8}_යා 
පe ආහාර කැටය� [ෂප්ාදනය 'Hමට Nශස්තකරණය කරන ලද 
ව^ෙටUuව� 
DT8E_යා පe කැට සැක}ම සඳහා �මෙPදය�  
 
ස ව ආහාරය� ෙලස DT8}_යා පe Nශස්ත ප8ෙභUජනය 
)Yබඳ ෙගVR" අතර ඉහළ නංවන ලද දැ>6ප  භාවය 

 
 

3333....    NNNNදාදාදාදාන අංකයන අංකයන අංකයන අංකය    ::::    RG/2007777////W & E/03 
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව     :::: සාය6 සංෙP2 කළ Ã�ය ෙකUෂ NාෙයU!කව භා�ත කළ හැ' 
උපකරණ (DSSC) සැක}ම )Fස Ã�ෂම අධ�යනය   

 
NNNNදාන ලාjදාන ලාjදාන ලාjදාන ලාjයායායායා    :::: ආචා�ය R.�.එස්.  ෙපෙ�රා, රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, �වෘත 

�ශ්ව �ද�ාලය 
 

        ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ෙය* �ද�ාපෘ�ෙය* �ද�ාපෘ�ෙය* �ද�ාපෘ�ෙය* �ද�ා මක �ෂය පථය මක �ෂය පථය මක �ෂය පථය මක �ෂය පථය    ::::  
ෙමම ව�ාපෘ�ය සාය6 සංෙP2 කළ Nභා �ද¡  රසාය[ක Ã�ය ෙකUෂ සහ ඝන අවසථ්ා Ã�ය 
ෙකUෂ ස6බ"ධ ගැට£ ආම"eණය කරq. ෙමම �ම�ශනෙ�2 DSSC හා ස6බ"ධ දැනට පව නා 
ගැට£ [රාකරණය කර ගැ�මට සහ �ද�ාඥq"ට ඉතාම  අපැහැLT අ*තකර EpR6 වටහා 
ගැ�මට Nය නය� දරණ ල2. 
 

 
 

 
 

ව�ාපෘ�ය hයා මක 'Hමට ෙපර  
ගව ගාල� 

 

ව�ාපෘ�ය hයා මක '8ෙම" අනXuව 
ගව ගාල� 

 

පe ආහාර කැටය සැක}ම සඳහා 
NෙයUජනව  x ය"eය  

• 
• 

• 

• 

• 
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ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�ෙ� අර� පෘ�ෙ� අර� පෘ�ෙ� අර� පෘ�ෙ� අර� ::::     
• �ද¡  ��ෙÈදක කා"pව සහ සාය6 Éඳ වැ¯ම )Yබඳ ගැට£ව �සÊම 
• Nභා �ද¡  රසාය[ක Ã�ය ෙකUෂ සඳහා ෙලUහ රා සැක}ම 
• DSSCවල NභාෙවUz¯යතාවය සහ Nකාශ ධාරා Éඳ වැ¯මට ෙහdXව )Yබඳ කu� සලකා 

බැ�ම 
• ඝන අවසථ්ාෙP DSSCවල ඉහළ N�සංෙයUජන ෙPගයට ෙහdXව හBනා ගැ�ම 

 
ෙසVයාෙසVයාෙසVයාෙසVයා    ගැ�6 ගැ�6 ගැ�6 ගැ�6 / / / / ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� [පෘ� [පෘ� [පෘ� [මැමැමැමැ�6 �6 �6 �6  

• ද�ශනප� (M.Phil) උපා0ය 
• DSSCවල �ද¡  ��ෙÈදකවල කා"pRම වැළැ�Rමට �මය� 
• �ද¡   ��ෙÈදක )Hයාම සහ වාෂ්�කරණය වැළැ�Rමට �මය� 
• �ෂමතාහායනය වළ�වා ගැ�මට �ශාල �ෙෂde Ã�ය ෙකUෂවල CTO Rpuවල තහ¥ 

N�ෙරU¢තාවය අ¥ 'Hමට �මය� 
• ආෙරUපණ වාහක N�සංෙයUජනයට මග පාදන නැෙනU සඵbක අ�ධ ස"නායක පටලවල 

පෘෂ්ටය මත සහ කFකා }මාවල Iහණ ත ව ඇ�Rම Nකාශ ෙවUz¯යතාවය සහ ඉ" 
අනXuව Nකාශ ධාරාව Éඳ වැ¯මට ෙහdXව ෙලස හBනා ගැ�ම  

• ඉහළ �සරණ සංyණකය� �ණ ද ඝන ත ව ෙකUෂවල ඉෙල�ෙÅUන ]�ත කාලය ෙකb 
බව සා�ෂා  Rම 

 
4444....        NNNNදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය    ::::    RG/2007777////SI/02    
 
    ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව     :::: සංඥා wටරය� සැල@6 'Hම සහ සෑ2ම    
 
    NNNNදාන ලාË"දාන ලාË"දාන ලාË"දාන ලාË"    :::: ආචා�ය ෙ�.�.ආ�.ජග  kමාර,  ආචා�ය ඒ.µ.ඒ.ඩt. yණව�ධන, 

සහ ආචා�ය Lසාල උඩවෑවල 
 

අරණඅරණඅරණඅරණ    :::: Nධාන වශෙය" 3 ලංකාෙP2 සකස් කළ හැ' r£z පරාස RF 
ශ��/�ෂමතා wටරය� සැල@6 'Hම 

 
    ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� [මැ�6පෘ� [මැ�6පෘ� [මැ�6පෘ� [මැ�6    :::: Nධාන ෙමV_Mල Xන'" එන6, සංඥා ලබා ග"නා සහ ශ�� 

[මානය කරන ෙමV_Mලය�, �ෂ� තරංග ඉහළ/පහළ ප8ව�තකය� සහ [වැරL සැහැzc x 
r£z පරාස ඇ"ටනාව� යන ෙමV_MලවT" සම"�ත ෙමගා හ�^ස් 300 – 1300 ද�වා සංඛාත 
පරාසය� සඳහා ආර6භක #ලාකෘ� සකස් කරන ල2. ව�ාපෘ� කාලය Xළ 2 පහත සඳහ" 
#ලාකෘ� සකස් ෙකVට පH�ෂා කරන ල2. 

 
• N�É6බ හරණය  සමග UHF !ගාහ�^ස් 2.7 ද�වා ඉහළ ප8ව�තනය 'Hම සඳහා �ෂ� 

තරංග ප8පථය 
•   USB සංඥා 'යවනය සහ Nද�ශකය 
• ෙමගාහ�^ස් 5 සංඛ�ාංක ඔරෙලU@ව 
• r£z පරාස °හැ" ඇ"ෙටනාව 
• සංඛ�ාත ඔෙටU ස්කෑනරය 
• ෙමගාහ�^ස් 01 උ�ඡ N�Iාහක �කාශන ය"eය 

 
ෙමම ව�ාපෘ�ය [ම 'Hම ම!" r£z පරාස �ෂ� තරංග ප8පථ සහ ඇ"ෙටනා ෙම"ම උ�ඡ ෙPග 
සංඛ�ාංක ප8පථ ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව �ද�ාලෙ� DEEE �ද�ාගාරය Xළ සකස් කළ හැ' බව අවෙබUධ �ය.  
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1වන අLයෙර* ප8ව�තන N�Iාහක A�6 
 

 
5555....    NNNNදාදාදාදාන අංකයන අංකයන අංකයන අංකය    ::::    RG/2007777////SI/03    
 
    ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව     :::: උස }u මාu කළ හැ' ෙපVz කඩන ද�ඩ 
 
    NNNNදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයා    :::: එ�.එ6. @ගතදාස මයා, සම! ඉ"ඩසÌ්ස්, k¬� වැව, නෑග6පහ 
 
     අරණඅරණඅරණඅරණ    ::::     

අ_ 8 – 10 Eට අ_ 60 – 80 ද�වා ��ධ උස පරාසය'" )*b ෙපVz ෙහU ෙවන  පලXu ව�ගය� 
ෙහU ෙනලා ගැ�ම සඳහා උස }u මාu කළ හැ' ෙපVz කඩන ද�ඩ� සැක}ම 
 

    ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� [මැ�6පෘ� [මැ�6පෘ� [මැ�6පෘ� [මැ�6    ::::  
 ව�තමානෙ� භා�ත ෙකෙරන උණ බ6/� සමග ස"ස"දනය කරන �ට එ�.එ6. @ගතදාස 

මහතා �E" [�මාණය කරන ලද උස }u මාu කළ හැ' ෙපVz කඩන ද�ඩ ප8සර *තකාw 
#ලාකෘ�ය� ෙලස හැ©"�ය හැ'ය. එ* තා�ෂFක හැ'යාව ද සX+දායක ම^ටමක පව�න 
අතර ,0මය ෙ,පළ *Aකම ම!" ෙමම සංකzපයට ආර�ෂාව� ලබ ා 2ම සඳහා සලකා බලA" 
පව§. 

 
6666....    NNNNදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය    ::::    RG/2008888////SI/01    
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව පෘ� මාතෘකාව     ::::  
රට අභ�"තරෙ� ජල මා�ගවල Nවාහනය සඳහා ප8සර *තකාw ෙමUට� ෙබU^+ව� [ෂ්පාදනය 
'Hම. 

 
    NNNNදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයාදාන ලාjයා    :::: ].අq. කuණා�ලක මයා, ෙදෙමUදර පාර, ෙ,වzල, ෙගU�"න. 

 
අරණඅරණඅරණඅරණ    ::::  
ඉ�ර ආ�ත ප8සර ප,ධ�යට හා[ය� ෙනVකර රට අභ�"තරෙ� )*b ජල මා�ගවල භා�තය 
සඳහා ආර�{ත ෙමUට� ෙබU^+ව� සැල@6 'Hම සහ සෑ2ම 
 
ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� [මැ�මපෘ� [මැ�මපෘ� [මැ�මපෘ� [මැ�ම    ::::  
ම¨" 50 ෙදෙනk Nවාහනය කළ හැ' ආර�{ත ෙමUට� ෙබU^+ව� ].අq. කuණා�ලක මහතා 
�E" සාදා [ම කර �ෙෂde පH�ෂාව ද Ep ෙකVට ඇත. ෙමම ෙමUට� ෙබU^+ව ප8සර *තකාw 
සහ ගං ඉ�ර ආ�ත ප8සර ප,ධ�ය ෙකෙර* Ep ෙකෙරන බලපෑම අවම බවට [�මාපකයා සහ�ක 
ෙP. 
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ක£තර, ක£ ග ෙÍ ‘ප8සර *තකාw ෙමUට� ෙබU^+ව’  Lය  'Hම 
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ජාත�ජාත�ජාත�ජාත�"තර සබ"තර සබ"තර සබ"තර සබඳතා අංශය ඳතා අංශය ඳතා අංශය ඳතා අංශය (ILD) 
 
1. �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම 
 

1.11.11.11.1    ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා පදනෙ6 චා8කා N පදනෙ6 චා8කා N පදනෙ6 චා8කා N පදනෙ6 චා8කා Nදානදානදානදාන 
 

ෙමම වැඩසට හෙන* අර� ව"ෙ", ප�ෙ�ෂණ ෙසVයාගැ�6 ජාත�"තර සංසදවල2 ඉL8ප  
'Hමට, නව ෙසVයාගැ�6, ජයIහණ සහ සංව�ධනය" )Yබඳව �ද�ා මක දැ>ම ලබා ගැ�මට 
සහ ජග  Nය නවල2 අ දැ�6 ලබා ගැ�මට 3 ලාං'ක �ද�ාඥq"ට අවසථ්ාව� සැපgමය. 
2011 වසර Xළ 2 ජා�ක �ද�ා පදනම 2010 ව�ෂෙ� Nදාන 06� සඳහා x u.ATයන 0.5ට එL8ව, 
u.ATයන 7.7� වැයකර චා8කා Nදාන 37� සපයා ඇත.  

 
1.2 �ෙ,Jය rs��ෙ,Jය rs��ෙ,Jය rs��ෙ,Jය rs� වැඩසටහ"  වැඩසටහ"  වැඩසටහ"  වැඩසටහ" (OSTP) 
 

�ෙ,ශවල ඇ� �vෂ්ට ගණෙ� ආයතනවල ඉහළ ම^ටෙ6 �ද�ාගාර සහ ප�ෙ�ෂණ [rණතා, 
කා�Aක හා තා�ෂFක අ දැ�6 සහ �ද�ාව ඉගැ"Rෙ6 සහ ස"[ෙPදනය 'Hෙ6 [rණතා 
ලබා ගැ�මට rs�Rෙ6 අවසථ්ා ස6පාදනය කරA" �ද�ාව, තා�ෂණය හා නෙවU පාදනය යන 
අංශවල ෙහU ජා�ක ම^ටෙ6 හැ'යා ඉහළ නැංRම අර� ෙකVටෙගන, 2011 ව�ෂය Xළ 2 OSTP 
අඛ�ඩව hයා මක කරන ල2.  
 
3 ලංකාව සඳහා වන, �ද�ාව, තා�ෂණය හා  නෙවU පාදන �ෙමUපාෙය* හBනා ග  Nඛතා 
ෙ¼deවලට වැ_ අවධානය� ෙයV කරA", ශාස්±ය අංශවල, ප�ෙ�ෂණ ආයතනවල, රාජ� 
අංශවල ෙහU ක�මා"ත අංශවල ෙහU �ද�ාඥq" සහ තා�ෂණ [ලධාH" සහ අදාළ අංශවල 
මාධ� කටMX හා ස6බ"ධ r,ගලq" ෙමම වැඩසටහන යටෙ  ඉල�ක ෙකෙ�. 
 
ජා�ක �ද�ා පදනම 2011 වසර Xළ u. ATයන 1.8� වැය කරA" OSTP (අයp6ප  29� අත8") 
Nදාන 21�  සපයා ඇත.   

 
1.31.31.31.3    තuණ �ද�ාතuණ �ද�ාතuණ �ද�ාතuණ �ද�ාඥq" සඳහා වා�{ක ඥq" සඳහා වා�{ක ඥq" සඳහා වා�{ක ඥq" සඳහා වා�{ක TWAS/NSF ස6මානයස6මානයස6මානයස6මානය 
 

ෛජව �ද�ාව, රසායන �ද�ාව, ගFතය සහ ෙභS�ක �ද�ාව යන ෙ¼deවල Ep කරන ලද 
ප�ෙ�ෂණවල ඉහළ තලෙ� �vෂ්ට වයකට ළඟා x ද�ෂතාවෙය"  ෙහÉ තuණ �ද�ාඥq" 
සඳහා ජා�ක �ද�ා පදනම, ෙතවන ෙලVව �ද�ා ඇකඩAය TWAS සමග එ�ව ස6මාන Nදානය 
'Hම සඳහා වැඩසටහන� සකස් ෙකVට ඇත. සෑම ස6මානය�ම ෙතවන ෙලVව �ද�ා ඇකඩAය 
ම!" Nදානය ෙකෙරන එ�ස  ජනපද ෙඩVල� 20000කට සම වන දz ත�ාගය'" ද, ජා�ක 
�ද�ා පදනම ම!" Nදානය ෙකෙරන සහ�කය'" ද සම"�තය.  
 
ෙමම ස6මාන ලබා 2ෙම" අදහස් කර"ෙ", ද�ෂතාවෙය" ෙහÉ තuණ �ද�ාඥq" හට තම 
ප�ෙ�ෂණ කටMXවල ඉහළ තලෙ� �vෂ්ට වයකට ළඟා Rමට L8 2ම , එෙසd �vෂ්ට වයට 
ළඟාxව" ඇගgමකට ල� 'Hම  ය. 2011 ස6මානය සඳහා අයp6ප  08� ජා�ක �ද�ා පදනම 
ෙවත ලැC �F. එෙහ , ඉ" එකp අයp6කuෙව�ව  2011 වා�{ක TWAS/NSF ස6මානය 
සඳහා @p@ක6 ලැෙP නැත. 

 
2222....    ජාත�ජාත�ජාත�ජාත�"තර සහෙයU¨තාවය"තර සහෙයU¨තාවය"තර සහෙයU¨තාවය"තර සහෙයU¨තාවය 
     

[ර"තරෙය"ම, සහෙයU¨තාවය ම�" වඩා යහප  N�ඵල ලැ� අතර වඩා r£z, ජා�ක හා 
අ"ත�ජා�ක �ද�ා මක Nජාවට ජාත�"තර සහෙයU!තා අංශෙය* කටMX ම!" පෘÎල ෙසdවය� 
සපය> ලැCය. 
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2.12.12.12.1    සේටපා"සේටපා"සේටපා"සේටපා"    (STEPAN) 
 

2.1.1 “ ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ� ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ� ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ� ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ� : : : : ෙමෙහM6 �ෙමෙහM6 �ෙමෙහM6 �ෙමෙහM6 �ෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශ”  )Yබඳ  )Yබඳ  )Yබඳ  )Yබඳ 
ජාත�ජාත�ජාත�ජාත�"තර වැඩ£ව සහ ෙනV[ල කළමනාකරණ ම�ඩල °සR්ම "තර වැඩ£ව සහ ෙනV[ල කළමනාකරණ ම�ඩල °සR්ම "තර වැඩ£ව සහ ෙනV[ල කළමනාකරණ ම�ඩල °සR්ම "තර වැඩ£ව සහ ෙනV[ල කළමනාකරණ ම�ඩල °සR්ම  

 
“ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය : ෙමෙහM6 �ෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශ”  )Yබඳ 
ජාත�"තර වැඩ£ව 2011 ෙනVවැ6බ� 2 - 3 යන ෙදLන Xළ ෙකVළඹ, ගලධාH ෙහUටලෙ� 
2 පව ව> ලැF. 
 
තාqල"තය, ෙකV8යාව, Ïනය, ඉ"Lයාව, ඕස්ෙÐTයාව, මාලLවqන, පා'සථ්ානය, 
මැෙz{යාව, )T�නය, ඉරානය සහ 3 ලංකාව යන සාමා�ක රටවz 11� ෙමම වැඩ£වට 
සහභා! �ය.  
 
Mෙනස්ෙකU - Nංශය සහ Mෙනස්ෙකU - ජක�තා [ලධාH" ද ඇXළ ව 50 ෙදෙන� පමණ 
ෙමම වැඩ£වට සහභා! �ය.  

 
ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය, එ* ප�ෙ�ෂණ �මෙPද, �ශ්ෙzෂණය, �ශ්ෙzෂණ �ම 
භා�තය සහ �වරණය යනාLය )Yබඳ සංකzපය මනා ෙලස වටහා ගැ�ම සහ ෙවන   
රටවල සා�ථක අ දැ�6වT" පාඩ6 උෙගන ගැ�ම අර� ෙකVටෙගන ෙමම වැඩ£ව 
පව වන ල2. 
 
පළ Lනෙ� (2011.11.02) ෙදවන සැEය අවස" Rෙම" අනXuව ස්ෙටපා"* 
කළමනාකරණ °සR්ම�, සභාප�[ය ෙනVමැ�Rම ෙහdXෙකVට ෙගන, ෙනV[ල ම^ටA" 
පව වන ල2. Mෙනස්ෙකU-ජක�තා* මසාA නකාටා සහ ජාත�"තර සබඳතා අංශෙය* 
Nධා� අ>ෂා අමරEංහ යන මහ w" ෙමම °සR්ෙ6 මැLහ කuව" ෙලස hයා කළහ. 

 
2.22.22.22.2    සා�� සා�� සා�� සා�� (SAARC) 

 
    2.2.12.2.12.2.12.2.1    සා�� සං�ධානෙ� EPවන °සR්මසා�� සං�ධානෙ� EPවන °සR්මසා�� සං�ධානෙ� EPවන °සR්මසා�� සං�ධානෙ� EPවන °සR්ම 
 

ෛජව තා�ෂණය )Yබඳ වැඩ ක�ඩාය6 EPවන °සR්ම 2011 අෙNdz  27වන Lන ෙකVළඹ, 
ගලධාH ෙහUටලෙ� 2 පව ව> ලැCය. ඇෆ්ග[සථ්ානය, බංගලාෙ,ශය, �තානය, ඉ"Lයාව, 
ෙ"පාලය සහ 3 ලංකාව යන සාමා�ක රටවz හය ෙමම °සR්ම [ෙයUජනය කෙළdය. 
සා�� ෙzක6 කා�යාලෙ� අධ��ෂ ද ෙමම °ස්Rමට සහභා! �ය. තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ 
අමාත�ාංශෙ� ෙzක6ව8ය වන ධාරා �ෙ �ලක මහ Aය කා�ය සැEවල ල@න දැuවාය. 
2009 ව�ෂෙ� 3 ලංකාෙP පව නා ලද ෛජව තා�ෂණය )Yබඳ වැඩ ක�ඩායෙ6 ෙතවන 
°ස්R6 වා�තාෙව* අ"ත�ගත [�ෙ,ශ hයා මක 'Hෙ6 Nග�ය �චාරයකට ල� කළ 
ආරා0තෙයU [�ෙ,ශ ඉL8ප  කළහ.  

 
2.32.32.32.3    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මක සංග6 සඳහා ජාත� මක සංග6 සඳහා ජාත� මක සංග6 සඳහා ජාත� මක සංග6 සඳහා ජාත�"තර සභාව "තර සභාව "තර සභාව "තර සභාව     (ICSU) 
 

ජා�ක කA+ෙP සභාප�, ආචා�ය එ6.}.එ". ජයÃ8ය, 2011 අෙNdz 16 Eට 18 ද�වා පැව� 
ආEයා> සහ පැEÑ� කලාපය සඳහා x ICSU-UNESCO Rio+20 Nාෙ,Jය �ද�ා හා තා�ෂණ 
වැඩ£වට සහභා! �ය.  
 
සමාජය, ආ�Zකය සහ ප8සරය මත ධනා මක බලපෑම� ඇ� කළ හැ' මXව එන සහ 
උ පාදනය ෙවA" පව�න තා�ෂණ සඳහා ගැ�මට බලව  ෙමවලම� ෙලස ෙපරදැ�ම 
ෙයVදාගැ�ම )Yබඳ වැඩ£ව 2011 ඔ�ෙතV6බ� 27 – 29 ද�වා පව වන ල2. ෙමම වැඩ£ව 
තා�ෂණ අංශෙ� සහෙයUගය ඇ�ව සං�ධානය ෙකuF. ස6ප  දායකq" වන මැ"ෙචස්ට� 
�ශ්ව �ද�ාලෙ� ආචා�ය ඔසාකා" සා8ටස් සහ ඕස්�යාෙP එz� ඩාz මහ Aය වැඩ£ව සඳහා 
ස6ප  දායකq" ෙලස ICSU ම!" හBනා ග> ලැ?හ.  
 
ෙපරදැk6 කටMX සං�ධානයට, කළමනාකරණයට සහ අ¢�ෂණයට සම  ෙ,Jය ස6ප  දායක 
කA+ව� ඇ� 'Hමට පව ව> ලැ? ෙමම වැඩ£වට �ද�ා හා තා�ෂණ �ෙෂdeෙ� ෙසdවෙ� 
[යX සහ වයස 35 – 40 අතර x 30 ෙදෙන� පමණ සහභා! xහ. 
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2222....4 3333    ලාං�යලාං�යලාං�යලාං�ය �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ාඥq"ෙD ජග  සංසදය )Yබඥq"ෙD ජග  සංසදය )Yබඥq"ෙD ජග  සංසදය )Yබඥq"ෙD ජග  සංසදය )Yබඳඳඳඳ ජාත� ජාත� ජාත� ජාත�"තර ස£ව "තර ස£ව "තර ස£ව "තර ස£ව : : : : ජාලකරණය සහ ජාලකරණය සහ ජාලකරණය සහ ජාලකරණය සහ 
දැ>ම ෙබදාදැ>ම ෙබදාදැ>ම ෙබදාදැ>ම ෙබදා    ගැ�ම ම!" 3ගැ�ම ම!" 3ගැ�ම ම!" 3ගැ�ම ම!" 3 ලංකා ලංකා ලංකා ලංකාවවවව බලා මක 'Hම  බලා මක 'Hම  බලා මක 'Hම  බලා මක 'Hම ---- 2011  2011  2011  2011 ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� 13 13 13 13 ---- 15 15 15 15 

 
        අප රෙ^ පශච්ාඅප රෙ^ පශච්ාඅප රෙ^ පශච්ාඅප රෙ^ පශච්ා  ගැ+6   ගැ+6   ගැ+6   ගැ+6  

ආ�Zකයට සහ සමාජ සංව�ධනය සඳහා රb" බැහැරව Eb �ද�ාඥq"ෙD දැ>ම ෙයVදා ගැ�මට 
3 ලාං�ය �ද�ාඥq"ෙD ජග  සංසදය, තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශ �ෂයපථය යටෙ , 
Mෙනස්ෙකUෙP සහෙයUගය ඇ�ව, ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" සං�ධානය කළාය. ෙමම සංසදෙ� 
Nධාන අර� අත8" එක� xෙ�, ජා�ෙ� සංව�ධනය උෙදසා තා�ෂණෙ� ඉL8 ගමන සඳහා 
ශ��ම  බ"Òතා )*+Rම සහ ජාල සැක}ම )Fස රb" බැහැරව Ebන ෙ,Jය �ද�ාඥq" එ� 
තැනකට ෙගන ඒමq.  
 
ව�තමානෙ� අපනයනය ෙකෙරන 3 ලාං�ය [ෂ්පාන අත8" උසස් තා�ෂණය මත පදන6 
ව"ෙ" 1.5%� පමF. 3 ලාං�ය �ෙශdෂඥ ඥාණය සහ නෙවU පාදනය මත පදන6ව නව 
Nවණතා සමග එ�ව ගම" 'Hම ෙම"ම නව ෙවෙළෙපVළ අවස්ථා [�මාණය 'Hම පශ්චා  - 
ගැ+6 සංව�ධන සංද�භය� Xළ ව ම" අවශ�තාවය බවට ප ව ඇත. එ[සා, ෙමම සංසදය 
ආ�Zක සංව�ධනය උෙදසා අඛ�ඩ සහෙයU¨තාවය� ලබා ගැ�ම )Fස x ආෙයUජනය� �ය.  
 
සංසදයසංසදයසංසදයසංසදය 
රb" බැහැරව Eb �ෙ,Jය �ද�ාඥq" 39�, ෙ,Jය �ද�ාඥq" සහ N�ප � සාද"න", රාජ� 
සහ r,ගTක අංශවල අදාළ �ෙෂdeෙය* [යැෙල"න", ක�මා"තකuව" සහ ව�වසායකq" 
225 ෙදෙන� ෙකVළඹ 2 2011 ෙදසැ6බ� 13, 14 සහ 15 යන Lනවල පැව� ජග  සංසදයට සහභා! 
xහ. 
 
සංසදය උ සවාකාරෙය" ආර6භ කරන ල,ෙ, තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ ගu අමාත�XAය, ප�eා 
ව"[ආර�� මැ�Fය, �ද�ා මක කටMX )Yබඳ ගu ෙජ�ෂඨ් අමාත�, මහාචා�ය �සස් �තාරණ 
මැ�Xමා, Mෙනස්ෙකU ජා�ක ෙකVAසෙ6 මහ ෙzක6, Ó� ෙපෙ�ර ා මහතා, සහ ජා�ක �ද�ා 
පදනෙ6 සභාප�[ය හා අධ��ෂ �E[. 
 
එ�ස  රාජධා[ය, එ�ස  ජනපදය, ඕස්ෙÐTයාව, නව}ල"තය, අය�ල"තය, ජපානය, 
ෙහVංෙකVං, Eංග|ruව, තාqවානය, Nංශය හා ෙනU�ෙP යන රටවT" රb" බැහැරව Eb සහ 
�ෙ,Jය �ද�ාඥෙයU ෙමම සංසදයට සහභා! xහ. Nථම Lනෙ� උදෑසන සමාර6භක උෙළලට 
ෙව" ෙකu� අතර ඉ�8 Lනවල2 Eයc ෙදනා සහභා! x °සR්6, ම¥c සාක�ඡා සහ Nධාන 
ෙ,ශන පව වන ල2. N�ප � අංශය, Eයc ෙදනා සහභා! x සාක�ඡා ම!" ආවරණය ෙකu� 
අතර සාමාන� ෙ මා #Tක ෙයUග�තාවයට  අදාළ �ද�ා මක ඉL8ප  'H6 Ep ෙකuF. 
�ද�ාඥq", ආයතන සහ එවැ[ �ෙෂde )Yබඳව අවධානෙය" Ebන ක�මා"තකuව" සහභා! 
x ම¥c සාක�ඡා වඩා �ෙශd{ත �දයා මක �ෙෂde ඉල�ක කර ෙගන �F. 
 
රාජ� හා ෙපS,ගTක අංශ තා�ෂණෙP2", ව�වසායකq", ව�ාපා8ක Nජාව සහ 
ක�මා"තකuව" සමග නව [ෂ්පාදකq" හා �භවය� ස*ත ආෙයUජකq" එකම ෙPLකාව� 
මතට එ�°ස් ෙකu� සංසදය� වන “ඉෙනV-ෙවස්ට�”  සඳහා සංසදෙ� අවස" Lනය ෙව" කර� 
ලැCය. ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ෙමම උ සාහය ෙබVෙහU ෙදෙනk �E" ඉහY" අගය කරන ලද 
අතර ෙමය එවැ[ අනාගත සංසදවල පළවැ"න ව> ඇතැq @බපතන ල2. රෙ^ තා�ෂණ 
�ද�ා මක අවශ�තා ප8ව�තනය� කරා රට °ෙගන යා හැ' තා�ෂණය"ට #ලාර6භය සැපgමට 
ෙබVෙහUමය� නව මං ෙප  මXකර ද�වA", සහෙයU¨තාවය ශ��ම  කරA" සහ නව 
අjෙයUග කරා ෙයV වන සා#*ක Nය නය� ෙගනහැර ද�වA" Ep කරන ලද සාක�ඡා ඉතාම  
සා�ථක �ය. සංසදය පැවැ ෙවන කාලය Xළ 2 නව ෙසVයා ගැ�6 [»පණය කරA" ෙතUරා ග  
ෙපUස්ට� රාvය� Nද�ශනය කරන ල2. 
 
බලශ��යබලශ��යබලශ��යබලශ��ය, , , , ෙසSඛ�ෙසSඛ�ෙසSඛ�ෙසSඛ� ආර�ෂාව ආර�ෂාව ආර�ෂාව ආර�ෂාව, , , , කෘ{ක�මයකෘ{ක�මයකෘ{ක�මයකෘ{ක�මය, , , , සංචාරක ක�මා"තයසංචාරක ක�මා"තයසංචාරක ක�මා"තයසංචාරක ක�මා"තය, , , , පා8ෙභU!ක ආර�ෂාවපා8ෙභU!ක ආර�ෂාවපා8ෙභU!ක ආර�ෂාවපා8ෙභU!ක ආර�ෂාව, , , , 
අපනයන අපනයන අපනයන අපනයන යනායනායනායනාLය ඔසේසd ආ�Zක සංව�ධනය )Yබඳ ඉහළ සැල'zල� ස*ත ජා�ක අju�ය� Lය ඔසේසd ආ�Zක සංව�ධනය )Yබඳ ඉහළ සැල'zල� ස*ත ජා�ක අju�ය� Lය ඔසේසd ආ�Zක සංව�ධනය )Yබඳ ඉහළ සැල'zල� ස*ත ජා�ක අju�ය� Lය ඔසේසd ආ�Zක සංව�ධනය )Yබඳ ඉහළ සැල'zල� ස*ත ජා�ක අju�ය� 
සංසදෙ� සංසදෙ� සංසදෙ� සංසදෙ� ((((පහත සඳහ"පහත සඳහ"පහත සඳහ"පහත සඳහ") ) ) ) ෙ මා ම!" )YÉ¬ ෙකuFෙ මා ම!" )YÉ¬ ෙකuFෙ මා ම!" )YÉ¬ ෙකuFෙ මා ම!" )YÉ¬ ෙකuF.... 
 
• නැෙනUතා�ෂණය සහ නැෙනU �ව�  
• ෛජව තා�ෂණය 
• ෙතVරXu සහ ස"[ෙPදන තා�ෂණය 
• හ8ත බලශ�� තා�ෂණය 
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• LM� කළ සැල@6 සහ [ෂප්ාදන 
• සව්භා�ක ස6ප  
• ආහාර සහ ජල @ර�{තතාවය 

 
NNNNධාන [මැධාන [මැධාන [මැධාන [මැ�6 පහත සඳහ" දෑ වT" සම"�ත�6 පහත සඳහ" දෑ වT" සම"�ත�6 පහත සඳහ" දෑ වT" සම"�ත�6 පහත සඳහ" දෑ වT" සම"�තයයයය.... 
 
• �ද�ාෙව* �vෂ්ට වය Nව�ධනය 'Hමට සහ දැ>6 පරතරය )යRමට �ෙ,Jය 

ආයතන/�ද�ාඥq" සමග හ�z ස6බ"ධතා ෙගVඩනැ¨ම 
• ක�මා"ත Lශාjඛ ප�ෙ�ෂණ Nව�ධනය 'Hම 
• ෙ,Jය �ද�ාඥq" �ෙ,ශ රටවල rs� 'Hමට මXව එන අවස්ථා NෙයUජනයට ගැ�ම සඳහා 

ජාල සැක}ම 
• ,0මය දායක වය ඉහළ නැංRම සහ සෙමUධානය 'Hමට ෙPLකාව� සැපgම 
• ඵලදාg සහෙයU¨තාවය� සඳහා දැ>ම සහ තා�ෂණය ෙගන යෑමට මග පාදන යා"eණවලට 

එකඟතාවය� ඇ� කර ගැ�ම 
• සහෙයU¨තාවය ස*ත කා�ය Nව�ධනය 'Hම සඳහා NෙPශ මා�ගය� සථ්ා)ත 'Hම )Fස 

මනා ෙලස සකස් කරන ලද සැල@ම� 
 

2222....5555     A[සා සහ ෛජව ෙගUලය A[සා සහ ෛජව ෙගUලය A[සා සහ ෛජව ෙගUලය A[සා සහ ෛජව ෙගUලය (MAB ) )Yබඳ ජා�ක වැඩසටහන )Yබඳ ජා�ක වැඩසටහන )Yබඳ ජා�ක වැඩසටහන )Yබඳ ජා�ක වැඩසටහන 
 

2.5.12.5.12.5.12.5.1    ෛජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස මහ>වර නාෛජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස මහ>වර නාෛජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස මහ>වර නාෛජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස මහ>වර නාමමමමෙයUජනා 'Hම ෙයUජනා 'Hම ෙයUජනා 'Hම ෙයUජනා 'Hම  
ෛජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස මහ>වර නාම ෙයUජනා 'Hමට ඇ� ශක�තාවය )Yබඳ 
සාක�ඡා සහ ඉL8ප  'H6 Ep කරන ල2. නාම ෙයUජනා ෙඩVEයරය සැක}ම සඳහා උප 
කA+ව� ප  කරන ල2.  

 
2.5.22.5.22.5.22.5.2    ම"නාර6 ෛජවෙගUල සංර�{තය සථ්ා)ත 'Hමම"නාර6 ෛජවෙගUල සංර�{තය සථ්ා)ත 'Hමම"නාර6 ෛජවෙගUල සංර�{තය සථ්ා)ත 'Hමම"නාර6 ෛජවෙගUල සංර�{තය සථ්ා)ත 'Hම 

ම"නාර6 ෙබV�ක ෛජවෙගUල සංර�{තය ස්ථා)ත 'Hෙ6 #Tක වැඩකටMX Ep කරන 
ලද අතර 3 ලංකාව සහ ඉ"Lයාව අතර ෙපU� ස� ස"0ෙය* x ආද6ෙD පාලම rරා �ද�ා 
සථ්ානය [�මාණය 'Hම සඳහා ඇ� ඉඩකඩ ෙසVයා බලන ල2. ම"නාර6 ෛජවෙගUල 
සංර�{තය නාම ෙයUජනා 'Hම )Yබඳ කටMX 'Hමට සමා�කය" දස ෙදෙනkෙග" M  
උප කA+ව� ප  කරන ල2. 

 
ෙයU�ත ෛජවෙගUල  සංර�{ත Nෙ,ශෙය*, ෛජව �ද�ා මක, rරා�ද�ා මක හා 
සංස්කෘ�මය අංශ )Yබඳ සාක�ඡා 'Hම සහ නාමකරණ ෙෆUරමෙය* අ"ත�ගත 'Hමට 
අවශ� කරන ෙතVරXu එකX 'Hම යන අර� ස*තව, ෙයU�ත ම"නාර6 ෛජවෙගUල 
සංර�{ත Nෙ,ශය Xළ ප�ෙ�ෂණ/සw�ෂණ Ep කර ඇ� ප�ෙ�ෂකq" ෙම"ම ෙයU�ත 
ම"නාර6 ෛජව සංර�{ත Nෙ,ශය )Yබඳ සැල'zල� ද�වන ��ධ ආයතනවලට 
ස6බ"ධ r,ගලq" 35 ෙදෙනk පමණ ස6බ"ධ x පළ °ස්Rම පව වන ල2. 

 
2222....5.35.35.35.3    නකzස ් ෛජවෙගUල සංර�{ත නාමනකzස ් ෛජවෙගUල සංර�{ත නාමනකzස ් ෛජවෙගUල සංර�{ත නාමනකzස ් ෛජවෙගUල සංර�{ත නාමෙයUජනාව පැ8Eෙ� MෙනසේකUව ෙවත ඉL8ප  ෙයUජනාව පැ8Eෙ� MෙනසේකUව ෙවත ඉL8ප  ෙයUජනාව පැ8Eෙ� MෙනසේකUව ෙවත ඉL8ප  ෙයUජනාව පැ8Eෙ� MෙනසේකUව ෙවත ඉL8ප  

'Hම'Hම'Hම'Hම 
ජාත�"තර ෙජවෙගUල සංර�{තය� ෙලස නකzස ් ෛජවෙගUල සංර�{තය සඳහා x 
නාමෙයUජනා ෙක+6පෙත*  ෙඩVEයරය උපෙ,ශකවරයා �E" සකස් කරන ල2. සං�මණ 
කලාප A[@" ]ව වන Nෙ,ශRම [සා එ� NජාෙP ]වන ම^ටම ඉහළ නැංRම )Fස 
සංව�ධන කටMX හB"වා 2ෙ6 අවසථ්ාව� පව�න බැ�" MෙනසේකUෙP නව 
[�ණායකවලට අ>ව ෛජවෙගUල සංර�{තවලට අවකාශමය වශෙය" අ�ථ �වරණය 
කරන ලද සං�මණ කලාප අ"ත�ගත 'Hම Ep කළ MXෙP. ෙයU�ත නකzස් ෛජවෙගUල 
සංර�{තෙ� සං�මණ කලාපය සඳහා මාq6 හBනාග"නා ෙලස වන සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ6"Xෙව" ඉz�ම� Ep කර ඇත. සං�මණ කලාපෙය* මාq6 හBනාගැ�ම 
ස6<�ණ ෙකෙරන ෙත� ඉL8ප  'H6 කz දැwමට Ep R �ෙt. 

 
2.5.42.5.42.5.42.5.4    උස්උස්උස්උස්ස"ෙගVඩ ස"ෙගVඩ ස"ෙගVඩ ස"ෙගVඩ � උද�ා� උද�ා� උද�ා� උද�ානය නාමනය නාමනය නාමනය නාමෙයUජනා 'HමෙයUජනා 'HමෙයUජනා 'HමෙයUජනා 'Hම 

නාමෙයUජනා 'Hෙ6 hයාවTය ක_න6 'Hෙ6 මා�ග ෙසRම සඳහා අදාළ අංශෙ� 
[යැෙල"න" සමග සක�ඡා මාලාව� ප8සර සහ ස්වභා�ක ස6ප  අමාත�ාංශ ප8lෙ�2 
පව වන ල2. ෙමම Nෙ,ශය ජා�ක උද�ානය� ෙලස ගැස^ ම!" [ෙPදනය කර ල2. උප 
කA+ව නාම ෙයUජනා ෙඩVEයරය සකස් කළාය. 
 



 31 

�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාව Nව Nව Nව NචTත 'Hෙ6 අංශය චTත 'Hෙ6 අංශය චTත 'Hෙ6 අංශය චTත 'Hෙ6 අංශය (SPD) 
 
1111....    හැ©"Rමහැ©"Rමහැ©"Rමහැ©"Rම 

සම ාෙලUචනයට ල� ෙකෙරන වසර Xළ “සැමට �ද�ාව”  යන ෙ මාව යටෙ  �ද�ාව NචTත 'Hෙ6 
අංශය පාසz Nජාව සහ ජනතාව ෙවත �ද�ාව ව�ා|ත 'Hම සඳහා වැඩකටMX මාලාව� අඛ�ඩව Ep 
කළා ය. 
 
�ෙශdෂ අවසථ්ා�ෙශdෂ අවසථ්ා�ෙශdෂ අවසථ්ා�ෙශdෂ අවසථ්ා 

• A*මඬල R_ෙයU මාලාව ජා�ක සහ ජාත�A*මඬල R_ෙයU මාලාව ජා�ක සහ ජාත�A*මඬල R_ෙයU මාලාව ජා�ක සහ ජාත�A*මඬල R_ෙයU මාලාව ජා�ක සහ ජාත�"තර ස6මාන ,� වය'" )p6 ලැCම"තර ස6මාන ,� වය'" )p6 ලැCම"තර ස6මාන ,� වය'" )p6 ලැCම"තර ස6මාන ,� වය'" )p6 ලැCම.... 
o දk� ආEයා 2011 ම"ත" ස6මානය 
o ඉ - සව්ාjමා� 2011 �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය 

• පාඨශා�ය �පාඨශා�ය �පාඨශා�ය �පාඨශා�ය �ද�ාද�ාද�ාද�ා සමාජ වැඩසටහන  සමාජ වැඩසටහන  සමාජ වැඩසටහන  සමාජ වැඩසටහන ::::     එ� වසර� Xළ TයාපLං� x ඉහළම සංඛ�ාව වා�තා 
කරA" පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ 141� TයාපLං� කරන ල2. ජා�ක �ද�ා පදනම සමග 
TයාපLං� x ෙදමළ මාධ� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ සංඛ�ාෙව* (87) කැ� ෙපෙනන Nග�ය� 
ෙප">6 ෙකuF. 

• k+k+k+k+6භ සඳහා �ද�ා6භ සඳහා �ද�ා6භ සඳහා �ද�ා6භ සඳහා �ද�ාව වැඩසටහන ව වැඩසටහන ව වැඩසටහන ව වැඩසටහන : : : :     රට Xළ Nථම වතාවට �ද�ා මක කටMX )Yබඳ 
අ දැ�6 XY" �ද�ාව ඉෙගන ගැ�මට NාථAක ප"�වල ළ"ට සහ ඔ�"ෙD ෙදමP)ය" 
සඳහා අධ�ාප[ක වැඩසටහන� හB"වා ෙදන ල2. *ඳගල, }ව� මහා �ද�ාලෙ� 2 
වැඩසටහන පව වන ල2.  

• නැෙනUනැෙනUනැෙනUනැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහන තා�ෂණය )Yබඳ දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහන තා�ෂණය )Yබඳ දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහන තා�ෂණය )Yබඳ දැ>ව  'Hෙ6 වැඩසටහන :::: “  නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ දැ>ව  
'Hෙ6 වැඩසටහන -1 වන අLයර”  සා�ථකව [ම කරන ල2. වැඩ£ හය� ම!" Lවqෙ" 
Eයcම පළා  [ෙයUජනය කරA", පළා  �ද�ා අධ��ෂවu, කලාප �ද�ා අධ��ෂවu, සහ 
yu උපෙ,ශකවu 315 ෙදෙනk rs� කරව> ලැF. 

• ඔT6)යා� ඔT6)යා� ඔT6)යා� ඔT6)යා� ෙෆෙෆෙෆෙෆඩෙ�ශනය ඩෙ�ශනය ඩෙ�ශනය ඩෙ�ශනය :::: රට Xළ Eයcම ඔT6)යා� hයාකාරක6 ස6බ"0කරණයට සහ 
ජා�ක ම^ටෙ6 සමස්ත වග�6 දැHමට 3 ලංකා ඔT6)යා� ෙෆඩෙ�ශනය )*ටව> ලැC ය. 

• 3333 ලංකා ජා�ක  ලංකා ජා�ක  ලංකා ජා�ක  ලංකා ජා�ක �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මධ� මධ� මධ� මධ�සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය :::: Eංග|<u �ද�ා මධ�සථ්ානෙය" සපය> ලැ?, අ හදා 
බැ�ෙම" ඉෙගන ගත හැ' Nද�ශන භා�ඩ ෙයVදාෙගන “සය"ස් ව��ස”්  �ද�ා Nද�ශනය 
සං�ධානය කරන ල2. ෙ6 ආකාරෙ� අ හදා බැ�ෙම" ඉෙගන ගත හැ' Nද�ශන භා�ඩ 
සමග 3 ලංකාෙP පව ව> ලැ? Nථම Nද�ශනය ෙමය ෙP. 

• �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා||||� තරඟය� තරඟය� තරඟය� තරඟය (SRPC)    :::: අවස" තරඟය සඳහා ව�ාපෘ� 47� තරඟ වLA" 
wට ෙපර ව�ෂෙ� හා සසඳන �ට කැ�  ෙපෙනන Nග�ය� SRPC ෙප">6 කර ඇත. 
ව�ාපෘ�වල yණා මක බව ද ෙබVෙහU ෙසd ඉහළ ෙගVස් �F. 

 
2222....    NNNNකාශනකාශනකාශනකාශන 
 

2.12.12.12.1    �pරාව �ද�ා�pරාව �ද�ා�pරාව �ද�ා�pරාව �ද�ා සඟරාව සඟරාව සඟරාව සඟරාව 
 

�pරාව �ද�ා සඟරාෙව* 28වන කලාපෙය* (භාෂාeෙය"ම) [kX Xනම [යAත ෙPලාවට 
Nකාශනය කරන ල2. )YෙවY"; එLෙනදා ]�තයට රසායන �ද�ාඑLෙනදා ]�තයට රසායන �ද�ාඑLෙනදා ]�තයට රසායන �ද�ාඑLෙනදා ]�තයට රසායන �ද�ාවවවව, NNNNෙPF �ද�ාෙPF �ද�ාෙPF �ද�ාෙPF �ද�ාවවවව:::: ව�තමාන ව�තමාන ව�තමාන ව�තමානයයයය    
සහ අනාගතයසහ අනාගතයසහ අනාගතයසහ අනාගතය සහ �රසර සංව�ධනය සඳහා නෙවU පාදන�රසර සංව�ධනය සඳහා නෙවU පාදන�රසර සංව�ධනය සඳහා නෙවU පාදන�රසර සංව�ධනය සඳහා නෙවU පාදන, යන ෙ මා යටෙ  ෙමම [kX 
Nකාශනය කරන ල2. අදාළ �ෙෂdeවල [යැT �ද�ාඥq" �E" vෂ�q"ට වැටෙහන ප8L සරල 
භාෂාෙව" T) ස6පාදනය කරන ල2. සඟරාෙව* 27වන කලාපෙය* �ෙශdෂ [kXව වන ෙ,ශyණ ෙ,ශyණ ෙ,ශyණ ෙ,ශyණ 
�ප�යාස �ප�යාස �ප�යාස �ප�යාස : : : : අවම 'Hම සහ අවම 'Hම සහ අවම 'Hම සහ අවම 'Hම සහ අ>suRමඅ>suRමඅ>suRමඅ>suRම සහ 27වන කලාපෙ� ෙදවන අංකය, ජා�ක සංව�ධනය ජා�ක සංව�ධනය ජා�ක සංව�ධනය ජා�ක සංව�ධනය 
සඳහා සාගර ස6ප  සඳහා සාගර ස6ප  සඳහා සාගර ස6ප  සඳහා සාගර ස6ප  යන ෙ ම ා යටෙ  ෙදමළ �ණය ද 2011 වසර Xළ 2 Nකාශනය කරන ල2. 
ෙමම සෑම [kXවකම )ටප  ජා�ක  �ද�ා පදනෙම* TයාපLං� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජවලට 
(440), �ශ්ව �ද�ාලgය �ද�ා rස්තකාලවලට (25) සහ �දතා මධ�සථ්ානවලට (240) ෙබදා හ8න 
ල2.  
 

 
2.22.22.22.2    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා N N N Nවෘ � ප¶වෘ � ප¶වෘ � ප¶වෘ � ප¶කාවකාවකාවකාව 
 

ෙමම වසර Xළ සං�ධානය ෙකu� වැඩසටහ", වැඩ£ සහ ස6ම"eණ වැ[ ජා�ක �ද�ා 
පදනෙම" Ep ෙකu� වැඩකටMXවල ෙතVරXu ආවරණය ෙකෙරA" Nවෘ � ප¶කාෙP, 
ජනවා8, අෙNdz, ¾T සහ ඔ�ෙතV6බ� යන [kX Nකාශනය කරන ල2. සමාෙලUචනයට ල� 
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ෙකෙරන වසර Xළ 2 Nදානය ෙකෙරන ප�ෙ�ෂණ Nදාන, [මකරන ලද ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� සහ 
චා8කා Nදාන )Yබඳ ෙතVරXu ෙම* අ"ත�ගත ෙP. සෑම [kXවකම )ටප  250� පමණ 
ජා�ක �ද�ා පදන6 කA+, �ශ්ව �ද�ාලgය rස්තකාල, සහ �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතන අතර ෙබදා 
හ8> ලැෙt. 

 
2.32.32.32.3    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා I I I I"ථ මාලාව"ථ මාලාව"ථ මාලාව"ථ මාලාව 
 

�ද�ා I"ථ මාලාව යටෙ  “3 ලංකාෙP ආ�මණJT ශාක”  නැම� I"ථය ෙ6 වසර Xළ 
Nකාශනය කරන ල2. ෙමම �ද�ා I"ථ මාලාෙP අරණ ව"ෙ", මහජනතාව අතර �ද�ා හා 
ත�ෂණයට අදාළ ෙපVතපත @ලබ 'Hම ය. 

 
3333....    පාඨශා�ය �ද�ාපාඨශා�ය �ද�ාපාඨශා�ය �ද�ාපාඨශා�ය �ද�ා සමාජ වැඩසටහන  සමාජ වැඩසටහන  සමාජ වැඩසටහන  සමාජ වැඩසටහන (SSS)    

2011 ෙදසැ6බ� 31 වන �ට TයාපLං� R ඇ� �ද�ා සමාජ සංඛ�ාව 630�  ෙලස වා�තා �ය. 2011 Xළ 
නව TයාපLං�R6 137� වා�තා �ය. Eංහල, ෙදමළ සහ ඉංÔE මාධ�වT" TයාපLං� x සංඛ�ාව 
)YෙවY" 53,87 සහ 01� �ය. TයාපLං� x ෙදමළ මාධ� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ සංඛ�ාෙව* කැ� 
ෙපෙනන වැ_ LM�ව�, 2010 වසර සමග සසඳන �ට ෙප">6 ෙකuF. එය 2010 වසෙ� 2 03� x 
අතර 2011 ව�ෂෙ� 2 82� �ය. 
 

3.13.13.13.1    පාසz ෙවත ඉ+ කරන ලද ෙසdවය පාසz ෙවත ඉ+ කරන ලද ෙසdවය පාසz ෙවත ඉ+ කරන ලද ෙසdවය පාසz ෙවත ඉ+ කරන ලද ෙසdවය ----    අද�අද�අද�අද�තනතනතනතන මාතෘකා යටෙ  ෙ,ශන මාලාව මාතෘකා යටෙ  ෙ,ශන මාලාව මාතෘකා යටෙ  ෙ,ශන මාලාව මාතෘකා යටෙ  ෙ,ශන මාලාව 
TයාපLං� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ ම!" සං�ධානය කරන ලද �ද�ා Lන 15� සඳහා ෙ,Jය 
�ද�ාඥq"ෙD ෙසdවය සපයන ල2. ෙම* අරණ xෙ�, �ද�ා හා තා�ෂණ �ෙෂdeෙ� නවතම 
සංව�ධනය" )Yබඳ දැ>ම E@" ෙවත ස6පාදනය 'HමෙP. පාසzවT" Ep කරණ ඉz�6වලට 
අ>ව, ෙ මා 10� යටෙ  ෙ,ශන පව වන ල2. ෙ6 යටෙ , A[සා සහ ප8සරය (02), ප8සරය 
මත මානව hයාවල බලපෑම (02), නැෙනU තා�ෂණය (04), ශාක Nජා ආ�ත [ෂ්පාදන (01), අk� 
සහ ෙහණ (01), වනා"තර : ෙසVබාදහම ඔබෙD ෙසdවයට (01), සාගර ස6ප  (01), ෙතVරXu 
ස"[ෙPදන තා�ෂණය (01), රසායන �ද�ාව : අපෙD ]�තය සහ අනාගතය (01) සහ ජා�ක �ද�ා 
පදනම සහ පාසz Nජාව (02) යන මාතෘකා ආවරණය කරන ල2. 

 
3.23.23.23.2        අ"ත� පාඨශා�ය �ද�ාඅ"ත� පාඨශා�ය �ද�ාඅ"ත� පාඨශා�ය �ද�ාඅ"ත� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ තරඟාවTය සමාජ තරඟාවTය සමාජ තරඟාවTය සමාජ තරඟාවTය 

2011 ෙනVවැ6බරෙ� පැවැ Rමට [යAතව �� ජග  �p Lනය පාසz වැඩසටහන 2012 
ජනවා8ය ද�වා කz දමන ල2. ෙකෙසd ෙවත , ෙමම වැඩසටහනට සමගාwව පැවැ Rමට 
[යAතව �� තරඟ වසෙ� ෙ මාව වන “�රසර සංව�ධනය සඳහා නෙවU පාදන”  යටෙ  
සැල@6 කරන ලද ආකාරයට පව වන ල2. ෙමම තරඟවල අjමතා�ථය ව"ෙ", �ද�ා හා 
ත�ෂණය ��ධ �ෙෂdeවල නවතම සංව�ධනය" )Yබඳ දැ>ම ලබාගැ�මට ඉඩ සැල}ම ම!" 
පාසz දuව"ෙD �ද�ා මක දැ>ම ෙපUෂණය 'Hම සහ එම දැ>ම එLෙනදා කටMXවල 2 ෙයVදා 
ගැ�ම Nව�ධනය 'Hමq. ඉහත ෙ මාව යටෙ  ජා�ක �ද�ා පදනෙම" TයාපLං� පාඨශා�ය 
�ද�ා සමාජ අතර පහත සඳහ" තරඟ පව වන ල2. ‘�ද�ා Nබ"ධ’  තරඟය ෙමවර පව වන ල,ෙ, 
Nථම වතාවට ය. 
 

• ෙකb �ද�ා නාට� 
• �ද�ාඥ �Aකා රංගනය 
• හස්තමය ෙපUස්ට� 
• _�ටz කතා"දරකරණය 
• �ද�ා Nබ"ධ 

 
මහරගම, ජා�ක අධ�ාපන ආයතනය (NIE ; ඔ�ෙතV6බ� 17) සහ හැPෙලV� පාෙ�, ෙබS,ධ 
සංස්කෘ�ක මධ�සථ්ානය (ඔ�ෙතV6බ� 22) යන සථ්ානවල )YෙවY" �Aකා රංගන සහ ෙකb 
�ද�ා නාට� අවස" වටෙ� තරඟ පව වන ල2. අවස" වටය සඳහා තරඟකuව" ෙතUරා ග> 
ලැෙP රෙ^ ��ධ පළා වල සථ්ාන හතරක එන6; ගාzල - E8ධ6ම �ද�ාලය, ලÕව, මහ>වර - 
#Tක අධ�ාපන ආයතනය, අ>රාධrරය - �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය, ෙකVළඹ - ජා�ක අධ�ාපන 
ආයතනය යන සථ්ානවල පව ව> ලැ? pරසථ් වැඩසටහ" (පළ වටෙ� තරඟ) වT[. �[ශ්චය 
ම�ඩලය, �ද�ාඥය"ෙග", මාධ�කuව"ෙග", කලාකuව"ෙග" සහ ජා�ක �ද�ා පදනෙම* 
[ෙයV�තයkෙග" සම"�ත �ය. හස්තමය ෙපUස්ට�, _�ටz කතා"දරකරණය සහ �ද�ා Nබ"ධ 
යන තරඟ ජා�ක �ද�ා පදන6 ප8lෙ� 2 පව වන ල2. ජයIාහකq"ෙD ලැqස්Xව අණා ඇත.  
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3.33.33.33.3        �vෂට් ෙලස h�vෂට් ෙලස h�vෂට් ෙලස h�vෂට් ෙලස hයා මක x පාඨශා�ය �ද�ායා මක x පාඨශා�ය �ද�ායා මක x පාඨශා�ය �ද�ායා මක x පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ සඳහා ස6මාන සමාජ සඳහා ස6මාන සමාජ සඳහා ස6මාන සමාජ සඳහා ස6මාන 
පහත සඳහ" �ද�ා සමාජ 2010 වසර Xළ ද�වන ලද �vෂට් hයාකා8 වය සඳහා සහ�ක පe සහ 
ස6මානවT" )p6 ලැ?හ. ලැ? තu සංඛ�ාව �vෂ්ට hයාකා8 වෙ� A�6 ද�ඩ �ය. �ද�ාවට 
ස6බ"ධ කටMXවල 2 පාසz E@"ෙD හැ'යා වැ_LM� 'Hම උෙදසා @p@ hයාකාරක6 Ep 
'Hම )Fස පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ අjෙNdරණය 'Hෙ6 අදහස ඇ�ව ෙමම වැඩසටහන වා�{කව 
පව ව> ලැෙt. 

 

1) 3 සංඝA තා බාTකා ජා�ක පාසල, මාතෙz  තu 05q 
2) ඩ�T ෙසdනානායක �ද�ාලය, ෙකVළඹ - 05  තu 05q 
3) ඥාෙනUදය මහා �ද�ාලය, ක£තර   තu 05q 
4) සව්�ණ ජය"� �ද�ාලය, කෑගzල   තu 05q 
5) ��මබාs මහා �ද�ාලය, ග6ෙපVළ   තu 05q 
6) ර නාව� බාTකා �ද�ාලය, ග6පහ   තu 05q 
7) හ8සච්"� ජා�ක පාසල, wගව  තu 04q 
 

3333....4444    පාසz ළම" අතර �ද�ාපාසz ළම" අතර �ද�ාපාසz ළම" අතර �ද�ාපාසz ළම" අතර �ද�ාව Nව Nව Nව Nව�ධනය 'Hම සඳහා yuවu"ට )ෙදන ස6මානයව�ධනය 'Hම සඳහා yuවu"ට )ෙදන ස6මානයව�ධනය 'Hම සඳහා yuවu"ට )ෙදන ස6මානයව�ධනය 'Hම සඳහා yuවu"ට )ෙදන ස6මානය    
පාසz ළ" අතර �ද�ාව Nව�ධනය 'Hම සඳහා ලබා ෙද"නා x දායක වය පදන6 ෙකVටෙගන 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* TයාපLං� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජවල yuවu" වා�{කව ඇගqමට ල� 
කර> ලැෙt.  
 
2011 2 Nදානය කරන ලද 2010 ව�ෂය සඳහා yuවu"ට )ෙදන ස6මානෙ� ජයIා*කාව xෙ� 
කෑගzල, සව්�ණ ජය"� මහා �ද�ාලෙ� _ල"� ක£ආර�� මහ Aයq.  

 
 Nශංසා මක සහ�ක LÂෙවU, 
 

1. �.�. ෙNdමකා"� Aය, ඩ�T ෙසdනානායක මහා �ද�ාලය, ෙකVළඹ - 05 
2. එ�.එ�. �ලකර න මයා, ��මබාs මහා �ද�ාලය, ග6ෙපVළ 
3. C.එz. ච"Öකා ලාල� Aය, හ8සච්"� �ද�ාලය, wගව 
4. �.ෙ .එz.ෙ . ෙනU[ස් මයා, _මැසෙනV, �ද�ාලය, කඳාන 
5. එ�.එ6.}. බ"pA� මැFෙ� Aය, මTයෙ,ව �ද�ාලය, kuණෑගල  

 

 ඇගg6 සහ�ක LÂෙවU,  
 

1. �.ඒ. ලTතා ද Ezවා Aය, E8ධ6ම �ද�ාලය, ලÕව 
2. එz.ඒ.ඒ. rෂප්කා"� Aය, 3 [ශ්ශංක මධ� මහා �ද�ාලය, ඉBzෙගVඩක"ද  

 
3.5 �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාව Nව Nව Nව NචTත 'Hම සඳහා මහාචා�ය චTත 'Hම සඳහා මහාචා�ය චTත 'Hම සඳහා මහාචා�ය චTත 'Hම සඳහා මහාචා�ය x x x x එ6එ6එ6එ6....¯̄̄̄....එ6එ6එ6එ6. . . . �ෆ්8 අ>සම්රණ ස6මානය�ෆ්8 අ>සම්රණ ස6මානය�ෆ්8 අ>සම්රණ ස6මානය�ෆ්8 අ>සම්රණ ස6මානය 

�ද�ාව NචTත 'Hෙ6 අංශය ව�ෂ 20052 )*ට x දා Eට එ* උපෙ,ශක ම�ඩලෙ� සභාප�වරයා 
ෙලස ෙසdවය කළ සහ පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ වැඩසටහන ඇX£ ��ධ �ද�ා මක වැඩසටහ" 
ආර6භ 'Hමට  z x, නැ} !ය, මහාචා�ය එ6.¯.එ6. �ෆ්8 මැ�Xමාට ෙගSරව කර> වස,්  
“�ද�ාව NචTත 'Hම සඳහා x ජා�ක ස6මානය” , “�ද�ාව NචTත 'Hම සඳහා x මහාචා�ය 
එ6.¯.එ6. �ෆ්8 අ>සම්රණ ස6මානය”  ෙලස න6 කරන ල2. ආචා�ය �ල� XEත රණEංහ, 
�ද�ාව ජනතාව ෙවත ෙගන යෑම සඳහා ජා�ක ම^ටA" කරන ලද ෙසdවාව ෙව>ෙව" ඉහත 
ස6මානය 2011 වසර සඳහා Lනා ග ෙ  ය. 
 

3.63.63.63.6    නාට�ානාට�ානාට�ානාට�ා>සාරෙය" �ද�ා>සාරෙය" �ද�ා>සාරෙය" �ද�ා>සාරෙය" �ද�ාව Nව Nව Nව NචTත 'Hම )Yබඳ yuවu" සඳහා rs� වැඩ£වචTත 'Hම )Yබඳ yuවu" සඳහා rs� වැඩ£වචTත 'Hම )Yබඳ yuවu" සඳහා rs� වැඩ£වචTත 'Hම )Yබඳ yuවu" සඳහා rs� වැඩ£ව    
#Tක අධ�ාපන ආයතනෙය* සහෙයUගය ඇ�ව, මධ�ම පළාෙ  yuවu" සඳහා ‘නාට� 
අ>සාරෙය" �ද�ාව NචTත 'Hම’  )Yබඳ rs� වැඩ£ව මහ>වර, #Tක අධ�යන ආයතන 
lවණාගාරෙ�2 2011 ¾[ 17 Lන සං�ධානය කර> ලැF. මධ�ම පළාෙ  පාසz 18'" 
yuවu" 25 ෙදෙන� ෙමම වැඩ£වට සහභා! xහ. �ද�ා මක නාට� ඉගැ" x yuව8ය�,ෙපVp 
රාජ� ම�ඩල ස6මානලාj[ය� සහ ජා�ක �ද�ා පදනෙම* Nදානලාjෙය� වන ච"�ා 
වරකාෙදFය මහ Aය, ආචා�ය ජය"ත ව ත�දානෙD සහ XEත මලලෙසdකර මහතා යන 
ස6ප  දායකq" �E" වැඩ£ව පව වන ල2. 
 

සමාජය ෙවත පහ@ෙව" සහ )Yගත හැ' ආකාරයකට �ද�ා මක සංකzප ෙගන යාම සඳහා 
නාට� භා�තය )Yබඳ NාෙයU!ක අ දැ�6 ෙමම වැඩ£ෙP 2 සපයන ල2. ලබා ග  දැ>A" 
අ"ත� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ තරඟවලට ඉL8ප  ෙකෙරන ෙකb �ද�ා නාට�වල NA�ය ඉහළ 
නංව> ඇතැq ද, vෂ�q"ෙD �භව හැ'යාව" yuවu" �E" උප8ම අ"දA" ෙයVදාග> 
ඇතැq ද ෙම*2 අෙ|�ෂා ෙකෙ�. 
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4444....    පාසz Nපාසz Nපාසz Nපාසz Nජාව අතර �ද�ාජාව අතර �ද�ාජාව අතර �ද�ාජාව අතර �ද�ා ප�ෙ�ෂණ N ප�ෙ�ෂණ N ප�ෙ�ෂණ N ප�ෙ�ෂණ Nව�ධනය 'Hමව�ධනය 'Hමව�ධනය 'Hමව�ධනය 'Hම 
 

4.14.14.14.1    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� තරඟයපෘ� තරඟයපෘ� තරඟයපෘ� තරඟය 
 

4.1.14.1.14.1.14.1.1    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� තරඟය පෘ� තරඟය පෘ� තරඟය පෘ� තරඟය ----    2010201020102010 
 

�ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� තරඟය - 2010 ජා�ක �ද�ා පදන6 lවණාගාරෙ� 2 2011 ජනවා8 
20 Lන පව ව> ලැCය. තරඟවලට ෙපර, 2009 ව�ෂෙ� 2, E@"ට මග ෙප"Rමට සහ 
ව�ාපෘ� වැ_LM� 'Hමට වැඩ£ Xන� පව වන ල2. තරඟ වැp� ව�ාපෘ� 16� අත8" 
ෙහVඳම ව�ාපෘ� 10, 3 ලංකා �ද�ා හා ඉං�ෙ"u ස"ද�ශනය 2010 සඳහා තරඟ වැ2ම 
)Fස ෙතUරාග"නා ල2. මහාචා�ය ජ[තා TයනෙD, ආචා�ය මM8 �ෙ Eංහ, ආචා�ය 
මෙහdෂ් එL8Eංහ, ආචා�ය ].ඒ.එස.් ෙNdමkමාර සහ �ද�ාව NචTත 'Hෙ6 අංශෙ� Nධා� 
@ෙ"eා ෙපෙ�රා මහ Aය �E" ව�ාපෘ� ඇගgම සහ මගෙප"Rම Ep කරන ල2.  

 
4.1.24.1.24.1.24.1.2    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� තරඟය පෘ� තරඟය පෘ� තරඟය පෘ� තරඟය ----    2011201120112011 
 

ෙමම වැඩසටහන ශ��ම  'Hමට සහ වැ_LM� 'Hමට 2011 වසර Xළ ෙබVෙහU �ම සහ 
�ෙමUපාය හB"වා ෙද> ලැÉF. එ* N�ඵලය� ෙලස, ප@!ය වසර හා සසඳන �ට, 2011 
වසෙ� ඉL8ප  ෙකu� ව�ාපෘ�වල සංඛ�ාව සහ ඒවාෙ� yණා මක බෙව* කැ� 
ෙපෙනන Nග�ය� ෙප">6 ෙකuF. ව�ෂ 2012 z කාලය Xළ පැවැ Rමට [යAත 
අවස" තරඟය සඳහා ෙතUරා ග"නා ලද ව�ාපෘ� සංඛ�ාව 2010 වසෙ� ඉL8ප  ෙකu� 
ව�ාපෘ� සංඛ�ාව වන 16ට එL8ව 47� �ය. �ද�ා මක �මෙPදය vෂ�q" �E" 
සX+දායක අ"දමකට ෙයVදා ෙගන ඇ� බැ�" ඔ�"ෙD ඉL8ප  'Hෙ6 හැ'යාව කැ� 
ෙපෙනන ෙලස වැ_ LM� R ඇ� බව� [H�ෂණය ෙකuF. ව�ාපෘ�වල yණා මක බව 
�ශාල ෙලස වැ_LM� කර �F.  

 
4.24.24.24.2        3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනය හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනය හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනය හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනය    (SLSEF) 
 

    3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා හා ඉං�ෙ" හා ඉං�ෙ" හා ඉං�ෙ" හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනය u සංද�ශනය u සංද�ශනය u සංද�ශනය ----    2010201020102010 
 

3 ලංකා ඉං�ෙ"u ආයතනය, ඉ"ෙටz EM r,ගTක සමාගම සහ අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� 
සහෙයUගය ඇ�ව, 3 ලංකා �ද�ා හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනය 2010 3 ලංකා ඉං�ෙ"u ආයතන 
lවණාගාරෙ� 2 2011 ෙපබරවා8 18 Lන පව ව> ලැCය.  3 ලංකා ඉං�ෙ"u ආයතනය 
සං�ධානය කළ “වසෙ� ක[ෂ්ඨ නව [පැM6කu තරඟෙය" (JIY)”  ෙ u� නව [පැM6 
නවය� (09) සහ ජා�ක �ද�ා පදනම සං�ධානය කළ ‘�ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� තරඟෙය" 
(SRPC)” ෙ u� �ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� දහය� (10) සංද�ශනෙ� 2 ඉL8ප  කරන ල2. 
ව�ාපෘ� ඇගgම Ep කරන ල,ෙ, ෛවද� �ද�ා පශ්චා  උපා0 ආයතනෙ� (PGIM) අධ��ෂ, 
මහාචා�ය Hස�් ෙෂ8ෆ්ෙD සහභා! වෙය" M  සමා�කq" හ  ෙදෙනkෙD ම¥zල� ම![. 
SLSEF 2010 ෙය" ෙ u� පහත සඳහ" ව�ාපෘ� ¶ වය, එ�ස  ජනපදෙ� ෙලVස් ඇ"ජ�ස්* 
2011 මැq 8 – 13 ද�වා පැව� ඉ"ෙටz ජාත�"තර �ද�ා හා ඉං�ෙ"u සංද�ශනෙ� 2 තරඟ 
වැpF. 
 

    vෂ�ාvෂ�ාvෂ�ාvෂ�ාෙD නමෙD නමෙD නමෙD නම    ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ�යපෘ�යපෘ�යපෘ�ය    පාසලපාසලපාසලපාසල 
 

 ආ�.එ6.ඒ.�. ���ර න �Lන ක+ ෙතරපනය සමග  �ද�ා�ථ මහා �ද�ාලය, මහ>වර 
  වය� ෙනVමැ� ෙzස�  
  මධ�ගතකරණ උපකරණ 
   
 ¯.එස්. �ලකර න ප8ගණක °කවරණ වැඩසටහන ආන"ද �ද�ාලය, ෙකVළඹ - 10 
  
 එ�.එ6.එ". ස� තා @බEංහ  ��ධ පැලෑb සාර භා�තෙය"  සංඝA තා බාTකා ජා�ක පාසල,  
   කැරෙපV ත"   මාතෙz 
 

 එ�.එ6.එ". ,0� @බEංහ (Periplaneta americana)  
  පාලනයට වඩා ම ඵලදායක  
  �ක�ශකය ෙසVයා ගැ�ම සඳහා  
  �ම�ශනය�  
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4.34.34.34.3    �pෙනත වැඩසටහන �pෙනත වැඩසටහන �pෙනත වැඩසටහන �pෙනත වැඩසටහන  
 ක[ෂ්ඨ ,�§qක ම^ටෙ6 vෂ�q"ෙD (6-9 ෙldF) �ම�ශනා මක හැ'යාව වැ_LM� 'Hෙ6 

සහ �ද�ා ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� Ep 'Hමට ඔ�"ව උන"p 'Hෙ6 අර� ස*තව �ද�ා හා 
තා�ෂණ හා ගFත අධ�ාපනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව යටෙ  �pෙනත වැඩසටහන සං�ධානය 
කර> ලැF. වැඩසටහන ආර6භ කරන ල,ෙ, 2011 ¾[ මාසෙ� 2 වන අතර ෙ6 යටෙ  
හංවැzල අධ�ාපන කලාපෙ� Iාwය පාසz 30'" yuවu" 31 ෙදෙනk සඳහා වැඩ£ 04� 
පව වන ල2. yuවu"ෙD මගෙප"Rම යටෙ  vෂ�q" හට පාසෙz 2 ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ�ය� 
Ep 'Hමට සලසව්න ල2. අවසාන වැඩ£ෙP 2 පාසz 17� ම!" ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ� 34� 
ඉL8ප  කර> ලැCය. ෙමම වැඩසටහෙන* අවස" අංගය xෙ� ෙහVඳම ව�ාපෘ� ඉL8ප  'Hම 
සඳහා Nද�ශනය� සං�ධානය 'Hම සහ ජයIාහකq" ෙ Hමය. 

 
4.44.44.44.4    k+6භk+6භk+6භk+6භ සඳහා �ද�ා සඳහා �ද�ා සඳහා �ද�ා සඳහා �ද�ා වැඩසටහන  වැඩසටහන  වැඩසටහන  වැඩසටහන  
 �ද�ා මක කටMX අ දැ�6 XY" �ද�ාව )Yබඳ අවෙබUධය� ලබා ගැ�මට ළ" සහ 

ෙදමP)ය" සඳහා අධ�ාප[ක වැඩසටහන� x “k+6භ සඳහා �ද�ා වැඩසටහන”  Nථම වරට 
හB"වා ෙද> ලැCය. ෙමම වැඩසටහන ම!" තuණ ළ" සහ ෙදමP)ය" අතර �ද�ාව )Yබඳ 
උන"pව� ඇ� 'Hම �ෙශdෂෙය" ඉල�ක කරන ල2. �ද�ාව, තා�ෂණය හා ශාH8ක අධ�ාපනය 
)Yබඳ ජා�ක කA+ෙP සාමා�කා, ආචා�ය @ෙ"eා කuණාර න, *ඳගල, }වT මහා �pහෙz 
NාථAක E@" 60 ෙදෙනkට සහ ඔ�"ෙD ෙදමP)ය"ට වැඩසටහන� පැවැ xවාය. ගත�� 
වසර Xළ 2 ෙමවැ[ වැඩසටහ" Xන� (03) සා�ථකව පව වන ල2. ෙමවැ[ම සැE හත� (07) 

2012 2 සං�ධානය 'Hමට [යAතය.  
 

5555....    පාසz සඳහා �ද�ාපාසz සඳහා �ද�ාපාසz සඳහා �ද�ාපාසz සඳහා �ද�ා අධ�ා අධ�ා අධ�ා අධ�ාපන වැඩසටහ"පන වැඩසටහ"පන වැඩසටහ"පන වැඩසටහ" 
 

5.15.15.15.1    පාසzපාසzපාසzපාසz, , , , ක�මා"ත සහ �ද�ාක�මා"ත සහ �ද�ාක�මා"ත සහ �ද�ාක�මා"ත සහ �ද�ා මක  මක  මක  මක / / / / ප�ෙ�ෂණ ආයතන අතර ස6බ"ධතා සථ්ා)ත 'Hමප�ෙ�ෂණ ආයතන අතර ස6බ"ධතා සථ්ා)ත 'Hමප�ෙ�ෂණ ආයතන අතර ස6බ"ධතා සථ්ා)ත 'Hමප�ෙ�ෂණ ආයතන අතර ස6බ"ධතා සථ්ා)ත 'Hම 
වසර 2010 2 ආර6භ කරන ලද ෙමම කටM ත ගත�ණ වසර Xළ 2 ද අඛ�ඩව Ep කරන ල2. 
ෙබVෙහVමය� ක�මා"තවලට ෙමම වැඩසටහනට දායක �ය හැ�ෙ� ෙකෙසd ද ය"න )Yබඳ 
සාක�ඡා 'Hම සඳහා එ� ක�මා"ත [ෙයU�තq" සමග °ස්Rම� පව වන ල2. තම 
ක�මා"තශාලා ෙවත vෂ�q"ෙD පැA½ම )Yබඳ පහ@ක6 සැපgම ද ඇXළ ව ෙමම 
වැඩසටහනට සහභා!Rමට ක�මා"ත 11� කැමැ ත Nකාශ කළහ. සහභා! වන E@"ෙD දැ>ම 
සහ kසලතා සංව�ධනය 'Hෙම* ලා ෙමම වැඩසටහ[" ලැෙබන N�ලාභ චා8කාවට 
සහභා!Rමට ෙපර සහ සහභා!Rෙම" අනXuව ඇගgම )Fස yuවu" සහ E@" �E" 
ස6<�ණ කළ MX ෙපUරමය� සකස ් කරන ල2. ෙමම වැඩසටහන )Yබඳව පාසz ෙවත ද"වා 
යැRමට සහ ඒවා ක�මා"ත සමග ස6බ"ධ 'Hම සඳහා අධ�ාපන අමාත�ාංශය අවශ� )යවර 
ෙගන ඇත. පළා  සහ කලාප �ද�ා අධ��ෂකවu" ෙවත ෙමම වග�ම පවර> ලැබ ඇත. 
�ද�ා මක සංකzප NාෙයU!කව ෙයVදා ගැ�ෙ6 අවසථ්ා අධ�යනය 'Hමට පාසz ළ" හට 
අවසථ්ාව� ෙමම වැඩසටහන ම!" සපය> ලැෙබතැq අෙ|�ෂා ෙකෙ�. 

 
5555....2222        ඔT6)යා� ෙෆඩෙ�ශනයඔT6)යා� ෙෆඩෙ�ශනයඔT6)යා� ෙෆඩෙ�ශනයඔT6)යා� ෙෆඩෙ�ශනය 
 3 ලංකා ඔT6)යා� ෙෆඩෙ�ශනය 2011 ෙනVවැ6බ� 24 වන Lන )*+වන ලද අතර ඒ සඳහා 

ජා�ක �ද�ා පදනම පහ@ක6 සැපgය. රට Xළ Eයcම ඔT6)යා� කටMX ස6බ"0කරණය 
'Hෙ6 අ0කා8 බලය ෙෆඩෙ�ශනය සX වන අතර ජා�ක ම^ටෙ6 සමස්ත වග�ම ද එය සX ෙP. 
පා�Tෙ6"X පනත'" සථ්ා)ත 'Hම )Fස පනෙ  ෙක+6ප  සකස් ෙකVට ඇත.  

 
 

    TයාපLං�Rෙ6 ගාසX්වTයාපLං�Rෙ6 ගාසX්වTයාපLං�Rෙ6 ගාසX්වTයාපLං�Rෙ6 ගාසX්ව 
 ඔT6)යා� අයp6කuව" �ෙදෙනkට )YෙවY", 12වන ආEයා�ක ඔT6)� තරඟාවTය 

(ඊlායලය), ජාත�"තර ෙතVරXu �ද�ා තරඟාවTය (තාqල"තය) සහ 8 වන ජාත�"තර ක[ෂඨ් 
�ද�ා ඔT6)යා� තරඟාවTය යන තරඟවලට සහභා!Rෙ6 2 TයාපLං� ගාස්Xව සඳහා අ>Iහය 
ද�වන ල2.  

 
 

5555....3333        නැෙනUනැෙනUනැෙනUනැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ දැ>තා�ෂණය )Yබඳ දැ>තා�ෂණය )Yබඳ දැ>තා�ෂණය )Yබඳ දැ>6666වවවව  'Hෙ6 වැඩසටහන  'Hෙ6 වැඩසටහන  'Hෙ6 වැඩසටහන  'Hෙ6 වැඩසටහන 
 ෙමම වසර Xළ නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ දැ>6ව  'Hෙ6 වැඩසටහෙන* පළ අLයර සා�ථකව 

[ම කරන ල2. වැඩ£ හය'" සම"�ත x වැඩසටහ" මාලාව� ම!" රෙ^ සෑම පළාත�ම 
[ෙයUජනය වන ප8L £ එකXව 315� x පළා  �ද�ා ස6බ"0කාරකවu", කලාප �ද�ා 
අධ��ෂවu", yu උපෙ,ශකවu" හට නැෙනUතා�ෂණ #ලධ�ම සහ එ* ෙයVදා ගැ�6 )Yබඳ 
#Tක වැටÀම� ලබා ෙදන ල2. මහාචා�ය ෙ�.එ6. නT" ද Ezවා, ආචා�ය ෙරU*½ ද Ezවා 
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(රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව, ෙකVළඹ �ශ්ව �ද�ාලය) ආචා�ය ෙරVහා" ණEංහ (�pT 
සංෙ,ශ සහ ඉෙල�ෙÅV[ක �ද�ා ෙදපා�තෙ6"Xව - ෙමVර+ව �ශ්ව �ද�ාලය), සහ ආචා�ය 
ශා"ත අමරEංහ (3 ලංකා නැෙනUතා�ෂණ ආයතනය; SLINTEC) වැඩ£ෙව* ස6ප  දායකෙයU 
ෙලස hයා කළහ. වැඩසටහ" මාලාෙP එ� අරණ� xෙ�, අ.ෙපV.ස. (සා.ෙපළ) සහ උ.ෙපළ 
�ෂය ධාරාවලට අc�" එ� කරණ ලද නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ �ෂය පථය ආවරණය 'Hම 
සඳහා සහභා!xව" Ãදාන6 'Hමය. 

 
5.45.45.45.4        3333 ලංකා ජා�ක �ද�ා ලංකා ජා�ක �ද�ා ලංකා ජා�ක �ද�ා ලංකා ජා�ක �ද�ා මධ� මධ� මධ� මධ�සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය “ සයනස ්ව��ස්සයනස ්ව��ස්සයනස ්ව��ස්සයනස ්ව��ස”්  N N N Nද�ශනයද�ශනයද�ශනයද�ශනය 
 තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශෙ� සහ Eංග|<u �ද�ා මධ�සථ්ානෙ� සහෙයUගය ඇ�ව 2011 

ඔ�ෙතV6බ� 21 Eට ෙනVවැ6බ� 01 ද�වා BMICH * “C” ශාලාෙP 2 “සය"ස් ව��ස”්  Nද�ශනය 
සං�ධානය කරන ල2. 

 
 Nද�ශන භා�ඩ Eංග|<u �ද�ා මධ�සථ්ානෙය" ෙනVAලෙ� සපයන ලද අතර එම Nද�ශන 

භා�ඩ, ආෙලUකය, දෘශ� මායාව, ගFතය සහ �6බක වය යන �ෙෂde )Yබඳ සැක@� ඒවා 
�ය. Nද�ශනෙ� අරණ xෙ�, �ද�ා මධ�සථ්ානය� ය> kම� ද ය"න )Yබඳව පාසz E@"ට 
අවෙබUධය� ලබා 2මය. අ හදා බැTය හැ' Nද�ශන භා�ඩ ප8හරණයට අවසථ්ාව� ලබා ෙදA" 
අ දැ�6 XY" සරල �ද�ා මක සංකzප )Yබඳ පාසz E@"ට අවෙබUධය� ලබා  ගැ�මට 
ෙම*L ඉඩNසථ්ාව� සැපqF. ෙ6 ආකාරෙ� Nද�ශනය� ලංකාෙP සං�ධානය ෙකuෙ� Nථම 
වතාවටය.  

 
 පාසz vෂ� vෂ�ාෙවU 3000� පමණ සහ සාමාන� ජනතාව 1500� පමණ ෙමම Nද�ශනය 

නැරඹූහ. Nද�ශනය ඉතාම  NෙයUජනව  x බව ද එය ෙවනස් ආකාරයක අ දැ�ම� ලබා p" 
බව ද Nද�ශනයට සහභා!xව" �E" සටහ" ෙකVට �F.  

 
6666....    මහජනතාව �ද�ාමහජනතාව �ද�ාමහජනතාව �ද�ාමහජනතාව �ද�ාව වටහාගැ�ම )Yබඳ සw�ෂණයව වටහාගැ�ම )Yබඳ සw�ෂණයව වටහාගැ�ම )Yබඳ සw�ෂණයව වටහාගැ�ම )Yබඳ සw�ෂණය 

“මහජනතාව �ද�ාව වටහාගැ�ම”  )Yබඳ සw�ෂණය අඛ�ඩව Ep කරන ල2. ෙකVළඹ සහ 
kuණෑගල Lස්¶�කවල ද ත °ස් 'Hම [ම කරන ල2. සකසන ලද Nශ්නාවTයක ආධාරෙය" 
මහජනතාව [ෙයUජනය කරA" r,ගලq" 554 ෙදෙන�ෙග" ද පාසz Nජාව [ෙයUජනය කරA" 
vෂ� vෂ�ාව" 645 ෙදෙන�ෙග" ද ද ත °ස්'Hම Ep කරන ල2. තා�ෂණ වා�තාව� සකස් ෙකVට 
කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙවත ඉL8ප  කරන ල2.  

 
7777....    මහජනතාව ෙවත �ද�ාමහජනතාව ෙවත �ද�ාමහජනතාව ෙවත �ද�ාමහජනතාව ෙවත �ද�ාව Nව Nව Nව NචTත 'Hම සඳහා වැඩසටහන චTත 'Hම සඳහා වැඩසටහන චTත 'Hම සඳහා වැඩසටහන චTත 'Hම සඳහා වැඩසටහන  
 
 

7.17.17.17.1    ස6මාන LÂ A*මඬල වැඩසටහ" මාලාවස6මාන LÂ A*මඬල වැඩසටහ" මාලාවස6මාන LÂ A*මඬල වැඩසටහ" මාලාවස6මාන LÂ A*මඬල වැඩසටහ" මාලාව     
 
 

7.1.17.1.17.1.17.1.1    ඉ ඉ ඉ ඉ ---- සව්ාjමා[ �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය සව්ාjමා[ �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය සව්ාjමා[ �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය සව්ාjමා[ �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය 
�ද�ාව NචTත 'Hෙ6 අංශය ම!" [ෂප්ාදනය කරන ලද A*මඬල R_ෙයU වැඩසටහ" 
මාලාව (ෙඩV'Mෙම"ට8 13�) 3 ලංකා ෙතVරXu සහ ස"[ෙPදන තා�ෂණ [ෙයU�ත 
ආයතනය (ICTA) ම!" සං�ධානය කරන ලද ඉ - ස්වාjමා� 2011 ස6මාන උෙළෙz 2 
�ෙශdෂ kසලතා ස6මානය� Lනා ග"නා ල2.  

 
 

7.1.27.1.27.1.27.1.2    දk� ආEයා දk� ආEයා දk� ආEයා දk� ආEයා 2011 2011 2011 2011 ම"ත" ස6මානයම"ත" ස6මානයම"ත" ස6මානයම"ත" ස6මානය 
ඉ"LයාෙP, නව LzT >වර, හැÉටැ^ ෙස"ට�* 2011 ෙදසැ6බ� 01 සහ 02 Lනවල පැව� 
ස6මාන උෙළෙz 2 ඉ - �ද�ා කැටග8ය යටෙ  දk� ආEයා 2011 ම"ත" ස6මානය න6 
x ජාත�"තර ස6මානය A*මඬල �_ෙයU වැඩසටහ" මාලාව ම!" Lනා ග"නා ල2.  

 
 
8888....    මහජනතාව ෙවත �ද�ාමහජනතාව ෙවත �ද�ාමහජනතාව ෙවත �ද�ාමහජනතාව ෙවත �ද�ාව ස"[ෙPදනය 'Hම )Yබඳ rs� වැඩ£වව ස"[ෙPදනය 'Hම )Yබඳ rs� වැඩ£වව ස"[ෙPදනය 'Hම )Yබඳ rs� වැඩ£වව ස"[ෙPදනය 'Hම )Yබඳ rs� වැඩ£ව 

“මහජනතාව ෙවත �ද�ාව ස"[ෙPදනය 'Hම”  යන ෙ මාව යටෙ  ෙදLන rs� වැඩ£ව� රජරට 
�ශ්ව �ද�ාලෙ� 2 2011 අෙගUස්X 18 සහ 19 යන Lනවල 2 පව ව> ලැCය. ෙම* අරණ xෙ�, 
�ද�ාඥq" සහ සමාජය (මහජනතාව) අතර පව�න දැ>6 පරතරය )යRම සහ එම!" �ද�ාව 
A[@"ෙD ]�තෙ� ෙකVටස� ෙලස සැල�මට suකරRම සඳහා �ද�ාඥq" �ද�ා ස"[ෙPදකq" 
ෙලස  rs� කරRමය. 
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ෙමම වැඩ£වට, උXu මැද පළාෙ  �ශ්ව �ද�ාල සහ �ද�ා මක ආයතනවT" �ද�ාඥq" 30 
ෙදෙනk පමණ සහභා! xහ. �ද�ා ස"[ෙPදකq"ෙD '+ව� සෑ2ම සඳහා �ද�ාඥq" 100 ෙදෙනk 
rs� 'Hම )Fස 2005 2 ආර6භ කරන ලද වැඩසටහෙ" තව  එ� අංගය� ෙලස ෙමම වැඩසටහන 
සං�ධානය කරන ල2. ප�E ජයමා"න මහතා (*ටr Nධාන ක�තෘ, ලංකා2ප) ආචා�ය ජය"ත 
ව ත�දානෙD, XEත මලලෙසdකර මහතා සහ ෛවද� පාTත බ�ඩාර යන අය වැඩ£ෙව* ස6ප  
දායකය" ෙලස hයා කළහ. ෙ,ශන, සාක�ඡා සහ NාෙයU!ක අභ�ාසවT" ෙමම වැඩ£ව සම"�ත 
�ය. 
 

9999....    දැයට 'uළ දැයට 'uළ දැයට 'uළ දැයට 'uළ ----    2011201120112011    NNNNද�ශනෙ� ජා�ක �ද�ාද�ශනෙ� ජා�ක �ද�ාද�ශනෙ� ජා�ක �ද�ාද�ශනෙ� ජා�ක �ද�ා පදන6 N පදන6 N පදන6 N පදන6 Nද�ශන kbය ද�ශන kbය ද�ශන kbය ද�ශන kbය  
 තල 2 2011 ෙපබරවා8 04 Eට 10 ද�වා සං�ධානය ෙකu� දැයට 'uළ 2011 Nද�ශනය සඳහා 
ජා�ක �ද�ා පදනම සØය ෙලස සහභා! �ය. ෙමයට අමතරව දැයට 'uළ 2011 සහ 2012 
Nද�ශනවලට සමගාwව Nෙ,ශෙ� සංව�ධනය ෙකෙර* ෙයV�� වැඩසටහ" '*පය�ද ජා�ක �ද�ා 
පදනම ම!" සං�ධානය කර> ලැF. 
 

9.19.19.19.1    දැයට 'uළ දැයට 'uළ දැයට 'uළ දැයට 'uළ 2011201120112011 N N N Nද�ශනයට සමගාwව සං�ධානය කළ �ද�ාද�ශනයට සමගාwව සං�ධානය කළ �ද�ාද�ශනයට සමගාwව සං�ධානය කළ �ද�ාද�ශනයට සමගාwව සං�ධානය කළ �ද�ා Lන වැඩසටහ" Lන වැඩසටහ" Lන වැඩසටහ" Lන වැඩසටහ" 
 තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශෙ� සහභා! වය ඇ�ව �ද�ා Lන වැඩසටහ" ෙදක� 

තණමz�ල සහ  තල පාසz E@" සඳහා )YෙවY" 2011 ජනවා8 07 සහ 21 යන Lනවල 2 
සං�ධානය කරන ල2. ෙමම වැඩසටහ" ෙදකට ම පාසz ළෙමU 250� පමණ සහභා! xහ. ෙමම 
වැඩසටහ"වල අරණ xෙ�, ෙතUරාග  මතෘකා යටෙ  �ද�ා මක දැ>ම සැපgම සහ පැAණ 
Eb පාසz E@" සහ yuවu" ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" පාසz Nජාව ෙවත Ep ෙකෙරන 
ෙසdවාව )Yබඳව දැ>ව  'Hමය. වැඩසටහ" සඳහා සහභා!xව" හට �pරාව �ද�ා සඟරාෙව* 
(27 වන කලාපය, �ෙශdෂ [kXව, Eංහල �ණය) )ටපත බැ!" ෙබදා ෙදන ල2. මානව 
hයාකාරක6 සහ ප8සර සංර�ෂණය (ආචා�ය ජය"ත ව ත�දානෙD), ෙබU ෙනVවන ෙරUග 
(XEත මලලෙසdකර මහතා), ජා�ක �ද�ා පදනම සහ පාසz Nජාව (ෙ�.]. ජනක කuණාෙසdන 
මහතා) සහ නැෙනUතා�ෂණය (ආචා�ය ෙරUහා" ණEංහ) යන ඉL8ප  'H6/ෙ,ශන ෙමම 
වැඩසටහ"වල 2 Epකරන ල2. 

 
10101010....    මාධ�මාධ�මාධ�මාධ� ආයතන සමග ආයතන සමග ආයතන සමග ආයතන සමග සහෙයUගෙය" පව ව> ලැ? ජා�ක �ද�ා සහෙයUගෙය" පව ව> ලැ? ජා�ක �ද�ා සහෙයUගෙය" පව ව> ලැ? ජා�ක �ද�ා සහෙයUගෙය" පව ව> ලැ? ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 කටMX  පදනෙ6 කටMX  පදනෙ6 කටMX  පදනෙ6 කටMX  
 

10101010....1111    3333 ලංකා »පවා*[ සංසථ්ාව ලංකා »පවා*[ සංසථ්ාව ලංකා »පවා*[ සංසථ්ාව ලංකා »පවා*[ සංසථ්ාව    (SLRC) 
• 2010 2 පව ව> ලැ? අ"ත� පාඨශා�ය �ද�ා සමාජ තරඟාවTෙ�2 ජයIහණය කරන ලද 

පාසz නාට� ෙදක »ගත කර  “»පවා*[”  නාTකාව ඔස්ෙසd  �කාශය කරන ල2. නාට� 
ෙදක ඉL8ප  කරන ල,ෙ,, ෙපVෙළV"නuව, මැL8!8ය මහා �ද�ාලය සහ මාතෙz, 3 
සංඝA තා බාTකා ජා�ක පාසල ම!" වන අතර නාට� »ගත 'Hම 2011 මා�X 3වන Lන 
Ep කරන ල2.  

 
• »පවා*� Nවෘ � �කාශය වන අතරXර �රයට පහY" Lසව්න Nවෘ � §රෙ� �කාශය 

'Hම ම!" ජා�ක �ද�ා  පදන6 කටMX සඳහා NE,0ය� ලබා 2ම සඳහා කටMX කරන ල2.  
 

10.210.210.210.2    3333 ලංකා yව"�pT සංසථ්ාව ලංකා yව"�pT සංසථ්ාව ලංකා yව"�pT සංසථ්ාව ලංකා yව"�pT සංසථ්ාව    (SLBC) 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම" ඉ+ ෙකෙරන ෙසdවාව සඳහා NE,0ය� ලබා 2ම )Fස yව" �pT 
සංසථ්ාෙP “@බාර§”  වැඩසටහන ඔස්ෙසd ස]� සාක�ඡා අට� (08) �කාශය කරන ල2.  

 
10101010....3    �ජය N�ජය N�ජය N�ජය Nවෘ � පeවෘ � පeවෘ � පeවෘ � පeයයයය 

rව ප  T) '*පය� �ජය ළමා rව පෙත* පළ කරන ල2. එ� T)ය'" ජා�ක �ද�ා 
පදනෙම* කා�යභාරය )Yබඳ Nචාරය� ලබා p" අතර ඉ�8 T) Xන ම!" ජා�ක �ද� පදනෙ6 
NදානලාË"ෙD ප�ෙ�ෂණ ෙසVයා ගැ�6 )Yබඳ ෙතVරXu ඉL8ප  කරන ල2. ෙමම T) ළ"ට 
'යවා පහ@ෙව" වටහා ගත හැ' ප8L සරල භාෂාෙව" Tයා පළ කරන ල2. T) )Yබඳ �ස්තර 
පහත දැ�ෙP.  

 
I. ජා�ක �ද�ා පදනම (2011 අෙNdz 05 �ජය rව පත)  
II. 3 ලංකාෙP පව�න මÒෙ6හය සහ ඊට බලපාන සාධක (RG/2005/HS/16) ෙමම 

ප�ෙ�ෂණ කA+ෙP සමා�ක ෛවද� Nසා, ක+ල"ද සමග කරන ලද සාක�ඡාව� 
ඇ@ෙර" (2011 මැq 24, �ජය rව පත) 
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III.  3 ලංකාෙP ජලජ ප8සරය Õෂණය ෛජව �ද�ා මකව අ¢�ෂණය 'Hෙ6 �භවය� 
ස*ත ෙමවලම� ෙලස ආහාරයට ග"නා �ලා)යා ම ස�යාෙD ෛජව සළk�  
ඇගgම (RG/2003/Z00/05) මහාචා�ය අෙසUකා ප�ර න සමග Epකරන ලද 
සාක�ඡාව� ඇ@ෙර[. 

IV.  3 ලංකාෙP ලqකනවT" ඖෂ¢ය වbනාකA" ස*ත සංෙයUග (RG/2005/FR/02) 
මහාචා�ය ෙවර"ජ කuණාර න සමග Epකරන ලද සාක�ඡාව� ඇ@ෙර[.  

 
11111111....    Eංග|<u �ද�ාEංග|<u �ද�ාEංග|<u �ද�ාEංග|<u �ද�ා මධ� මධ� මධ� මධ�සථ්ානය ෙවත Ep සථ්ානය ෙවත Ep සථ්ානය ෙවත Ep සථ්ානය ෙවත Ep කළ චා8කාවකළ චා8කාවකළ චා8කාවකළ චා8කාව 

�ද�ා මධ�ස්ථානය )Yබඳ තා�ෂFක කA+ෙP සාමා�ක, ආචා�ය ජය"ත ව ත�දානෙD, සහ එම 
කA+ෙP ස6බ"0කාරක ෙ�.]. ජනක කuණාෙසdන මහතා Eංග|<u �ද�ා මධ�සථ්ානය ෙවත 2011 
¾[ 01 සහ 02 යන Lනවල චා8කාව� Ep කළ අතර “සය"ස් ව��ස”්  ජංගම  Nද�ශනය ෙකVළඹ 2 
පැවැ Rමට [�ෙ,ශ කළහ. අ හදා බැTය හැ' Nද�ශන භා�ඩ සඳහා x සරල �ද�ා මක සංකzප 
හැදෑHමට පාසz E@" හට ෙමම Nද�ශනය ම!" අවසථ්ාව� සැලEF.  
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�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තා�ෂණ N හා තා�ෂණ N හා තා�ෂණ N හා තා�ෂණ N�ප � ප�ෙ�ෂණ අංශය �ප � ප�ෙ�ෂණ අංශය �ප � ප�ෙ�ෂණ අංශය �ප � ප�ෙ�ෂණ අංශය (STPRD) 
 
�ද�ා හා තා�ෂණ N�ප � ප�ෙ�ෂණ අංශෙය* (STPRD) ෙමෙහවර ව>ෙ�, N�ප � සකස් කර"න"ට 
හා රට Xළ ෙවන  අදාළ අංශවල [MX xව"ට �ද�ාව, තා�ෂණය, අධ�ාපනය සහ අෙනk  අදාළ �ෙෂde 
)Yබඳ ෙතVරXu ස6පාදනය 'Hම සහ රෙ^ සමාජ - ආ�Zක සංව�ධනය උෙදසා �ද�ාව, තා�ෂණය සහ 
නෙවU පාදනය (STI) හා ස6බ"ධ වැදග  කu� )Yබඳ සමාජය දැ>ව  'Hමට කටMX 'HමෙP. ඒ 
අ>ව, �ද�ාව, තා�ෂණය සහ නෙවU පාදනය )Yබඳ ගැට£, ත වය සහ ඒ හා ස6බ"ධ අ§ත, ව�තමාන 
සහ අනාගත EpR6 ෙපළ �ශ්ෙzශනය )Fස Nධාන වශෙය" Lවqන rරා සw�ෂණ ඔස්ෙසd ප�ෙ�ෂණ 
ව�ාපෘ� ෙමම අංශය ම!" Ep ෙකෙරන අතර අවශ� ෙකෙරන N�ප � සැක}ෙ6 2 සහ ක�තව� සැල@6 
'H ෙ62 ඒ )Yබඳ සා�{ පදන6 x ද ත හා [�ෙ,ශ ස6පාදනය Ep ෙකෙ�. එෙම"ම, අවශ� x අවස්ථාවල 2 
N�ප � සැල@6 ආයතන සහ අදාළ අංශවල [M�ත xව" (�ද�ාඥq", ප�ෙ�ෂකq", vෂ�ය", �ෙ,Jය 
ආධාර [ෙයU�තායතන යනාLය) ෙවත යාව කා�න කරන ලද ෙතVරXu ස6පාදනය සඳහා �ද�ා හා 
තා�ෂණ �ෙෂdeවලට ස6බ"ධ ��ධ ද තපාදක පව වාෙගන යෑම ද  ෙමම අංශය ඔසේසd Ep ෙකෙ�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම හා තා�ෂණ මානව ස6ප  හැ'යාව ඉහළ නැංRම 
 

ජා�ක ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ජා�ක ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ජා�ක ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ජා�ක ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනධනධනධන සw�ෂණය  සw�ෂණය  සw�ෂණය  සw�ෂණය  
ව�ෂ 2004 Eට ෙදවසරකට වර� පැවැ ෙවන ජා�ක ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන සw�ෂණය ෙමම අංශය 
ම!" සං�ධානය කර> ලබq. ෙමම සw�ෂණය, ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනය සඳහා Ep ෙකෙරන 
ආෙයUජනය සහ ඒ සඳහා �යදම, මානව ස6ප  සහ �ද�ා හා තා�ෂණ අංශෙය* [මැ�6 යනාLය 
ම!" �ද�ා හා තා�ෂණ �ෙෂdeෙ� පව නා ත වය )Yබඳව මැන බැ�ම� සහ වා�තා ස6පාදනය 
'Hම� Ep කරq. 
 
2008 2 Ep කළ ජා�ක ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන සw�ෂණය ම!" °ස් කරන ලද ද ත සහ ෙවන  
අදාළ ෙතVරXu �ශ්ෙzශණය මත පදන6ව, �ද�ාව, තා�ෂණය හා නෙවU පාදන යන �ෙෂdeවල 
ද�ශක සපයන ලද අතර “�ද�ාව, තා�ෂණය හා නෙවU පාදන සංඛ�ාන �ද�ා මක අ ෙපVත - 2008”  
නැම� I"ථය 2008 ව�ෂෙ� 2 �ණය ෙකVට �F. ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධන සw�ෂණය 2008 
)Yබඳ ස�සත්රා මක තා�ෂණ වා�තාව 2011 ව�ෂය Xළ 2 සකස් ෙකෙරA" පැවXF. 
 
A" ප@ව එන EPවන සw�ෂණය වන ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන සw�ෂණය - 2010, 2011 මැq මාසෙ� 
2 ආර6භ කරන ල2. ෙමම සw�ෂණය 2010 ව�ෂයට අදාළ ද ත °ස ්'Hම Ep කරq. 2011 වසර Xළ 
උසස ් අධ�ාපන අංශය, �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතන, ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන ආයතන, ෙ,Jය හා 
�ෙ,Jය රාජ� ෙනVවන සං�ධාන (NGO) ආවරණය ෙකෙරA" ද ත °ස් 'Hම Ep කරන ල2. 
ක�මා"ත අංශෙය* ද ත °ස් 'Hෙ6 කටMX ජන හා සංඛ�ා ෙzඛන ෙදපා�තෙ6"XෙP සහෙයUගය 
ඇ�ව 2012 ව�ෂය Xළ ස6<�ණ ෙකෙර> ඇත. 

 
 

 



 40 

2. �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා, , , , තා�ෂණ සහ නෙවU පාදන Nතා�ෂණ සහ නෙවU පාදන Nතා�ෂණ සහ නෙවU පාදන Nතා�ෂණ සහ නෙවU පාදන N�ප � ප�ෙ�ෂණ ව�ා�ප � ප�ෙ�ෂණ ව�ා�ප � ප�ෙ�ෂණ ව�ා�ප � ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ�යපෘ�යපෘ�යපෘ�ය 
 

2.12.12.12.1    3333 ලංකාෙP කා"තා �ද�ා ලංකාෙP කා"තා �ද�ා ලංකාෙP කා"තා �ද�ා ලංකාෙP කා"තා �ද�ාඥq" )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�ඥq" )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�ඥq" )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�ඥq" )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�යනයයනයයනයයනය 
3 ලංකාෙP කා"තා �ද�ාඥq" )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�යනය 3 ලංකාෙP ��ධ අංශවල කා"තා 
�ද�ාඥq"ෙD ව�ාපෘ�ය සහ ඔ�" sණ ෙදන ගැට£ හා බාධක )Yබඳව අධ�යනය 'Hම සඳහා 
සw�ෂණය� Ep කරන ල2. ද ත °ස් 'Hම හා �ශ්ෙzෂණය [මෙකVට N�ප � [�ෙ,ශ සමග 
තා�ෂFක වා�තාව 2011 2 සකස් කරන ල2.  

 
2.22.22.22.2    kඩා හා මධ�kඩා හා මධ�kඩා හා මධ�kඩා හා මධ�ම ප8මාණ ක�මා"ත ම ප8මාණ ක�මා"ත ම ප8මාණ ක�මා"ත ම ප8මාණ ක�මා"ත (SME) ස#හ අධ�ස#හ අධ�ස#හ අධ�ස#හ අධ�යනයනයනයන 
    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    É6මz É6මz É6මz É6මz පාදක ෙකVට ග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�පාදක ෙකVට ග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�පාදක ෙකVට ග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�පාදක ෙකVට ග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�යනය යනය යනය යනය  
රට Xළ É6මz වගාව සහ É6මz පාදක ෙකVටග  ක�මා"ත ආ�ත නෙවU පාදන 
hයාවTය සහ ඒවාෙ� ස6බ"ධය �ම�ශනය 'Hමට සහ වටහාගැ�මට 2010 වසෙ� 2 
ෙමම අධ�යනය ආර6භ කරන ල2. පව�න ප,ධ�ය [යමාකාරෙය" hයා මක Rම සඳහා 
ජාලගත කරන ලද රාජ� ආයතන, අමාත�ාංශ, ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධන ආයතන, kඩා හා 
මධ� ප8මාණ ව�වසාය Nව�ධනය හා සැල@6 සකස ්කරන ආයතන, �ශ්ව �ද�ාල, රාජ� 
ෙනVවන සං�ධාන, අපනයනකuව", ෙගVR" හා අෙනk  Eයc අංශවල කා�යභාරය සහ 
ආෙයUජනය )Yබඳ ෙමම අධ�යනය ම!" ෙසVයා බලන ල2. °ස් කරන ලද ද ත;                    
අ) ස6බ"ධතාවල ශ��ම භාවය සහ p�වලතා, ආ) ප,ධ�ෙය* පව�න බාධක සහ ගැට£, 
ඇ) ප�ෙ�ෂණ සහ තා�ෂණ පරතර )Yබඳ මැන බැ�ම, යනාLය සඳහා �ශ්ෙzෂණය කරන 
ල2. ෙමම අධ�යනය 2011 2 [ම කරන ලද අතර ක�මා"තය වැ_ LM� 'Hම සඳහා වන 
N�ප � [�ෙ,ශ )Yබඳ �ෙශdෂ සැල'zල� ද�වA" අදාළ තා�ෂFක වා�තාව සකස ්
කරන ල2.  
 

2.2.22.2.22.2.22.2.2    ෙරVෙරVෙරVෙරVටෑංටෑංටෑංටෑං ( ( ( (ෙPවැzෙPවැzෙPවැzෙPවැz) ) ) ) පාදක ෙකVටග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�පාදක ෙකVටග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�පාදක ෙකVටග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�පාදක ෙකVටග  ක�මා"ත )Yබඳ E,0 අධ�යනය යනය යනය යනය  
3 ලංකාෙP ෙPවැz පාදක ෙකVටග  kඩා හා මධ� ප8මාණ ව�වසාය අංශෙය* ව�ාපෘ�ය, 
ස6බ"ධතා සහ ඊට ස6බ"ධවන hයාකාH" ෙම"ම, ජාලෙය* �ෙබ"නා x ගැට£, 
බාධක පරතර )Yබඳ වටහාගැ�මට ෙමම අධ�යනය ආර6භ කරන ල2. ද ත °ස් 'Hම 
2011 මැq මාසෙ� 2 ආර6භ ෙකuF. එය 2012 ව�ෂෙ� 2 ද අඛ�ඩව Ep ෙකu� ඇත. 
ක�මා"තෙ� සංව�ධනය සහ �රසරභාවය ඉල�ක ෙකVටග  N�ප � [�ෙ,ශ 2012 2 
ව�ාපෘ�ය [ම ෙකෙරන �ට අදාළ අ0කාH" ෙවත ද"වා  යව> ඇත.  
 

2.32.32.32.3    1998 1998 1998 1998 – 2008 2008 2008 2008 ද�වා කාලය Xළ N ද�වා කාලය Xළ N ද�වා කාලය Xළ N ද�වා කාලය Xළ Nදානය ෙකu� ජා�ක �ද�ාදානය ෙකu� ජා�ක �ද�ාදානය ෙකu� ජා�ක �ද�ාදානය ෙකu� ජා�ක �ද�ා පදන6 ප�ෙ�ෂණ  පදන6 ප�ෙ�ෂණ  පදන6 ප�ෙ�ෂණ  පදන6 ප�ෙ�ෂණ NNNNදාන දාන දාන දාන 
ඇගgමඇගgමඇගgමඇගgම:  :  :  :  hhhhයාවTයයාවTයයාවTයයාවTය, , , , [මැ�6[මැ�6[මැ�6[මැ�6, , , , NNNN�ඵල සහ සමාජ ආ�Zක බලපෑම �ඵල සහ සමාජ ආ�Zක බලපෑම �ඵල සහ සමාජ ආ�Zක බලපෑම �ඵල සහ සමාජ ආ�Zක බලපෑම     
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ප�ෙ�ෂණ Nදාන වැඩසටහන ස�ස්තරා මකව ඇගgමකට ල� 'Hෙ6 
අරණ ඇ�ව, i) දැ>ම උ පාදනය සහ තා�ෂණය ජනනය, ii) �ද�ා හා තා�ෂණ හැ'යා 
ෙගVඩනැ¨ම සහ ප�ෙ�ෂණ, සංව�ධන හා නෙවU පාදන Nචාලනයක ෙය2මට ජා�ක ප�ෙ�ෂණ 
ප,ධ�ය උන"p 'Hම, iii ) ජා�ක [ෂ්පාLතතාව", [ෂ්පාදන සංව�ධනය සහ yණා මක බව 
වැ_ LM� 'Hම, සහ iv) �ද�ා හා තා�ෂණ ෙතVරXu උ පාදනය, සැසÊම, සකස් 'Hම සහ 
ව�ා|�ය යනාLය ෙදසට ෙයV ෙවA" ෙමම ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ�ය 2011 2 ආර6භ කරන ල2.  

 

ෙමම අංශය ම!" [යාමක ව�ාපෘ�ය� Ep කරන ලද අතර එq" ලැ� ෙතVරXu පදන6 ෙකVට 
ෙගන, කළමනාකරණ ම�ඩලය �E" ප  කරන ලද උප කA+ෙව* මග ෙප"Rම යටෙ  
ස�ස්තරා මක ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ�ය� සකස් කරන ල2. ෙමම ව�ාපෘ� ෙයUජනාවTය 
කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙවත 2011 ෙදසැ6බ� මාසෙ� 2 අ>මැ�ය සඳහා ඉL8ප  කරන ල2. 

 
3. ෙවන  �ද�ාෙවන  �ද�ාෙවන  �ද�ාෙවන  �ද�ා හා තා�ෂණ ද තපාදක හා තා�ෂණ ද තපාදක හා තා�ෂණ ද තපාදක හා තා�ෂණ ද තපාදක : : : : 
 

• 3 ලංකාෙP �ෙදස්ගත �ද�ාඥq" )Yබඳ ද ත පාදකය hයා මක ත වෙ� පව�න ද ත 
පාදකය'. වසර rරාම ද ත °ස් 'Hම අඛ�ඩව Ep කරන ල2.  

• තා�ෂFක r,ගලq" )Yබඳ ද ත පාදකය - ද ත °ස ් 'Hම 2011 මැq මාසෙ� 2 ආර6භ 
කරන ලද අතර වසර rරා අඛ�ඩව hයා මක කරන ල2. 

• අ.ෙපV.ස. උ.ෙපළ උපා0ධාH yuවu )Yබඳ ද ත පාදකය -ද ත °ස්'Hම 2011 ¾[ මාසෙ� 2 
ආර6භ ෙකu� අතර දැනට ෙසdවක ම�ඩල දැ_ *ඟය [සා තාවකාTකව නවතා ඇත.  

• 3 ලංකාෙP නව [ෂ්පාදකq" )Yබඳ ද ත පාදකය - hයා මක ත වෙ� පව�න ව�ාපෘ�ය'. 
ෛද[කව Ep ෙකෙරන ද ත යාව කා�න 'Hම Ep කරන ල2. 
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4. �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තා�ෂණ N හා තා�ෂණ N හා තා�ෂණ N හා තා�ෂණ N�ප �ය )Yබඳ තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ N�ප �ය )Yබඳ තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ N�ප �ය )Yබඳ තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ N�ප �ය )Yබඳ තරඟකාH ප�ෙ�ෂණ Nදානදානදානදාන 
 

වසර Xළ �ද�ා හා තා�ෂණ N�ප � ප�ෙ�ෂණ )Yබඳ Nදාන අයp6ප  හතර� (04) ලැ� අතර 
පහත සඳහ" ව�ාපෘ� ෙදක (02) සඳහා #ල�ාධාර සපයන ල2. 

 
NNNNදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය NNNNධාන ලාjයා ධාන ලාjයා ධාන ලාjයා ධාන ලාjයා / / / / 

ආයතනආයතනආයතනආයතනයයයය 
ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාව////කාලයකාලයකාලයකාලය ෙව"ෙව"ෙව"ෙව"    කරන ලද කරන ලද කරන ලද කරන ලද 

£ දල£ දල£ දල£ දල 
 

 
RD/2011/STP/01 

 
ආචා�ය පරා�ම 
සමරXංග, 
N�ප � 
අධ�යනය )Yබඳ 
ආයතනය 

 
ශාක ව�ග සහ ෙගVR"ෙD 
දැ>ම @°�ෙම* ලා ,0මය 
ෙ,පළ අq�ය : 3 ලංකාෙP R 
)Yබඳ E,0 අධ�යනය� 

 
702,400.00 

 
RG/2011/STP/02 

 
මහාචා�ය අ�  �. 
අz�ස් - ෙමVර+ව 
�ශ්ව �ද�ාලය 

 
3 ලංකාෙP Nවාහන අංශය 
සඳහා ෛජව ඉ"ධන )Yබඳ 
r£z �ශ්ෙzෂණය�. කාබ" 
ෙවෙළඳාම සඳහා තා�ෂණ - 
ආ�Zක සහ ජා�ක අවසථ්ා 
 

 
2,967,000.00 

 
 

5. සමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාව )Yබඳ ජා�ක කA+වව )Yබඳ ජා�ක කA+වව )Yබඳ ජා�ක කA+වව )Yබඳ ජා�ක කA+ව 
රට Xළ සමාජ �ද�ා ප�ෙ�ෂණ Nව�ධනය 'Hමට සහ ජා�ක සංව�ධනය උෙදසා සමාජ 
�ද�ාඥq"ෙD කටMX එ�ව Ep 'Hම )Yබඳ �ෙශdෂ අවධානය ෙයV කරA" 2011 වසෙ� 2 
)*+වන ලද සමාජ �ද�ාව )Yබඳ ජා�ක කA+ව වසර 3� සඳහා තම කා�ය සැලැසම් සකස් කළාය. 
2011 වසර Xළ ෙමම කA+ව පහත සඳහ" කා�යය Ep කළාය.  

 
5.15.15.15.1    ජා�ක වශෙය" වැදග වන ප�ෙ�ෂණ Nජා�ක වශෙය" වැදග වන ප�ෙ�ෂණ Nජා�ක වශෙය" වැදග වන ප�ෙ�ෂණ Nජා�ක වශෙය" වැදග වන ප�ෙ�ෂණ Nඛතා �ෙෂdeඛතා �ෙෂdeඛතා �ෙෂdeඛතා �ෙෂde )Yබඳ වා�තාව� සැක}ම )Yබඳ වා�තාව� සැක}ම )Yබඳ වා�තාව� සැක}ම )Yබඳ වා�තාව� සැක}ම 
 
5.25.25.25.2        “ සමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ා ප�ෙ�ෂණ සහ ස�සත්රා මක ප�ෙ�ෂණ ෙයUජනාවT සැක}ම ප�ෙ�ෂණ සහ ස�සත්රා මක ප�ෙ�ෂණ ෙයUජනාවT සැක}ම ප�ෙ�ෂණ සහ ස�සත්රා මක ප�ෙ�ෂණ ෙයUජනාවT සැක}ම ප�ෙ�ෂණ සහ ස�සත්රා මක ප�ෙ�ෂණ ෙයUජනාවT සැක}ම”  )Yබ )Yබ )Yබ )Yබඳ ඳ ඳ ඳ 

ෙදLන rs� වැඩ£ව ෙදLන rs� වැඩ£ව ෙදLන rs� වැඩ£ව ෙදLන rs� වැඩ£ව 2011201120112011 ෙනVවැ6බ�  ෙනVවැ6බ�  ෙනVවැ6බ�  ෙනVවැ6බ� 7 7 7 7 – 8  8  8  8 Lනවල 2 පැවැ RමLනවල 2 පැවැ RමLනවල 2 පැවැ RමLනවල 2 පැවැ Rම 
 
5.3 කA+ සමා�කය" ෙදසැ6බ� කA+ සමා�කය" ෙදසැ6බ� කA+ සමා�කය" ෙදසැ6බ� කA+ සමා�කය" ෙදසැ6බ� 7777 සහ  සහ  සහ  සහ 8888 යන ෙදLන Xළ පහත සඳහ" ෙ මා ඔසේසd 3 යන ෙදLන Xළ පහත සඳහ" ෙ මා ඔසේසd 3 යන ෙදLන Xළ පහත සඳහ" ෙ මා ඔසේසd 3 යන ෙදLන Xළ පහත සඳහ" ෙ මා ඔසේසd 3 ලංකා  ලංකා  ලංකා  ලංකා 

yව" �pT සංසථ්ාෙP yව" �pT සංසථ්ාෙP yව" �pT සංසථ්ාෙP yව" �pT සංසථ්ාෙP (SLBC) ජා�ක සව්ෙ,ශ ෙසdවෙය*  ජා�ක සව්ෙ,ශ ෙසdවෙය*  ජා�ක සව්ෙ,ශ ෙසdවෙය*  ජා�ක සව්ෙ,ශ ෙසdවෙය*  ‘ @බාර§@බාර§@බාර§@බාර§”  වැඩසටහ" ෙදකකට  වැඩසටහ" ෙදකකට  වැඩසටහ" ෙදකකට  වැඩසටහ" ෙදකකට 
සහභා!Rමසහභා!Rමසහභා!Rමසහභා!Rම.... 
අ) සමාජ �ද�ා ප�ෙ�ෂණ සහ ජා�ක සංව�ධනය 
ආ) සමාජ �ද�ා ප�ෙ�ෂණ සහ ජා�ක Nඛතා 

 

6. “ ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය : : : : ෙමෙහM6 �ෙමෙහM6 �ෙමෙහM6 �ෙමෙහM6 �ෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශ”     
((((2011201120112011 ෙනVවැ6බ�  ෙනVවැ6බ�  ෙනVවැ6බ�  ෙනVවැ6බ� 02 02 02 02 – 03 03 03 03)))) 
 ජා�ක �ද�ා පදනම ව�ෂ 2008 ඔ�ෙතV6බ� Eට 2011 සැ|තැ6බ� ද�වා වසර 03ක කාලය� �ද�ා 
හා තා�ෂණ N�ප � ආEයා�ක ජාලෙය* (STEPAN) සභාප� වය දැuවාය. ෙකVළඹ, ගලධා8 
ෙහUටලෙ� 2 2011 ෙනVවැ6බ� 02 – 03 Lනවල පැව�  “ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය: ෙමෙහM6 
�ෙමUපාය සහ කළමනාකරණ අංශ”  නමැ� වැඩ£ව �ද�ාව හා තා�ෂණ N�ප � සැල@6 අංශය 
(STPRD) හා ජාත�"තර සබඳතා අංශය (ILD) ම!" ඒකාබ,ධව සං�ධානය කරන ල2. 3 ලංකාව 
ඇX£ සාමා�ක රටවz 11� ෙමම වැඩ£වට සහභා! �ය.  
 
වැඩ£ෙP 2 පහත සඳහ" කu� හBනාෙගන අ>මත කරන ල2. 
 
• 3 ලංකාෙP ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ෙය* (NIS) Eයc අවශ�තා කැb කරA" kඩා, මධ�ම 

සහ �ශාල ප8මාණෙ� ��ධ අධ�යන Ep 'Hෙ6 වැදග කම 
• නෙවU පාදන hයාවT )Yබඳ වැ_ අවධානය� ෙයV කරA" �ශ්ව �ද�ාල අධ�ාපන ප,ධ�ය 

ෙවනසකට භාජනය 'Hෙ6 අවශ�තාවය 
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• වbනාකම ආෙ,ශ කරන ලද අපනයන භා�ඩවT" ෙසස් බ,ද� අයකර ගැ�ම XY" ප�ෙ�ෂණ 
සහ සංව�ධන කටMX සඳහා සහන සැල}ම, ජා�ක ම^ටෙම" අපනයනය සඳහා L8 2මනා 
ලබා2ම, [�මාණv� වය )Yබඳ [rණතා LM� 'Hෙ6 සහ වැ_LM� 'Hෙම" අධ�ාපනය සහ 
උසස ් අධ�ාපන ප,ධ�ය ශ��ම  'Hම, ව�වසායක ව [rණතා හැඩගැසR්ම )Yබඳ �ෂය 
මාලාවල අ"ත�ගත 'Hම යනාLය සඳහා ප,ධ�ය� සකස් 'Hම. 

• ජා�ක නෙවU පාදන ප,ධ�ය ශ��ම  'Hම )Fස රටකට �ෙශd{ත x @p@ ෙමෙහM6 
�ෙමUපාය සකස් 'Hම. �ෙෂdeෙ� කටMX කරන NRණq" එ'ෙනකට ෙවනස් NෙPශ සලකා 
බල> ඇත. 

• NIS අධ�යන සැල@6 කරන �ට, ප�ෙ�ෂණෙ� අරණ හBනාගැ�ම, එ* ස"ද�භා>ගත සලකා 
බැ�6 සහ ජා�ක වැදග කම ෙම"ම සමාජ වග�ම සමග ෙවන  අවශ�ෙය" කළ MX දෑ )Yබඳ 
අවධානය ෙයV කළ MXය.  

• කzපව නා �රසර නෙවU පාදන ආකෘ�ය� සඳහා නෙවU පාදන අංශෙ� [යැෙළ"න" අතර 
ස6බ"ධතාවය ශ��ම  'Hෙ6 සහ Mෙනස්ෙකU _සක්ව8 ස6මානය යනාLය වැ[ �ෙශd{ත 
නාමය� යටෙ  නෙවU පාදන ස6මාන ස6Nදාය� සමග නෙවU පාදන )Yගැ�මකට ල� 'Hම 
සඳහා පහ@ක6 සැපgෙම* ලා Mෙනස්ෙකUව මැLහ Rෙ6 වැදග කම හBනාග> ලැF. 

 

7.   NNNNධාන [මැ�6ධාන [මැ�6ධාන [මැ�6ධාන [මැ�6 
 

7.1 තා�ෂFක වා�තාතා�ෂFක වා�තාතා�ෂFක වා�තාතා�ෂFක වා�තා 
 

• 3 ලංකාෙP �ද�ා හා තා�ෂණ ආචා�ය උපා0 )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�යනය  
• 3 ලංකාෙP කා"තා �ද�ාඥq" )Yබඳ ප@ �පර6 අධ�යනය 

 
7.2 NNNNකාශන කාශන කාශන කාශන ((((�චාරයට ල� කරන ලද�චාරයට ල� කරන ලද�චාරයට ල� කරන ලද�චාරයට ල� කරන ලද)))) 
 

}තා අq}තා අq}තා අq}තා අq. . . . ��������මEංහ මEංහ මEංහ මEංහ ((((2011201120112011)))),,,, 3 ලංකාෙP SMEවල ත වය සහ �ද�ා හා තා�ෂණ ආයතන 
ජාලකරණය XY" නෙවU පාදන [මැ�6 Nව�ධනය 'Hම. ෙට� ෙමV[ට�, 2011 ¾T - 
අෙගUස්X, )+ 11 – 19. 

 

8. ��ධ ජා�ක සහ ආයත[ක කA+ සඳහා ��ධ ජා�ක සහ ආයත[ක කA+ සඳහා ��ධ ජා�ක සහ ආයත[ක කA+ සඳහා ��ධ ජා�ක සහ ආයත[ක කA+ සඳහා කා�යකා�යකා�යකා�යම�ඩල [ෙයUජනයම�ඩල [ෙයUජනයම�ඩල [ෙයUජනයම�ඩල [ෙයUජනය : : : : 
 

• ආචා�ය }තා අq. ��මEංහ, Nධා� / STPRD පහත සඳහ" කA+වල ෙසdවය කළා ය.  
 අ) � අංශෙ� සභා සාමා�කා සහ සභාප�[ය (]ව සහ පෘZ� �ද�ා කA+ව), 2011 3 ලංකා 

�ද�ාjව�ධන සංගමය (SLAAS), �ද�ා මාවත, ෙකVළඹ - 07, 2011 වසර සඳහා 
 

ආ) සාමා�කා ෙජ�ෂඨ් �ද�ාඥq"ෙD සංසදය, ජා�ක �ද�ා හා තා�ෂණ ෙකVAසම 
(NASTEC), නාවල, >ෙDෙගVඩ, 2011 වසර සඳහා 

 
• ආචා�ය �.ආ�.එ6.�. Lzu�{, �ද�ා මක [ලධාH[ / STPRD  පහත සඳහ" කA+ෙP ෙසdවය 

කළා ය.   
 

අ) ෙzක6, �. අංශය (]ව සහ පෘZ� �ද�ාව කA+ව), 2011. 3 ලංකා �ද�ාjව�ධන සංගමය 
(SLAAS), �ද�ා මාවත, ෙකVළඹ - 07, 2011 වසර සඳහා 

 
9.   කා�යකා�යකා�යකා�යම�ඩලෙ� අමතර hම�ඩලෙ� අමතර hම�ඩලෙ� අමතර hම�ඩලෙ� අමතර hයාකාරක6යාකාරක6යාකාරක6යාකාරක6 
 

• ආචා�ය }තා අqආචා�ය }තා අqආචා�ය }තා අqආචා�ය }තා අq. . . . ��������මEංහමEංහමEංහමEංහ, , , , NNNNධා�ධා�ධා�ධා�//// STPRD පහත සඳහ" කා�යය"* අඛ�ඩව [යැcනාය. 
 
 

1) 3 ලංකා ජා�ක �ද�ා පදන6 වාරසඟරාෙව* සහාය සංස්කාරක 
2) ජා�ක �ද�ා පදනෙම* @£-Nස6පාදන කA+ සභාප�[ය, 2009 ව�ෂෙ� Eට 
3) �ද�ා අධ�ාපනය )Yබඳ �ද�ාප� උපා0ය සඳහා TයාපLං� x vෂ�q" ෙදෙදෙනkෙD 

අ¢�ෂකව8ය, �ද�ාව )Yබඳ පශ්චා  උපා0 ආයතනය (PGIS), ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව 
�ද�ාලය 
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අ) @]වා ෙපVzග6ෙපVල Aය - PGIS/SE/MSc/BE/08/07 
ආ) සභානායග6 අjලා" මයා - PGIS/SE/MSc/PE/08/05 [බ"ධනය ඉL8ප  කර 

ඇත. 
 

• ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ6එ6එ6එ6....����. . . . Lzu�{Lzu�{Lzu�{Lzu�{, , , , �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මක  මක  මක  මක [ලධා8�[ලධා8�[ලධා8�[ලධා8�,,,, පහත සඳහ" කටMXවල  [යැcනාය. 
1) ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ත ව කළමනාකරණ ප,ධ�ෙය* (QMS) සම ක�ඩාය6 

සාමා�කා 
2) ෙ|රාෙද[ය �ශ්ව �ද�ාලය, �ද�ාව )Yබඳ පශ්චා  උපා0 ආයතනෙය* ෛජව රසාය[ක 

සහ අ�ක ]ව �ද�ාව )Yබඳ අධ�යන ම�ඩලය යටෙ  TයාපLං� x (<�ණ කා�න) 
ද�ශනප� vෂ�යkෙD ව�ාපෘ� අ¢�ෂකව8ය 
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ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා rසත්කාලය හා ස6ප  මධ� rසත්කාලය හා ස6ප  මධ� rසත්කාලය හා ස6ප  මධ� rසත්කාලය හා ස6ප  මධ�සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය (NSLRC) 
 

1111....    හැ©"Rමහැ©"Rමහැ©"Rමහැ©"Rම 
සමාෙලUචනයට ල� ෙකෙරන වසර Xළ 3 ලංකා �ද�ා හා තා�ෂණ ෙතVරXu ජාලෙ� (SLISTINET) 
ෙ�"�සථ්ානය ෙලස ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානය අඛ�ඩව කටMX කළාය. 
භා�ත කර"න"ෙD ෙවනසව්න අවශ�තාවලට අ>»පව තා�ෂFක සංව�ධනය" )Yබඳ ෙතVරXu 
සrරා�ම )Fස ෙමම වසර Xළ ෙබVෙහUමය� �ෙමUපාය හB"වා 2 අ>ගත කරන ල2. 

 
�ෙශdෂ EpR6 �ෙශdෂ EpR6 �ෙශdෂ EpR6 �ෙශdෂ EpR6 :::: ෙමම වසර Xළ පහත සඳහ" කැ� ෙපෙනන ජයIහණ ලබා ග"නා ල2. 

 
3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ද�ශකය  ද�ශකය  ද�ශකය  ද�ශකය :::: 
<�ණ පාඨ ෙzඛන සංඛ�ාංක rස්තකාලය� බවට 3 ලංකා �ද�ා ද�ශකය (SLSI) ද ත පාදකය 
ප8ව�තනය 'Hෙ6 කටMX ෙමම වසර Xළ JK Nග�ය� ෙප">6 ෙකuF. NSFLAN ඔස්ෙසd 
මා�ගගතව <�ණ පාඨ ෙzඛන ෙවත NෙPශR6 £ ගණන 2011 ෙදසැ6බ� 31 වන �ට 23,553� 
ෙලස වා�තා �ය. ෙමය, ද තපාදකෙය* £  වා�තා ගණ[" 50% � �ය. 
 
ජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාපෘ�ය පෘ�ය පෘ�ය පෘ�ය :::: 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* #Tක වය යටෙ  පස් අ�up ජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාපෘ�ය� 
hයා මක කරන ල2. රට Xළ x ආයතනවල සහ rස්තකාලවල තබා ඇ� ෙ,Jයව උ පාදනය 
ෙකu� �ද�ාවට හා තා�ෂණයට අදාළ ෙතVරXu සංඛ�ාංකකරණය 'Hම ෙමම ව�ාපෘ�ෙය" 
ඉල�ක ෙකෙ�. නෙවU පාදනය සහ ඵලදාg ප�ෙ�ෂණ Nව�ධනයට රට Xළ Eයcම �ද�ා මක 
පා�ශවකuව" හට <�ණ පාඨ ෙzඛන සඳහා මා�ගගතව NෙPශRමට ඉඩNස්තා සැපgම ෙම* 
අරණq. 
 
ඉ ඉ ඉ ඉ ---- සව්ාjමා� ස6මානය  සව්ාjමා� ස6මානය  සව්ාjමා� ස6මානය  සව්ාjමා� ස6මානය :::: 
3 ලංකා ෙතVරXu සහ ස"[ෙPදන [ෙයU�තායතනය (ICTA) ම!" සං�ධානය කරන ලද ඉ - 
සව්ාjමා� - 2011 ස6මාන උෙළෙz 2 ඉ - �ද�ා කැටග8ය යටෙ  3 ලංකා �ද�ා ද�ශක 
ද තපාදකය �ෙශdෂ kසලතා ස6මානය� Lනා ග තාය.  
  
ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ----  ෙකUෂඨ්ාගාරය    ෙකUෂඨ්ාගාරය    ෙකUෂඨ්ාගාරය    ෙකUෂඨ්ාගාරය  :::: 
ෙවන  ඉ - ෙකUෂඨ්ාගාර සහ ෙ,Jයව Nකාශනය කර"නා x අෙනk  මා�ගගත වාරසඟරා 
(SLJOL * අඩංy Eයcම සඟරා ද ඇXළ ව ෙබVෙහU ෙදෙනkට එක �ට ෙස�6 'Hෙ6 පහ@කම 
ෙමම ද තපාදකෙය* අ"ත�ගත කරන ල2. එ[සා එ� ෙස�ම'" ත[/ෙබVෙහU/Eයcම අඩ� 
ෙස�6 සඳහා පහ@ක6 සැපqF.  
 
ආයත[ක ඉ ආයත[ක ඉ ආයත[ක ඉ ආයත[ක ඉ ---- ෙකVෂඨ්ාගාරවල ජා�ක ජාලය  ෙකVෂඨ්ාගාරවල ජා�ක ජාලය  ෙකVෂඨ්ාගාරවල ජා�ක ජාලය  ෙකVෂඨ්ාගාරවල ජා�ක ජාලය :::: ඉ - ෙකVෂ්ඨාගාරවල ජා�ක ජාල ය ශ��ම  කරන 
ල2.  
 
3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ාjව�ධනjව�ධනjව�ධනjව�ධන සංග6  සංග6  සංග6  සංග6 (SLAAS) ද ත පාදකය ද ත පාදකය ද ත පාදකය ද ත පාදකය :::: 
SLAAS ද ත පාදකය කැ� ෙපෙනන Nග�ය� ෙප">6 කරන ල2.  ප@!ය වසර 25 �ස්ෙසd 3 
ලංකා �ද�ාjව�ධන සංග6 සැEවල ඉL8ප  කරන ලද Eයcම ප�ෙ�ෂණ පeවල (ආෙldය �ෂය 
සහ සාර සංIහ) ෙතVරXu වා�තා 'Hම [ම කරන ල2. 

 
2222....    ද තපාදක සංව�ධනයද තපාදක සංව�ධනයද තපාදක සංව�ධනයද තපාදක සංව�ධනය 
 

2.12.12.12.1    3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා    ද�ශකය ද�ශකය ද�ශකය ද�ශකය (SLSI) 
 

සමාෙලUචනයට ල� ෙකෙරන වසර Xළ ද තපාදකය කැ� ෙපෙනන Nග�ය� ෙප">6 ෙකVට 
ඇත. වා�තා සහ <�ණ පාඨ ෙzඛන සංඛ�ාව යන ,� වයම කැ� ෙපෙනන ව�ධන ෙPගය� 
ෙප">6 ෙකVට ඇත. වසර Xළ එ� කරන ලද වා�තා සහ අ"ත�ගත කරන ලද ෙzඛන සංඛ�ාව 
)YෙවY" 5,616� සහ 7,086� �ය.  
 
2006 2 ආර6භ කරන ලද Lනෙ� Eට ද තපාදකය <�ණ පාඨ ෙzඛන සංඛ�ාංක rස්තකාලය� 
බවට �මෙය" �කාශය �ය. 2010 සහ 2011 යන ෙදවසර Xළ ඉහළම ව�ධන ෙPගය ෙප">6 
ෙකuF. ද තපාදකෙය* x <�ණපාඨ අqතම 59%කට (ෙzඛන 23,553කට) 2011 ෙදසැ6බ� 31 
වන �ට NSFLAN XY" NෙPශRමට හැ' �ය. ෙමq", ෙ,Jය වාර සඟරා 15කට අ"ත�ජාලය 
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ඔස්ෙසd pරසථ් NෙPශය ලබා ෙදන ල2. pරසථ් NෙPශ ස6පාදනය සඳහා අෙන� Nකාශකq"ෙD 
*Aක6 අq�ය )Yබඳ අවසර ගැ�ෙ6 කටMX Ep ෙකෙරA" පව§.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.22.22.22.2    3333 ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ා ලංකා �ද�ාjව�ධනjව�ධනjව�ධනjව�ධන සංග6  සංග6  සංග6  සංග6 (SLAAS) ද තපාදකය ද තපාදකය ද තපාදකය ද තපාදකය  
 

ගත x වසර Xළ SLAAS ද තපාදකය කැ� ෙපෙනන r£zRම� ෙප">6 කරන ල2. 
ද තපාදකය 2011 ෙදසැ6බ� 31වන �ට අqතම 8,311� වා�තා කර �ෙt. ප@ !ය වසර 25            

(1976 – 2010) Xළ  SLAAS සැEවල ඉL8ප  කරන ලද අ0 ද ත (ආෙldය Nකාශන) ෙමම!" 
ආවරණය ෙකෙ�. සාරසංIහ එකX 'Hම ම!" 1987 – 2010 කාලය Xළ එකX කරන ලද වා�තා 
තවpරට  ශ��ම  කරන ල2. අ"ත�ජාලය ඔස්ෙසd ෙමම ද ත පාදකයට NෙPශRමට ඉඩකඩ 
සලසා ඇත.  

 
2.32.32.32.3    ප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nදාන ද තපාදකයදාන ද තපාදකයදාන ද තපාදකයදාන ද තපාදකය    (RGRA)      

RGRA ද තපාදකය මනාව සං�0ත 'Hම Ep කරන ලද අතර එ* අ"ත�ජාල අXusණත 
වැ_LM� කරන ල2. 2011 ෙදසැ6බ� 31 වන �ට ෙම* අඩංy x වා�තා සංඛ�ාව 1,881 � �ය. 
NSFLANවT" NෙPශ �ය හැ' <�ණ පාඨ වා�තා සංඛ�ාව 967� �ය. 

 
2.42.42.42.4    rව ප  T) ද තපාදකය rව ප  T) ද තපාදකය rව ප  T) ද තපාදකය rව ප  T) ද තපාදකය  
 වසර Xළ එ� කරන ලද වා�තා ගණන 1,587� x අතර 2011 ෙදසැ6බ� 31 වන �ට £ වා�තා 

සංඛ�ාව 20,250� �ය. ෙමම අ0 ද තපාදකය �මෙය" සංඛ�ාංක rස්තකාලය� බවට 
ප8ව�තනය ෙවA" පව§. 

 
2.52.52.52.5    SLISTIC  නාමාවTය නාමාවTය නාමාවTය නාමාවTය  

  2011 ෙදසැ6බ� 31 වන �ට වා�තා සංඛ�ාව 26,777� �ය.  
 

2.62.62.62.6    ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ජා�ක ඉ ---- ෙකUෂ්ඨා ෙකUෂ්ඨා ෙකUෂ්ඨා ෙකUෂ්ඨාගාර  ගාර  ගාර  ගාර   
ෙවන  ඉ - ෙකUෂ්ඨාගාර ඔසේසd ෙස�6 'Hම )Fස ෙබVෙහU ෙදෙනkට එක �ට ෙස�6 'Hෙ6 
පහ@කම ද තපාදකෙය* අ"ත�ගත කරන ල2. ඒ අ>ව, ජා�ක �ද�ා පදන6 ඉ - ෙකUෂඨ්ාගාර 
අඩ�ෙය* ෙ,Jය ඉ - ෙකUෂඨ්ාගාර/මා�ගගත වාරසඟරා ෙදක� ෙහU වැ_ ගණන� ඔසේසd ෙස�6 
'Hම ත[ ෙස�ම� ම!" Ep 'Hමට අවසථ්ාව ෙම*2 සපයා ඇත. තම ප�ෙ�ෂණ හා තා�ෂFක 
ප¶කා ද තපාදකයට එ� 'Hමට ෙ,Jය �ද�ා මක Nජාවට ඉඩකඩ ලබා 2ෙ6 අරF" ෙමම 
ෙකUෂඨ්ාගාරය �ශාල ස�වරය� ෙවත මාu කරන ල2. වඩා පහ@ සහ ආක�ශ�ය, භා�ත 
අXusණත� සැපgම )Fස අXusණත වැ_LM� කරන ල2.  
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�ද�ා හා තා�ෂණ ෙතVරXu ජා�ක ෙකUෂ්ඨාගාරය 
සංඛ�ාංකකරණය 

<�ණ පාඨවලට ස6බ"ධතා ස*ත T)/වා�තා සංඛ�ාව 
සංඛ�ාංකකරණය කළ සහ <�ණ පාඨවලට ස6බ"ධ 
ෙනVකළ T) / වා�තා සංඛ�ාව 
සංඛ�ාංකකරණය 'Hමට සහ <�ණ පාඨවලට ස6බ"ධ 
'Hමට [යAත T) /වා�තා සංඛ�ාව 
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3333....    සපයන ලද ෙසdවාසපයන ලද ෙසdවාසපයන ලද ෙසdවාසපයන ලද ෙසdවා 
Eයcම ෙ,Jය rසත්කාල නාමාවT,  ජාල නාමාවT සහ �ෙශdෂ මා�ගගත ද තපාදකවලට ෙ�"Ùය 
,වාරය� ෙලස ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ාන ෙවt අඩ�ය අඛ�ඩව තම ෙසdවය 
සැපµවාය. ප�ෙ�ෂකq"ෙD පහ@ව සඳහා Eයcම ෙ,Jය සහ ජාත�"තර යන ෙදඅංශෙය*ම ස6ප  
ෙවත වඩා  NෙයUජනව  ස6බ"ධතා ඇ� කරන ල2.  

 
3.13.13.13.1    අද�අද�අද�අද�තන දැ>ව  'Hෙ6 ෙසdවාතන දැ>ව  'Hෙ6 ෙසdවාතන දැ>ව  'Hෙ6 ෙසdවාතන දැ>ව  'Hෙ6 ෙසdවා (CAS) 
 රට Xළ x 4,000කට අ0ක ප�ෙ�ෂකq" ෙවත සqෙනVෙට� ඉ - Nවෘ � ප¶කාව ම!" අද�තන 

දැ>ව  'Hෙ6 ෙසdවය� සපයන ල2. ෙමම ෙසdවාව ඔස්ෙසd ප�ෙ�ෂකq"ෙD සහ ශාසe්ඥq"ෙD 
ෙ6සය මතට ම NSLRC ෙවත සෑම මසකම එ� කරන ලද නව අqතම 40ක පමණ ෙතVරXu ෙගන 
යන ල2. 

 
3.23.23.23.2    ආෙldආෙldආෙldආෙldය ෙතVරXu ෙසRෙ6 ෙසdවාවය ෙතVරXu ෙසRෙ6 ෙසdවාවය ෙතVරXu ෙසRෙ6 ෙසdවාවය ෙතVරXu ෙසRෙ6 ෙසdවාව 
 භා�ත කර"න"ෙD අවශ�තාවලට N�චාර දැ�Rම� ෙලස ෙතVරXu ෙස�6 316� Ep කරන ලද 

අතර �ම}6 120කට )YXu සපයා ඇත. ෙ,Jය සහ ජාත�"තර උ පාදක )Yබඳව ෙස�6 Ep 
කර ඇත. ෙතVරXu ෙසRෙ6 සහ ආෙldය ෙතVරXu ෙසdවාවලට සමගාwව )ටප  'Hෙ6 ෙසdවය� 
ද සපයන ල2.  

 
3.33.33.33.3    rසත්කාල නාමාවT දරා E¯මrසත්කාල නාමාවT දරා E¯මrසත්කාල නාමාවT දරා E¯මrසත්කාල නාමාවT දරා E¯ම 
 ස6ප  ෙබදා ගැ�ෙ6 අදහස ඇ�ව තම ස6ප  �ද�ා මක NජාවෙD දෘශ� පථයට ෙගන ඒමට 

උපකාර කර> වස් පහත සඳහ" ආයතන Xෙන* මා�ගගත නාමාවT ජා�ක �ද�ා පදන6 
ස�වරෙය* දරා Ebන ල2. 
• මානව *Aක6 අධ�යන සඳහා ෙ�"�ය -  ෙකVළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
• ප�z සං�ධාන සංගමය 
• මධ�ම ප8සර අ0කා8ය 

 
3.43.43.43.4    බා*ර r,ගලෙයUබා*ර r,ගලෙයUබා*ර r,ගලෙයUබා*ර r,ගලෙයU 
 ජා�ක �ද�ා පදන6 උ පාදකවලට NෙPශRෙ6 සහ ෙස�6 'Hෙ6 පහ@ක6 සපයා ඇ� බැ�" 

ප@ !ය වසර '*පය £zෙz rස්තකාලය ෙවත බා*ර r,ගලq"ෙD පැA½ම අ¥ ම^ටමක 
පැව� බව [H�ෂණය කරන ල2. 2011 වසර Xළ පැAF බා*ර r,ගලq"ෙD සංඛ�ාව 124� �ය. 

 
3.53.53.53.5    ස6ම"eස6ම"eස6ම"eස6ම"eණණණණ 
 rස්තකාලයා0ප�වu" 52� සහභා! x “ෙතVරXu වෘ �කq" සඳහා ආචාර ධ�ම”  යන මැෙය" 

ස6ම"eණය� සං�ධානය කරන ල2.  
 
4444....    එකXව සංව�ධනය 'HමඑකXව සංව�ධනය 'HමඑකXව සංව�ධනය 'HමඑකXව සංව�ධනය 'Hම 

නව I"ථ සහ වා�තා 176� එ� 'Hම ම!" ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානෙය* 
එකXව ශ��ම  කරන ල2. “නෙවU පාදන”  සහ “නැෙනUතා�ෂණය”  යන �ෙෂdeවල I"ථ ලබා 
ගැ�ම සඳහා �ෙශdෂ අවධානය� ෙයV කරන ල2. ජා�ක �ද�ා පදන6 NදානවT" අවස" වා�තා 9� 
ලැF. වසර rරා වාරසඟරා (ෙ,Jය සහ �ෙ,Jය) 65� [�පතා rස්තකාලය ෙවත ලැCම Ep�ය. 
“නෙවU පාදන කළමනාකරණය”  )Yබඳ නව වාරසඟරා මාතෘකාව� දායකRෙ6 ලැqස්Xවට එ� 
කරන ල2. 

 
ජාත�ජාත�ජාත�ජාත�"තර ද තපාදකවලට N"තර ද තපාදකවලට N"තර ද තපාදකවලට N"තර ද තපාදකවලට NෙPශ Rම ෙPශ Rම ෙPශ Rම ෙPශ Rම ::::        ජා�ක �ද�ා පදන6 ප8lය Xළ පහත සඳහ" ජාත�"තර 
ද තපාදකවලට NෙPශRෙ6 අවසථ්ාව වසර rරාම සපය> ලැF. 
 
HINARI <�ණ පාඨ වාර<�ණ පාඨ වාර<�ණ පාඨ වාර<�ණ පාඨ වාරසඟරා ද තපාදකය සඟරා ද තපාදකය සඟරා ද තපාදකය සඟරා ද තපාදකය : : : :     ෙලUක ෙසSඛ� සං�ධානය Nධාන ෙපෙළd Nකාශකq" 
සමග එ�ව HINARI  වැඩසටහන ලබා 2 ඇ� අතර එය ෛජව �ද�ා සහ ආ�ත සමාජ �ද�ා යන 
�ෙෂdeවල Nධාන වාරසඟරා ෙවත මා�ගගත NෙPශය සපයq. වාරසඟරා 8,500කට අ0ක සංඛ�ාව� 
ෙවත සහ ඉ - I"ථ 7,000කට අ0ක Nමාණයකට HINARI  ම!" NෙPශය සපය> ලැෙt. 
 
AGORA  <�ණ පාඨ ද තපාදකය <�ණ පාඨ ද තපාදකය <�ණ පාඨ ද තපාදකය <�ණ පාඨ ද තපාදකය : : : :     එ�ස  ජා§"ෙD ආහාර සහ කෘ{ක�ම සං�ධානය Nධාන ෙපෙළd 
Nකාශකq" සමග එ�ව; ආහාර, කෘ{ක�මය, ප8සර �ද�ාව සහ ආ�ත සමාජ �ද�ාවල කැ� ෙපෙනන 
rස්තකාල එකXව� ෙවත NෙPශRමට ෙමම ද තපාදකය ඔස්ෙසd ඉඩකඩ ලබා ෙදq. වාරසඟරා 1,900ක 
පමණ එකXව� ෙමම ද තපාදකෙය* අ"ත�ගතය.  
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අ"ත� ජාලෙය* ඇ� අය'Hම'" ෙතVර අෙනk  ද තපාදක සහ ස6ප  ගණනාව� හBනාෙගන 
ඇ� අතර ෙතVරXu ෙසRෙ6 සහ <�ණ පාඨ ෙzඛන ලබා ගැ�ෙ6 පහ@ක6 සැපgම සඳහා එම ද ත 
පාදක ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානෙය* ෙවt අඩ�යට ස6බ"ධ කරන ල2. 
 

5555....    ජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාකකරණ ව�ාපෘ�යපෘ�යපෘ�යපෘ�ය 
�ද�ා මක Nජාවට පහ@ මා�ගගත NෙPශය� ලබා 2ෙ6 අදහස ඇ�ව ෙ,Jය rසත්කාලවල ඇ� 
ෙ,Jයව උ පාදනය ෙකu� �ද�ා හා තා�ෂණ ෙතVරXu සංඛ�ාංක ආකාරයට ප8ව�තනය 'Hෙ6 
අරණ ඇ�ව ජා�ක සංඛ�ාංකකරණ ව�ාපෘ�ය� (NDP) Lය  කරන ල2. පස ් වසරක ව�ාපෘ�ය� 
වන ෙම* පළ අLයර 2011 2 ආර6භ කරන ල2. ෙ6 ය ටෙ , අප රෙ^ rස්තකාල හයක (06) එන6; 
ෙපVz ප�ෙ�ෂණ ආයතනය, කෘ{ක�ම ප�ෙ�ෂණ N�ප � සභාව, නRන තා�ෂණය සඳහා වන 
ආත� }. �ලා� මධ�සථ්ානය, කෘ{ක�ම පශ්චා  උපා0 ආයතනය, මධ�ම ප8සර අ0කා8ය, සහ 
කා�Aක තා�ෂණ ආයතනය යන ආයතන rස්තකාලවල ෙ,Jය �ද�ා හා තා�ෂණ ෙතVරXu 
සංඛ�ාංකකරණය )Fස හBනාග"නා ල2. ව�ාපෘ�ෙය* Nග�ය අ¢�ෂණය 'Hමට ෙමෙහM6 
කA+ව� ප  'Hම සහ ජා�ක �ද�ා පදනම සහ සෑම හ�zකාර rස්තකාලය� අතර අ ස" තැCම 
සඳහා අවෙබUධතා !�@ම� සකස ්'Hම ද Ep කරන ල2. ෙ,Jය rස්තකාලවල x අදාළ �ව� )Yබඳ 
ෙතVරXu °ස් කරන ලද අතර පස් අ�up ව�ාපෘ� කාලය සඳහා කා�ය සැලැසම්� ද )Yෙයළ කරන 
ල2. සංඛ�ාංකකරණය බා*ර පා�ශවයකට ලබා 2ම )Fස @p@ සැපM6කuෙවk ද හBනා ග> ලැF. 
සංඛ�ාකකරණ ව�ාපෘ�යට සමගාwව, ආයත[ක ෙකUෂඨ්ාගාර (IR) සැක}ම ද  Nව�ධනය කරන ල2. 
ෙතUරාග  rස්තකලායා0ප�වu" ක�ඩායමකට 2009 ව�ෂෙ� 2 � අවකාශෙය* ඉ - ෙකVෂ්ඨාගාර 
)*+Rම සඳහා අවශ� ෙකෙරන rs�ව� ලබා 2 �ෙt. ෙකෙසd ෙවත  ප8පාලනමය hයාවTෙය* 
�වාදය ෙහdXෙකVට ෙගන සැල@6 කළ ප8L සංඛ�ාංකකරණ කටMX 2011 2 ආර6භ 'Hමට අවකාශ 
ෙනVලැF. අදාළ දෑ සංඛ�ාංකකරණය 'Hම 2012 වසෙ� z භාගෙ� 2 ආර6භ ෙකෙර> ඇත. 

 
 
6666....    SLISTINET  ද තපාදකෙයද තපාදකෙයද තපාදකෙයද තපාදකෙය* x ෙතVරXu තා�ෂණ ෙයVදාගැ�6 ඉහළ නැංRම* x ෙතVරXu තා�ෂණ ෙයVදාගැ�6 ඉහළ නැංRම* x ෙතVරXu තා�ෂණ ෙයVදාගැ�6 ඉහළ නැංRම* x ෙතVරXu තා�ෂණ ෙයVදාගැ�6 ඉහළ නැංRම 
 

6....1111    මෘpකාංග ෙබදා හැHම මෘpකාංග ෙබදා හැHම මෘpකාංග ෙබදා හැHම මෘpකාංග ෙබදා හැHම : : : :     
  rස්තකාල කළමනාකරණ මෘpකාංගය වන CDS/ISIS  (�"ෙඩUස් සංස්කරණය) * )ටප  32� රට 

Xළ x rසත්කාල අතර ෙබදා හ8න ල2.  
 
6....2222    rs� 'Hෙ6 වැඩසටහ"rs� 'Hෙ6 වැඩසටහ"rs� 'Hෙ6 වැඩසටහ"rs� 'Hෙ6 වැඩසටහ"////වැඩ£ වැඩ£ වැඩ£ වැඩ£  
    

6.2.16.2.16.2.16.2.1    WINISIS  වැඩ£ව වැඩ£ව වැඩ£ව වැඩ£ව :::: 
 rස්තකාල වෘ �කq" 29 ෙදෙනk rs� 'Hම සඳහා WINISIS මෘpකාංගෙ� #Tක 

ෙයVදාගැ�6 )Yබඳ වැඩ£ Xන� පව වන ල2.  
 
6.2.26.2.26.2.26.2.2    �වෘත ෙzඛනාගාර සැක}ම සඳහා ��වෘත ෙzඛනාගාර සැක}ම සඳහා ��වෘත ෙzඛනාගාර සැක}ම සඳහා ��වෘත ෙzඛනාගාර සැක}ම සඳහා �. . . . අවකාශ මෘpකාංගය ෙයVදාඅවකාශ මෘpකාංගය ෙයVදාඅවකාශ මෘpකාංගය ෙයVදාඅවකාශ මෘpකාංගය ෙයVදා    ගැ�ම )Yබඳ වැඩ£වගැ�ම )Yබඳ වැඩ£වගැ�ම )Yබඳ වැඩ£වගැ�ම )Yබඳ වැඩ£ව 
 ආEයා> කලාපෙ� rස්තකාල/ෙතVරXu තා�ෂණ වෘ �කq" සඳහා සං�ධානය කරන ලද 

� අවකාශ මෘpකාංගය )Yබඳව Nාෙ,Jය වැඩ£ව 2011 ¾T 27 – 30 ද�වා පව ව> ලැC 
ය. මැෙzEයාව, තාqල"තය, කා6ෙබUජය, ලාඕසය, �ය^නාමය, ෙ"පාලය සහ ඉරානය 
යන රටවT" නව ෙදෙන� ෙමම වැඩසටහනට සහභා! xහ. ෙමම සෑම රටක ම ජා�ක ඉ - 
ෙකUෂඨ්ාගාර )*+Rමට සහ එම!" ආEයා> කලාපය Xළ ස6ප  ෙබදා ගැ�මට හැ' වන 
ප8L ජාලය� සැක}ම සඳහා අවශ� ෙකෙරන � අවකාශ �වෘත Nභව මෘpකාංගය )Yබඳ 
දැ>ම සහභා!xව"ට ලබා2ෙ6 අරණ ස*තව ෙමම වැඩ£ව සං�ධානය කරන ල2. 
එ�ස  රාජධා[ෙ� �ද�ා Nකාශන @ලබතාවය සඳහා x ජාත�"තර ජාලය (INAP) ෙමම 
වැඩසටහෙන* සම අ>Iාහක වය දැuවාය. ඉ"LයාෙP, බැංගෙලUරෙය* සංඛ�ාන 
�ද�ා මක ආයතනෙ� මහාචා�ය ඒ.ආ�.�. Nසා, සහ ආචා�ය ෙ,�කා ෙPදා� 
වැඩ£ෙව* ස6ප  දායකය" ෙලස hයා කළහ. 

 
7777....    NNNNකාශන ඉL8ප  කාශන ඉL8ප  කාශන ඉL8ප  කාශන ඉL8ප  'H6'H6'H6'H6 
         

කෘ{කා�Aක ප�ෙ�ෂණ N�ප � සභාව �E" 2011 සැ|තැ6බ� 30 Lන පව ව> ලැ? AGRINET 
භා�ත කර"න" සඳහා x ස6ම"eණෙ� 2 ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානෙ� 
Nධා�, Ãෙ"eා ෙපෙ�රා මහ Aය ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 “ෙතVරXu ,වාරය”  )Yබඳ ඉL8ප  'Hම� 
සහ ෙගනහැර දැ�Rම� Ep කළාය. 
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ප8පාලන අංශය ප8පාලන අංශය ප8පාලන අංශය ප8පාලන අංශය  
 
අවශ� ෙකෙරන ෙසdවා ස6පාදනය 'Hමට සහ ජා�ක �ද�ා පදනෙම* Nධාන ක�තව� Nශස්ත ම^ටA" Ep 
'Hමට හැ'වන ප8L පහත සඳහ" Nධාන කා�ය ප8පාලන අංශය ම!" hයා මක කර> ලැවාය. 

• සාමාන� ප8පාලනය 
• මානව ස6ප  කළමනාකරණය 
• ෙ,පළ කළමනාකරණය 
• ජා�ක �ද�ා පදනෙම* සං�ධාන කටMX සඳහා අවශ�තා සrරා �ම. 

 
තවpරට , බා*ර වට)ටාෙP x රජෙ� සහ ව�වසථ්ා)ත ආයතන අතර ස6බ"ධතා සහ ස"[ෙPදන 
ශ��ම  කරගැ�ම )Fස අවශ� කටMX ද Ep කර> ලැCය. ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ෙමෙහවර සrරා�ම 
සඳහා එ* ෙසdවක දායක වය කා�ය�ෂම ෙලස ඉහළ නැංRමට උපකාර කළ කා�යම�ඩලෙ� හැ'යාව සහ 
සඵල බව සංව�ධනයට සහ N�ලාjඛව �වෘත සංස්කෘ�ය� පව වාගැ�මට Nය නය�  දරණ ල2. 
 
1. කා�යකා�යකා�යකා�යම�ඩලයම�ඩලයම�ඩලයම�ඩලය 

අ>මත කා�යම�ඩලය x 144" 94ක කා�යම�ඩලය� ජා�ක �ද�ා පදනම සX x අතර ඉ" 23 
ෙදෙනk �ද�ා මක කා�ය ම�ඩලය �ය. 
2011.12.31 වන �ට ෙසdවය කළ Nධාන කා�යම�ඩලෙය* ලැqස්Xව 3වන ඇ�ෙම* ද�වා ඇත.  
ෙමම කාලය Xළ එ� �ධායක කා�යම�ඩල සමා�කෙය� ඉzලා අස�්ය. 

 
1111....1111    කා�යකා�යකා�යකා�යම�ඩල [ෙයUජනයම�ඩල [ෙයUජනයම�ඩල [ෙයUජනයම�ඩල [ෙයUජනය 
  ජා�ක �ද�ා පදනම [ෙයUජනය කරA" කා�යම�ඩලය �ෙ,Jය °ස්R6/වැඩ£/ස6ම"eණ 

11� සඳහා සහභා! R ඇත. ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 කා�යම�ඩලය ��ධ ජා�ක සහ ආයත[ක 
කA+ ආෙයUජනය කර ඇත. 

 
  ජා�ක �ද�ා පදනෙම* කා�යම�ඩලය ජා�ක �ද�ා පදනම [ෙයUජනය කරA", ෙ,Jය 

ස6ම"eණ, ස£ සහ වැඩ£වලට සහභා! R �ෙt.  
 
2. yණ ව කළමනාකරණ ප,ධ�ය yණ ව කළමනාකරණ ප,ධ�ය yණ ව කළමනාකරණ ප,ධ�ය yණ ව කළමනාකරණ ප,ධ�ය (QMS) නැවත Lය  'Hමනැවත Lය  'Hමනැවත Lය  'Hමනැවත Lය  'Hම 

2011 වසර Xළ, ජා�ක �ද�ා පදනම සඳහා yණ ව කළමනාකරණ ප,ධ� වැඩසටහන නැවත Lය  
'Hෙ6 කටMX අඛ�ඩව Ep කරන ල2. yණ ව කළමනාකරණ ප,ධ� වැඩකටMX ජා�ක �ද�ා 
පදන6 අධ��ෂෙD උපෙදස් ප8L 2009 ෙනVවැ6බ� මාසෙ� 2 නැවත Lය  කරන ල2. ප,ධ�ය නැවත 
)*+Rෙ6 වග�ම ස*තව සෑම අංශය'"ම [ ෙයU�තq" ස*ත සමා�කq"  12 ෙදෙනkෙග" 
සම"�ත වන සම-ක�ඩායම� ෙ6 සඳහා ප  කරන ල2. ISO9001 : 2008 සහ�කය  ලබා ගැ�ම 
ඉල�ක  ෙකාට ෙගන 2011 වසර Xළ පහත සඳහ" වැඩ කටMX hයා මක කරන ල2. කාලය සහ 
කා�යම�ඩලය }මාRම [සා 2011 සඳහා සැල@6 කරන ලද සමහර කටMX Ep 'Hමට ෙනVහැ' �ය. 
 

• ස6මත ෙමෙහM6 hයාවT �චාරයට ල� කර යාව කා�න 'Hම 
• ෙzඛනවල Nධාන ලැqස්Xව සහ ත ව වා�තා න�ාසය )Yෙයළ කරන ල2. 
• සහ�කය ල  ෙහUමාගම Nාෙ,Jය ෙzක6 කා�යාලය ෙවත QMS �ෙෂde චා8කාව Ãදාන6 

කරන ල2. 
• ෙ�ත ගැ"Rම පා�ශ්�කව [ම කරන ල2.  
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#ල�#ල�#ල�#ල� අංශය  අංශය  අංශය  අංශය  
 
පව�න #ල� ෙරyලාEවලට යට ව පදනෙම* Eයcම #ල� කටMX හා ස6බ"ධ තා�ෂFක සහ කා�න 
N�චාර සහ�ක ෙකෙරන කා�ය�ෂම #ල� ෙසdවාව� සපය> වස් #ල� අංශය Eයcම #ල� කටMX 
ප8පාලනය කරq. 
 
1111....    #ල�#ල�#ල�#ල� අංශෙ� N අංශෙ� N අංශෙ� N අංශෙ� Nධාන ක�තව�ධාන ක�තව�ධාන ක�තව�ධාන ක�තව� 

• !�6 ෙපV  පව වාෙගන යාම 
 උදා - සථ්ාවර ව ක6 ෙර�සට්රය, ෙපVp ෙලජරය, Nදාන )Yබඳ ෙලජරය, ෙතVග ෙපV  ආLය 
• වා�{ක #ල� Nකාශන, ඇස්තෙ6"X යනාLය ඇXළ ව #ල� වා�තා සකස් 'Hම සහ ඒවා 

[යAත Lනවල අදාළ අ0කාH" ෙවත ඉL8ප  'Hම 
• ආයතනෙය* Eයcම අංශවලට ස6බ"ධ ෙගR6 Ep 'Hම 
• ගබඩාව නඩ X 'Hම 
• Nකාශන ගබඩාව නඩ X 'Hම සහ Nකාශන අ ෙල� 'Hම සමග Nද�ශන අෙල� kb, ෙපV  

Nද�ශන සහ වැඩ£වල2 අෙල� ඒකක සං�ධානය 'Hම 
• ආයතන ෙවත අරදz ලබා ගැ�ෙ6 2 දz අමාත�ාංශෙ� සහ ෙ�Úය අමාත�ාංශ [ලය" සමග 

කටMX 'Hම 
 
2222....    #ල�#ල�#ල�#ල� අංශය"* )8ස ්බලය අංශය"* )8ස ්බලය අංශය"* )8ස ්බලය අංශය"* )8ස ්බලය 

Nධා�, ප8පාලන/#ල�, ගණකා0කා8[ය, !�6 [ලධා8[ය, කළමනාකරණ සහකාර සහ කා�යාල 
කා�ය සහායකq"ෙග" #ල� අංශෙය* )8ස් බලය සම"�තෙP. 

 
 

����ණ අංශය ණ අංශය ණ අංශය ණ අංශය  
 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* Eයcම අංශවල කටMX සඳහා �ණ අංශෙය* සහෙයUගය ලබා 2ම අඛ�ඩව Ep 
ෙකuF. 
 
2010 වසර Xළ Ep කරන ලද Nකාශන 25� �ණය 'Hම සහ ෙවන  �ණ කටMX 63ට එL8ව I"ථ සහ 
වාරසඟරා ඇX£ව Nකාශන 20� සහ ෙවන  �ණ කටMX 80� Ep කරන ල2. 
 
 

ෙතVරXu තා�ෂණ අංශය ෙතVරXu තා�ෂණ අංශය ෙතVරXu තා�ෂණ අංශය ෙතVරXu තා�ෂණ අංශය  
 
ආයතනෙය* කටMXවලට සහෙයUගය දැ�Rම )Fස ෙතVරXu තා�ෂණ ඒකකය තා�ෂණ �ද�ා මක 
LM�ව ෙයVදා ගැ�ම සහ  ෙතVරXu හා ස"[ෙPදන තා�ෂණය කළමනාකරණය 'Hම අඛ�ඩව Ep කළාය. 
 
අ"ත�ජාල පහ@ක6, ෙවt/ද තපාදක දරා E¯ෙ6 පහ@ක6, අවස" භා�ත කර"නාට ෙතVරXu තා�ෂණ 
සහෙයUගය ලබා 2ම සහ �ද¡  ස"[ෙPදනය යනාLය සපයA" ෙමම ඒකකය ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත 
ෙසdවය කරq. පව�න ෙතVරXu සහ ස"[ෙPදන යbතල පහ@ක6 ඇගgමට සහ වැ_LM� 'Hම සහ 
අනාගත අවශ�තා සැ)Hමට ෙමම ඒකකය වග�ෙම" බැÊ ඇත.  
 
ආයතනෙය* ව�ාපා8ක hයාවTෙය* වැඩකටMX LM� 'Hම සඳහා සෙමUධා[ත මා�ගගත මෘpකාංග 
�සBම� සකස ්'Hම )Fස ෙකVළඹ �ශ්ව �ද�ාලෙ� ප8ගණක පාසල (UCSC) සමග  ෙ6 වසර Xළ !�@ම� 
අ ස" කරන ල2. #ල�, ප8පාලන සහ �ද�ා මක අංශවල Nධාන කටMX ෙමම ව�ාපෘ�ය ම!" 
සෙමUධානය ෙකෙර> ඇත. ෙමම ව�ාපෘ�ෙය* එ� අංගය� ෙලස පදනෙම* ෙවt අඩ�ය නැවත සැල@6 
කර යY Lය  'Hම Ep කරන ල2. 
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අභ�අභ�අභ�අභ�"තර �ගණක අංශය "තර �ගණක අංශය "තර �ගණක අංශය "තර �ගණක අංශය  
 
යහපාලනය කරා ෙමෙහයවA", ආයතනෙය* අභ�"තර පාලනය පව වා ගැ�මට අභ�"තර �ගණන 
අංශය )*+ව> ලැF. අභ�"තර �ගණක, කළමනාකරණ ම�ඩලයට/සභාප�[යට ඍ¸වම වා�තා කර> 
ලබq. පහත සඳහ" දෑවලට �ෙශdෂ අවධානය ෙයV කරA" අභ�"තර �ගණක අංශය ෙමම වසර Xළ 
රාජකා8 ඉ+ කළාය. 
 

• ආයතනෙය* සාමාන� අභ�"තර පාලනය 
• �ද�ා මක කටMX )Yබඳ Nග�ය 
• Nකාශන අෙල�ෙය* @ර�{තභාවය 
• ණයකuව", ණය*Aය" සහ දz අ �කාර6 )Yබඳ ෛද[ක ෙසVයා බැ�6 
• ගබඩා hයාවTය hයා මක 'Hම 

 
 
කා�යකා�යකා�යකා�යසාධනය )Yබඳ !�6 [ලධා8[යෙD [H�ෂණසාධනය )Yබඳ !�6 [ලධා8[යෙD [H�ෂණසාධනය )Yබඳ !�6 [ලධා8[යෙD [H�ෂණසාධනය )Yබඳ !�6 [ලධා8[යෙD [H�ෂණ 
 
rනරාව�rනරාව�rනරාව�rනරාව�තන �යද6තන �යද6තන �යද6තන �යද6            u.’000 
 
    ඇසත්ෙ6"Xවඇසත්ෙ6"Xවඇසත්ෙ6"Xවඇසත්ෙ6"Xව        �යදම�යදම�යදම�යදම 
 

r,ගTක ෙPතන 46,520 44,710 

ෙවන  rනාරාව�තන 30,480 24,121 

 
   77,000 68,831 
  
 
rනරාව�තන �යද6 සඳහා භා�ඩාගාරෙය" ලැ� rනරාව�තන �යද6 u. 68,951 '. 
 
 

NාNාNාNාDධන �යද6Dධන �යද6Dධන �යද6Dධන �යද6        �යද6�යද6�යද6�යද6        භා�ඩාගාරෙයභා�ඩාගාරෙයභා�ඩාගාරෙයභා�ඩාගාරෙය" " " " 
ඇසත්ෙ6"Xව ඇසත්ෙ6"Xව ඇසත්ෙ6"Xව ඇසත්ෙ6"Xව         ලැ� ලැ� ලැ� ලැ� අරදzඅරදzඅරදzඅරදz 

�ෂය[3ත ෙ�තය 
-133-02-05-3-2201 300,000300,000300,000300,000    110,700110,700110,700110,700    154154154154,,,,948948948948 
 
 
අ�ෙ�ක ෙව" 'Hමඅ�ෙ�ක ෙව" 'Hමඅ�ෙ�ක ෙව" 'Hමඅ�ෙ�ක ෙව" 'Hම 

IDRC   5,864 
UNESCO  1,402 
 

ආදාය6ආදාය6ආදාය6ආදාය6     379379379379 
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වසර Xළ ලැ� අරදලට එද8ව Nවසර Xළ ලැ� අරදලට එද8ව Nවසර Xළ ලැ� අරදලට එද8ව Nවසර Xළ ලැ� අරදලට එද8ව NDධන �යදම )Yබඳ �සත්ර Dධන �යදම )Yබඳ �සත්ර Dධන �යදම )Yබඳ �සත්ර Dධන �යදම )Yබඳ �සත්ර  
 
 
 �සත්රය�සත්රය�සත්රය�සත්රය 2011201120112011 �යද6 �යද6 �යද6 �යද6 
1 ප�ෙ�ෂණ සහ අෙනk  කටMX සඳහා Nදාන     46,122 
2 �ද�ා සහ තා�ෂණ N�ප � ප�ෙ�ෂණ අංශය        1,422 
3 තා�ෂණ අංශය       8,303 
4 ජා�ක �ද�ා rස්තකාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානය       2,653 
5 �ද�ාව NචTත 'H ෙ6 අංශය       5,118 
6 ජාත�"තර සබඳතා අංශය     19,058 
7 ෙතVරXu තා�ෂණ අංශය       2,004 
8 කා�යාල � බ¥ )8,p6 සහ උපකරණ       4,493 
9 NාDධන ව ක6 rනu ථාපනය         885 
10 වාහන      4,800 
11 අධ��ෂ කා�යාලෙ� වැය J�ෂය     4,986 
12 සෙමUධා[ත මෘpකාංග වැඩසටහන     2,999 
13 3 ලංකාෙP උXu මැද Nෙ,ශෙ� [ධ"ගත වkග¥ 

ෙරUගය )Yබඳ �ම�ශනය සහ ඇගgම 

   46,000 

14 ජා�ක �ද�ා මධ�සථ්ානය      4,303 

15 �ෙ,Jය �ෙශdෂ rs� වැඩසටහන      1,812 

 £ එකXව£ එකXව£ එකXව£ එකXව            154,948154,948154,948154,948    

 
 
####ල�ල�ල�ල�මය කu�මය කu�මය කu�මය කu� 
 
ජා�ක �ද�ා පදනම ය> රජෙ� අරදz මත යැෙපන #ල�ාධාර සපයන ආයතනය'. 2011 වසර Xළ ජා�ක 
අයවැය ෙදපා�තෙ6"Xව rනරාව�තන �යද6 u. ATයන 68.9� ද NාDධන �යද6 u. ATයන 215.9� ද 
ලබා 2මට [�ෙ,ශ කෙළd ය. භා�ඩාගාර කටMX ෙදපා�තෙ6"Xව [�ෙ,vත rනරාව�තන �යදම වන         
u. ATයන 68.9 [දහස් කරන ලද නp NාDධන �යද6 සඳහා ලබා p"ෙ" u. ATයන 110.7� පමF. 
එ[සා, ෙදසැ6බ� මාසය Xළ අ>මත x NදානවT" '*පයකට පමණ� #ලාධාර ලබා 2මට ජා�ක �ද�ා 
පදනමට Ep �F. 
 
ෙකෙසd ෙවත , එ� එ� අංශ ම!" ලබා ෙද> ලැ? ආයත[ක අර� අ>ව යA" අඛ�ඩව hයා මක 
කරන ලද සහ අc�" ආර6භ කරන ලද වැඩසටහ"වල කැ� ෙපෙනන සා�ථකභාවය� ලබා ගැ�මට ජා�ක 
�ද�ා පදනම සම  �ය. 
 
3 ලංකාෙP නැෙනUතා�ෂණයට අදාළ කටMX සඳහා යාමන රාව� සකස් 'Hම )Fස IDRC ෙව�"              
u. ATයන 5.9� ද, � අවකාශ �වෘත මෘpකාංගය භා�තෙය" ඉ . ෙකUෂඨ්ාගාර සකස් 'Hම )Yබඳ Nාෙ,Jය 
වැඩ£ව සඳහා MෙනසේකU ආයතනෙය" u. ATයන 1.4� ද සහ ජග  සංසදය සඳහා UNDP සහ 
Mෙනස්ෙකU ආයතනය ෙව�" u. ATයන 20� ද ලබා ගැ�මට ජා�ක �ද�ා පදනමට හැ' �ය. 
 
 

ව�ෂය අ>මත දල නැවත 
සකසන ලද 

දල 

ලැ� දල අ>මත 
දෙz % 

නැවත 
සකසන ලද 
දෙz % 

u. ‘000 
2007 307,500 257,500 80.98 50.08 59.80 
2008 320,000 297,600 43.33 43.33 46.59 
2009 217,192 184,613 31.47 31.47 37.00 
2010 238,000 107,000 44.96 44.96 44.96 
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කළමනාකරණය )Yබඳ කu�කළමනාකරණය )Yබඳ කu�කළමනාකරණය )Yබඳ කu�කළමනාකරණය )Yබඳ කu� 
 
• ප�ෙ�ෂණ Nදානවල N�ලාË" ව"ෙ" ශාස්±ය සහ ප�ෙ�ෂණ ආයතන වන අතර ඒවාෙ� 

ෙදපා�තෙ6"X Nධා�" යටෙ  ප�ෙ�ෂණ Ep ෙකෙ�. එ� ප�ෙ�ෂකq" ඍ¸වම පාලනය 'Hෙ6 
හැ'යාව� ජා�ක �ද�ා පදනම සX ෙනVෙP. Nදාන වැඩසටහන සඳහා x [ර�z [�ණායකවලට 
අමතරව ව�ාපෘ�ය [E කලට hයා මක 'Hම මත NදානලාjයාෙD ආයතනය Xළ x hයාමා�ග සහ 
�මෙPද ම!" ය6 Nමාණයක බලපෑම� ඇ� R �ෙt. ප�ෙ�ෂකq"ට sණ 2මට Epවන බාධක 
සාඳහා ජා�ක �ද�ා පදනෙම* පාලන වපස8ය Xළ, )Yයම� ෙය2මට, පව�න �මය මත ජා�ක �ද�ා 
පදනම ප,ධ�ය වැ_LM� 'Hෙ6 කා�යෙ� [රතව E¯. 

 
• ජා�ක �ද�ා පදනමට �ෙ,ශ ආධාර ලබා ගැ�ම සඳහා �ශාල �භවය� �ණ ද 2�ඝ සහ අෛධ�ය 

කරවන @£ hයාමා�ග ම!" එ� අවසථ්ාවට බාධා ප�වා ඇත. 
 
 
2011 2011 2011 2011 ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� 31 31 31 31 Lෙන" අවස"වන Lෙන" අවස"වන Lෙන" අවස"වන Lෙන" අවස"වන වසර සඳහා ආදායම සහ �යදවසර සඳහා ආදායම සහ �යදවසර සඳහා ආදායම සහ �යදවසර සඳහා ආදායම සහ �යදමමමම 
 
                  uuuu....’ 000000000000 
ආදායමආදායමආදායමආදායම     2011201120112011                2010201020102010 

රජෙ� Nදානය   68,951  60,976 

ෙවන  ආදාය6ෙවන  ආදාය6ෙවන  ආදාය6ෙවන  ආදාය6 

ලැ� ෙපVTය  201  195 

@£ ආදාය6  53  25 

Nකාශන අෙල�ය  (1,127)  (1,639) 

ඡායා )ටප  k�තා"E  18  47 

අ"ත�ජාල සාමා�ක ගාස්X 24  14  

NSLRC ආදායම  39  9  

සථ්ාවර ව ක6 අෙල�ෙය" ලද ලාභය 3  166 

අ�8�ත සැපg6  123  8,682 

පාඨශා�ය �ද�ා සමාජවT" ලැC6 -  - 

බා*ර �ණ කටMXවT" ලැC6 42  - 

අසමාන අයභාරය  8,855  9,283 

     77,18277,18277,18277,182            77777777,,,,758758758758 

�යදම�යදම�යදම�යදම    

r,ගල ෙPතනr,ගල ෙPතනr,ගල ෙPතනr,ගල ෙPතන    

වැ+| සහ 2මනා  38,559  34,695  

ෙසdවක සක@uව6 අරදල 4,211  4,054    

ෙසdවක භාරකාර අරදල  842  811 

�lාම පා8ෙතU{කය සඳහා සැපg6 2,983  1,450 

අ�කාල  709  617 

[වා¥ Lන සඳහා ෙගR6  43  49 

[ල ඇB6  108  111 

කා�ය ම�ඩල rs�ව  185  448 

   47,64047,64047,64047,640        42424242,,,,235235235235    
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Nවාහනය  496  338  

සැපM6  2,697  913 

නඩ X කටMX  1,618  3,159    

!�@6 Nකාර ෙසdවය  8,235  7,845 

ෙවන    10,315  8,715 

�ෂයR6   10,840  9,832 

 

                34343434,,,,201201201201    81,841 30303030,,,,802802802802    73,037 

�ෙශdෂ අqතමවලට ෙපර+ව 

අදායමට එෙර* අ�8�තය / *ඟය  (4,659)  4,721    

�ෙශdෂ අqතම (�,ධ ලාභය ෙහU පා¥ව)  -  - 

අදාළ කාලය සඳහා �,ධ අ�8�තය / *ඟය  (4,659)  4,721    

    

    

2011 2011 2011 2011 ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� ෙදසැ6බ� 33331111 Lනට ෙශdෂ පe Lනට ෙශdෂ පe Lනට ෙශdෂ පe Lනට ෙශdෂ පeයයයය    
    

(�ස්තරා මක ෙශdෂ පeය අණා ඇත.) 
         
        uuuu....    ‘‘‘‘000000000000    
    

ව ක6ව ක6ව ක6ව ක6   2011201120112011         2010201020102010 
ජංගම ෙනVවන ව ක6ජංගම ෙනVවන ව ක6ජංගම ෙනVවන ව ක6ජංගම ෙනVවන ව ක6 
ෙ,ෙපVළ, ය"e Ãe සහ උපකරණ 442,743  335,553 

     442,743  335,553 

ආෙයUජන    661,522  631,522

     

ජංගම ෙනVවන ව ක6ජංගම ෙනVවන ව ක6ජංගම ෙනVවන ව ක6ජංගම ෙනVවන ව ක6 

ඉ"ෙව"ට8/ෙතVග  4,096  5,214 

ෙවෙළඳ සහ ෙවන  ලැCමට ඇ� ෙ, 17,246  10,528 

  

<�ව ෙගR6  1,024  17,379 

දz සහ දz සං�ත  13,351  33,811 

     35,717  66,932 

        £ ව ක6£ ව ක6£ ව ක6£ ව ක6            1,139,9821,139,9821,139,9821,139,982        1111,,,,034034034034,,,,007007007007 

 

�,ධ ව ක6�,ධ ව ක6�,ධ ව ක6�,ධ ව ක6 සහ වග�6 සහ වග�6 සහ වග�6 සහ වග�6 

NාNාNාNාDධනය සහ සං�තDධනය සහ සං�තDධනය සහ සං�තDධනය සහ සං�ත    

ස�Ûත අරදල  6,256  21.476 

සං�ත - N�Nමාණන සං�ත 422,549  316,061 

රාජ� Nදාන  661,522  631,522 

     1,090,327  969,059 
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ජංගම ෙනVවන වග�6ජංගම ෙනVවන වග�6ජංගම ෙනVවන වග�6ජංගම ෙනVවන වග�6    

පා8ෙතU{ක සඳහා සැපg6 19,178  17,294 

අසමාන අයභාරය  21,074  37,811 

     40,252  35,105

  

ජංගම වග�6ජංගම වග�6ජංගම වග�6ජංගම වග�6    

ෙග�ය MX  2,835  6,676 

උප�ත �යද6  6,568  3,167 

     9,403  9,843 

     1,139,9821,139,9821,139,9821,139,982        1111,,,,034034034034,,,,007007007007    

    

    

දz සංචරණ Nදz සංචරණ Nදz සංචරණ Nදz සංචරණ Nකාශය කාශය කාශය කාශය ---- 2011 2011 2011 2011    

       uuuu. . . . ‘‘‘‘000000000000    

                2011201120112011        2010201020102010    

ෙමෙහM6 කටMXවT" දz සංචරණ ෙමෙහM6 කටMXවT" දz සංචරණ ෙමෙහM6 කටMXවT" දz සංචරණ ෙමෙහM6 කටMXවT" දz සංචරණ     

ආදායමට එෙර* �යදෙම*  

�,ධ අ�8�තය  (4659)  4,721 

එකX කළා: ජා�ක �ද�ා  
පදනෙ6 ෙපර වසර සැක}6 (270)  33,037 

    ((((4,9294,9294,9294,929))))        37373737,,,,758758758758    

සැක}6සැක}6සැක}6සැක}6    

�ෂයR6 සඳහා   (10,840)  (9,832) 

NකාශනවT" x ආලාභය  (1,127)  (1,640) 

වසර Xළ ෙගවන ලද පා8ෙතU{කය  1,099  - 

පා8ෙතU{කය සඳහා සැපg6 (2,983)  (1,450) 

අ�[ශ්�ත ණය සඳහා සැපg6 123  7,367 

අ�8�ත සැපg6  -  1,315 

ෙබVz ණය  -  (1) 

සථ්ාවර ව ක6 අෙල�ෙය" ලද ලාභය 3  166 

අසමාන අයභාරය  8,855  9,283 

අ හැර දමන ලද සඟරා සහ 

වාරසඟරා ෙතVග  (1,301)  (1,307) 

කාරක NාDධන ෙවනස්R6වලට  

ෙපර ෙමෙහM6 ලාභය/පා¥ව 1111,,,,242242242242        33333333,,,,876876876876 

ෙවන  ලැC6  

ෙවෙළඳාෙම" �,ධ අ¥Rම/වැ_Rම 9,761  (2,230) 

ඉ"ෙව"ට8වල අ¥Rම  1,117  1291 
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ෙවෙළඳ ෙගR6වල  
�,ධ අ¥Rම/වැ_Rම  (440)  (7,409) 

ෙමෙහM6වT" උපයන ලද දz 10,438  (8,348) 

ෙමෙහM6 කටMXවT" ලද �,ධ දල  11,68011,68011,68011,680        25252525,,,,528528528528    

ආෙයUජන කටMXවT" දz සංචරණආෙයUජන කටMXවT" දz සංචරණආෙයUජන කටMXවT" දz සංචරණආෙයUජන කටMXවT" දz සංචරණ    

කටMXවT" බැහැරට ගලායෑම (143,575)  (110,403) 

ව ක6 Aල2 ගැ�ම  (4,482)  (4,712) 

ආෙයUජන   (30,000)  (147,000) 

ෙගVඩනැ¨6 සඳහා  
අ�8�ත සැපg6  -  10 

උපකරණ අෙල�ෙය" ලද ලාභය 5  215 

I"ථ අෙල�ෙය" ලද ලාභය 404  581 

ආෙයUජන කටMXවල 2 භා�ත  

�,ධ දල          ((((177,648177,648177,648177,648))))        ((((261261261261,,,,305305305305))))    

#ල�#ල�#ල�#ල� කටMXවT" දz සංචරණ කටMXවT" දz සංචරණ කටMXවT" දz සංචරණ කටMXවT" දz සංචරණ    

රජෙ� දායක වය  110,710  107,000 

රජෙ� Nදාන  30,000  147,000 

�ෙ,ශාධාර  4,797  - 

     145,507  254,000 

#ල�මය කටMXවT" �,ධ දz  (20,461)  18,819  

ආර6භක කාල}මාෙP 2 දz 
හා දz සමක   33,812  15,593 

කාල }මාව අවසානෙ� 2 දz  
සහ දz සමක   13,35113,35113,35113,351        33333333,,,,812812812812    
    
    

!�6 )Yබඳ සටහ" !�6 )Yබඳ සටහ" !�6 )Yබඳ සටහ" !�6 )Yබඳ සටහ"     
    

1111....    ෙපVp !�6කරණයෙපVp !�6කරණයෙපVp !�6කරණයෙපVp !�6කරණය    
    

ඓ�හාEක )8වැය පදන6 කර ග  ෙපVpෙP )Yගත හැ' !�6කරණ #ලධ�මවලට අ>�ලව #ල� 
Nකාශ )Yෙයළ කර ඇත. !�6කරණයට අදාළ #Tක !�6කරණ උපකzපන සහ N�ප � ප@!ය 
වසෙ� 2  ෙම" ෙනVෙවනස් පදනමක සÝ්රව ෙයVදා ෙගන ඇත.  
 

ව ක6වලට අදාළ �ෂයR6 සැල�ම සලක> ලැබ ඇ ෙ , අසමාන අයභාර වශෙය" වන අතර එම 
ආදායමට 3 ලංකා ප8පාලන ෙසdවය 24 (SLAS 24) Nකාර NෙයUජනව  ආMකාල rරා �0ම  x ද, 
සෙහdXක x ද ඇගg6 ෙලස )Yග> ලැෙt.  
 
1.1 NNNNෙzඛන ඒකකෙ� Nාෙzඛන ඒකකෙ� Nාෙzඛන ඒකකෙ� Nාෙzඛන ඒකකෙ� NාDධන අරදz �යද6Dධන අරදz �යද6Dධන අරදz �යද6Dධන අරදz �යද6 
      u. 
 

1. NSLRC උපකරණ    491,571.00 

2. NSLRC I"ථ    398,870.30 

3. සංඛ�ාංක T)ෙගV> බවට Öත  

 Nෙzඛන ප8ව�තනය 'Hම    669,801.53 

4. උපෙ,ශක ම�ඩලය    13,065.00 
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5. NSLRC කා�යම�ඩල rs�ව   11,500.00 

6. ද තපාදකය    637,370.00 

7. NSLRC වැඩ£ සහ ස6ම"eණ   157,365.02 

8. ද තපාදක ඒකාබ,ධ ලැqසX්ව   273,688.29 

         2222,,,,653653653653,,,,231231231231....14141414 

 

1.21.21.21.2    ප�ෙ�ෂණ සහ ෙවන  �ද�ාප�ෙ�ෂණ සහ ෙවන  �ද�ාප�ෙ�ෂණ සහ ෙවන  �ද�ාප�ෙ�ෂණ සහ ෙවන  �ද�ා මක කටMX සඳහා N මක කටMX සඳහා N මක කටMX සඳහා N මක කටMX සඳහා Nදානදානදානදාන 
 
  ප�ෙ�ෂණ Nදාන )Yබඳ එකඟතා !�@ෙම* පැහැLTව ද�වා ඇ� ප8L ප�ෙ�ෂණ Nදානවලට 

අරදz සැපgෙ6 2 අපෙD N�ප �ය ව"ෙ", Nදානලාjයා ෙසdවෙ� [MX ආයතනයට වා8ක 
වශෙය" එම #ල�ාධාර සැපgමq. ව�ාපෘ�ය [ම 'Hෙම" අනXuව ව�ාපෘ�ය සඳහා ලබා p" 
අරදෙz භා�ත ෙනVකරන ලද ෙශdෂය� �ෙt න6 එය, අදාළ ආයතනය �E" ජා�ක �ද�ා 
පදනම ෙවත ආප@ එ�ය MX ෙP. එ[සා, ආයතනය ෙවත සපයන ලද අරදල අ) �යදම� ෙලස 
සලක"ෙන. ව�ාපෘ�ය [ම 'Hෙම" අනXuව උපෙයUජනය ෙනVකරන ලද අරදz �ෙt න6, 
අ) එම ආයතනය ණයකuෙවk බවට ප8ව�තනය කර ග"ෙන. 

 
       u. 
 
  ප�ෙ�ෂණ Nදාන සහ ෙවන  �ද�ා මක 
  කටMX සඳහා �යදම    41,752,302.07 

  ප�ෙ�ෂණ vෂ� ව හා අ0vෂ� ව    3,629,410.00 

  [ධ"ගත වkග¥ ෙරUගය )Yබඳ ව�ාපෘ�ය   46,000,000.00 

  වසර සඳහා සැබෑ �යදම    91,381,712.07 

  උප�ත �යද6     741,254.63 

       92,122,966.70 

 
1.31.31.31.3    ��ධ දෑ )Yබඳ අරදෙz �යද6��ධ දෑ )Yබඳ අරදෙz �යද6��ධ දෑ )Yබඳ අරදෙz �යද6��ධ දෑ )Yබඳ අරදෙz �යද6     
       u. 
 

1. ජාත�"තර ස6බ"ධR6    7,639,644.72 

2. �ද�ාව NචTත 'Hෙ6 අංශය    5,118,156.39 

3. ෙතVරXu තා�ෂණ ආයතනය    2,004,157.18 

4. ව ක6 rනu ථාපනය සහ වැ_LM� 'Hම සඳහා   885,265.84 

5. අධ��ෂෙD කා�යාල වැය J�ෂය   4,985,987.95 

6. �ද�ා හා තා�ෂණ N�ප � සැල@6 අංශය   1,412,278.02 

7. තා�ෂණ අංශය    7,956,202.99 

8. ජාත�"තර සබඳතා අංශය    4,493,860.94 

9. ජග  සංසදය    6,926,145.00 

10  IDRC ජා�ක �ද�ා පදන6 �යද6   347,140.00 

11. සෙමUධා[ත මෘpකාංග වැඩසටහන   2,999,000.00 

12. ජාත�"තර ස6බ"ධක6 OSTD   1,811,766.69 

13. ජා�ක �ද�ා මධ�සථ්ානය    4,303,443.04 

                50505050,,,,883883883883,,,,048048048048....76767676 
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2222....    ව ක6 සහ ඒවාෙ� වbනාකම ත�ෙසdu 'Hෙ6 පදනම �ෂය�ය හැ' ව ව ක6 සහ ඒවාෙ� වbනාකම ත�ෙසdu 'Hෙ6 පදනම �ෂය�ය හැ' ව ව ක6 සහ ඒවාෙ� වbනාකම ත�ෙසdu 'Hෙ6 පදනම �ෂය�ය හැ' ව ව ක6 සහ ඒවාෙ� වbනාකම ත�ෙසdu 'Hෙ6 පදනම �ෂය�ය හැ' ව ක6 සහ ක6 සහ ක6 සහ ක6 සහ 
�ෂයRම�ෂයRම�ෂයRම�ෂයRම 

 
 z )8වැය මත ෙහU <�ව වසර සමග සංගත වන, ඍ¸ ෙ�ඛා පදනම� මත ෙහU �ෂයR6 සපය> ලැබ 

ඇ� අතර ඒවාෙ� ඇස්තෙ6"Xගත NෙයUජනව  ආM කාලයට එL8ව ව ක6 අ හැර දැwම සඳහා 
ගණ" බලා ඇත. 

 
    ව ක6 Nාව ක6 Nාව ක6 Nාව ක6 NාDධානායනයDධානායනයDධානායනයDධානායනය 
 

NාDධන දz වැය J�ෂවT" Aලට ග"නා ලද උපකරණවල NාDධනෙ� 2 !�6කරණ සලක> 
ලබ"ෙ", අදාළ උපකරණ කැටග8ෙ� බැර 'Hම� ෙලසq.  කා�යාල උපකරණ, � බ¥, සහ )8,p6 
වැයJ�ෂය හැu� ෙකVට ෙවන  වැයJ�ෂ යටෙ  2003ට ෙපර Aලට ග"නා ලද උපකරණ, උපකරණ 
වැයJ�ෂය බැර 'Hම සහ අදාළ #ල� !�ම හර 'Hම ම!" NාDධනායනය කර> ලැබ ඇත. එනp, 
[k  'Hම Ep කරන ලද අවස්ථාෙP 2, අදාළ #ල� !�6වලට බලපෑම� Ep R ෙනVමැත. 2010 වසර 
Xළ 2 අදාළ සැක}6 Ep කර ඇත. 
 
ජා�ක �ද�ා පදන6 ප8lය (ඉඩම), ෙගVඩනැ!zල සහ වාහන පහ  සඳහා 2011 වසර Xළ වbනාකම 
ත�ෙසdu 'Hම නැවත Ep කරන ල2. ත�ෙසduව, Ep 'Hම ත�ෙසdu ෙදපා�තෙ6"Xව ම!" Ep 
ෙකuF. නැවත ත�ෙසdu 'Hම, නැවත ත�ෙසdu 'Hෙ6 සං�ත !�ම ම!" Ep කරන ල2. 

 
3333....    ණයගැ�ෙයU ණයගැ�ෙයU ණයගැ�ෙයU ණයගැ�ෙයU  
        uuuu.... 
 

 £ ණයගැ�ෙයU    10,722,754.68 
 අ¥ කළා : අ�[ශ්�ත ණය සඳහා සැපg6             - 
        10101010,,,,722722722722,,,,754754754754....68686868 
 
 වසර 3කට වඩා වැ_ කාලය� �ස්ෙසd ෙනV)යවා �? ණය සඳහා සැපg6 Ep කර ඇත. 
 
4444....    වග�6වග�6වග�6වග�6 
    ණය*AෙයU ණය*AෙයU ණය*AෙයU ණය*AෙයU  

පහත 2 ඇ� ප8L ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" රඳවාෙගන ඇ� දz u. 2,832,587.91ක Nමාණය 
ණයකuව" [»පණය කරq.  

     uuuu.... 
 

1. MෙරU�ය සංග6 වැඩ£ව    9,804.00 

2. SIDA/RFC A/C    9,795.79 

3. SIDA    608.05 

4. @£ ණය*AෙයU    869,146.66 

5. කා�යම�ඩල ණය*AෙයU    - 

6. INASP ACC (2001)    76,800.42 

7. බලශ��ය )Yබඳ ප�ෙ�ෂණ ව�ාපෘ�ය   24,476.05 

8. LOICZ/RFC    1,501,109.86 

9. LOICZ    91,387.49 

10. සමාජ ආර�ෂණ N�ප �ය )Yබඳ ජා�ක E6ෙපU_සම  39,357.41 

11. 3 ලංකාෙP ජල අංශෙ� ප�ෙ�ෂණ Nඛතා හBනා ගැ�ම  68,047.52 

12. ?"දල ජා�ක උද�ානය )Yබඳ අධ�යනය - 2003   37,300.76 

13. IFAP කA+ව (2008)    104,783.90 

              2222,,,,832832832832,,,,587587587587....91919191 
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5555....    අඅඅඅ)  )  )  )  NNNNකාශනකාශනකාශනකාශන 
 

�ෙශdෂෙය" පාසz ළ" සහ ෙපVpෙP සමාජය ෙවත �ද�ා මක දැ>ම ව�ා|ත 'Hමට ෙම"ම 
�ද�ා මක Nජාව, N�ප � සකස් කර"න", #ල�ාධාර සපයන [ෙයU�තායතන යනාLයට දැ>ම ලබා 
2ම )Fස ෙ6වා Nකාශනය කරන ල2. 
 
එ[සා, ෙබVෙහU අවසථ්ාවල �ද�ාව හා ස6බ"ධ කා�ය සහ තරඟ වැ[ අවසථ්ා සඳහා ත�ාග/ස6මාන 
ෙලස පාසz සහ ෙවන  අදාළ සං�ධානවලට අය'Hම'" ෙතVරව ෙමම Nකාශන ලබා 2මට Ep R �ෙt. 
එවැ[ [k  'H6 සෑම අවසථ්ාවකම අධ��ෂෙD අ>මැ�යට යට ව Ep කරන ල2. 
 
2010 ෙනVවැ6බ� 15 Lන පැව� කළමනාකරණ ම�ඩල §රණයකට අ>ව මාස 06කට වඩා පැරF 
වාරසඟරා සහ සඟරාවල වbනාකම 50% ද�වා පහළ දැwමට , වසරකට වඩා පැරF වාරසඟරා සහ 
සඟරාවල වbනාකම ´න� ෙලස සැල�මට  කටMX කරන ල2. 
 
2011 අෙගUස්X 12වන Lන පැව� කළමනාකරණ ම�ඩල §රණයකට අ>ව, වාරසඟරා සහ සඟරා 
හැu� ෙකVට �ණය කර වසර 05කට වඩා පැරF I"ථ/ ෙවන  Nකාශනවල වbනාකම ´න� ද�වා 
පහත දමා �ෙt. 

 
5555....    ආආආආ))))    NNNNකාශන අෙල�යකාශන අෙල�යකාශන අෙල�යකාශන අෙල�ය 
 

      uuuu.... 
 

 1. ජා�ක �ද�ා පදන6 වාරසඟරාව 1,430.00 

 2. ෙවන  Nකාශන     36,007.50 

 3. SSR වාරසඟරාව    1,700.00 

 4. �pරාව 23 ෙව£ම 1 කලාපය    6710.00 

 5. MAB Nකාශන    2395.00 

 6. �pරාව     32,035.00 

7. ආහාර @ර�{තතාවය    2,640.00 

 8.  ශtද Õෂණය    400.00 

 9. 3 ලංකාෙP සව්භා�ක ස6ප  (2000)   8,689.19 

 10.  3 ලංකාෙP Lය මත kuzෙලU    4,465.64 

 11.  Þකස් ෙබ"ගාෙල"Eස ්    312.87 

 12.  3 ලංකාෙP සව්භා�ක �ප     2,691.28 

 13.  �රසර කෘ{ක�මය    1,627.56  

 14. sද ක£ �ණා අෙල�ය    200.00 

 15. 3 ලංකාෙP ඖෂ¢ය ශාක අෙල�ය    23,499.00 

 16. VCD අෙල�ය     675.00 

 17. �ද�ා මක එළව£ වගාව    4,847.60 

 18. E�ය6 �ද�ාව    3,970.40 

 19. JNSF 35 ෙව£ම    260.00 

 20. 3 ලංකාෙP ඖෂ¢ය ශාක අෙල�ය    (210.00) 

 21. VCD අෙල�ය     (201.55) 

 22. ප�ෙ�ෂණ සහ �ද�ා මක ආයතන ෙවත මග ෙප"Rම  (6,361.72) 

 23. NSF වාරසඟරාව 36 ෙව£ම - අෙල�ය   1,730.00 
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 24. NSF වාරසඟරාව 37 - ෙව£ම - අෙල�ය   230.00 

 25. ආග"Xක ශාක �ෙශdෂ    (5,863.80) 

 26. �කzප බලශ��ය -  අෙල�ය    1,593.34 

 27. ප8සර ප,ධ� පාදක ෙකVටග  ෙ,Jය  
  ජල කළමනාකරණය - අෙල�ය    2,146.00 

 28. 3 ලංකාෙP �ගත ජල ත වය - අෙල�ය   (5722.50) 

   29. JNSF වාරසඟරාව 38 - ෙව£ම - අෙල�ය   (47,160.00) 

 30. ළදuව"ෙD සහ ළ"ෙD ෙපUෂණය - අෙල�ය    (1,718.00) 

 31. ඖෂ¢ය සහ සග"ධ ශාක - අෙල�ය    2,530.00 

 32. රබ� ෙරUග - අෙල�ය    5,340.00 

 33. සමහර #Tක ඉß -  අෙල�ය    2,300.00 

 34. 3 ලංකාෙP ඛ[ජ ස6ප  අෙල�ය    3,045.57 

 35. ස6Nදාය සහ ]�කාව - අෙල�ය    (2,590.00) 

 36. 3 ලංකා �ද�ා හා තා�ෂණ නෙවU පාදන සංඛ�ාන ද�ශකය  395.00 

 37. � ලංකා සමාජ �ද�ා වාරසඟරාව - අෙල�ය   929.94 

 38. DVD අෙල�ය     590.00 

 39. JNSF 39 ෙව£ම - අෙල�ය     (221,124.14) 

 40. 8b ප"නය - අෙල�ය    1,190.24 

 41. කBකරය සහ නායයෑ6 - අෙල�ය    1,429.40 

 42. SSR වාර සඟරාව - අෙල�ය     (50,881.62) 

 43. �pරාව - 27 ෙව£ම 2 කලාපය (ෙදමළ)  - අෙල�ය   (60,207.77) 

 44. �pරාව -  27 ෙව£ම �ෙශdෂ කලාපය (ඉංÔE)     (88,515.61) 

 45. �pරාව - 28 ෙව£ම (ඉංÔE)      (87,522.64) 

 46. �pරාව - 28 ෙව£ම 1 කලාපය (ඉංÔE)     (115,483.11) 

 47. �pරාව -  28 ෙව£ම 2 කලාපය (ෙදමළ)     (120,709.65) 

 48. �pරාව -  28 ෙව£ම �ෙශdෂ කලාපය (Eංහල)   65.00 

 49. �pරාව -  26 ෙව£ම 1 කලාපය (ෙදමළ)   470.00 

 50. �pරාව -  28 ෙව£ම �ෙශdෂ කලාපය (ෙදමළ)   520.00 

 51. �pරාව -  27 ෙව£ම 1 කලාපය (ඉංÔE)   1,290.00 

 52. �pරාව -  27 ෙව£ම 1 කලාපය (Eංහල)   2,565.00 

 53. �pරාව -  27 ෙව£ම 1 කලාපය (ෙදමළ)   285.00 

 54. �pරාව -  27 ෙව£ම 2 කලාපය (ඉංÔE)   1,185.00 

 55. �pරාව -  27 ෙව£ම 2 කලාපය (Eංහල)   1,819.43 

 56. �pරාව -  27 ෙව£ම  �ෙශdෂ කලාපය (Eංහල)   (85,948.96) 

 57. �pරාව -  27 ෙව£ම �ෙශdෂ කලාපය (ෙදමළ)   (28,420.00) 

 58. �pරාව -  28 ෙව£ම 2 කලාපය (ඉංÔE)   (108,635.61) 

 59. �pරාව -  28 ෙව£ම 2 කලාපය (Eංහල)   (128,792.75) 

 60. �pරාව -  28 ෙව£ම 1 කලාපය (Eංහල)   (127,2748.60) 

  61. 3  ලංකාෙP සX" ම!" ෙබV ්ෙවන ෙරUග - අෙල�ය   (32.48) 

 
                ((((1111,,,,127127127127,,,,145145145145....55555555)))) 
 



 60 

5.15.15.15.1    ජා�ක කA+ �යද6ජා�ක කA+ �යද6ජා�ක කA+ �යද6ජා�ක කA+ �යද6 
                    uuuu.... 
     

1. MAB  වැඩසටහන )Yබඳ ජා�ක කA+ව   45,378.00 

2. ඛ[ජ ස6ප  �රසර භා�තය )Yබඳ ජා�ක කA+ව   17,500.00 

3. නෙවU පාදන සහ තා�ෂණ ව�වසායක වය )Yබඳ ජා�ක කA+ව 35,500.00 

4. ෙරVෙබVb�ස්, උසස් සැල@6 සහ [ෂප්ාදනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව  12,000.00 

5. උසස් �ව� )Yබඳ ජා�ක කA+ව   40,000.00 

6. ඉෙල�ෙÅV[ක �ද�ාව සහ ෙතVරXu  
 ස"[ෙPදන තා�ෂණය )Yබඳ ජා�ක කA+ව   14,000.00 

7. ICSU )Yබඳ ජා�ක කA+ව    17,500.00 

8. ජාත�"තර හ�ල )Yබඳ ජා�ක කA+ව   24,993.21 

9. #Tක �ද�ාව )Yබඳ ජා�ක කA+ව   9,000.00 

10. අචාර ධ�ම සහ �ද�ාව හා තා�ෂණය )Yබඳ ජා�ක කA+ව  35,500.00 

11. නැෙනUතා�ෂණය )Yබඳ ජා�ක කA+ව   18,000.00 

12. ප�ෙ�ෂණ සහ සංව�ධනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව   18,500.00 

13. rස්තකාල සහ ෙතVරXu ෙසdවා )Yබඳ ජා�ක කA+ව  11,000.00 

14. RGB/GEN    36,677.88 

15. �ද�ාව හා තා�ෂණය, ගFත අධ�ාපනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව  78,058.65 

16. සමාජ �ද�ාව )Yබඳ ජා�ක කA+ව   105,917.62 

17. #Tක ප�ෙ�ෂණ )Yබඳ කA+ව    30,000.00 

18. කෘ{ක�ම සහා ආහාර �ද�ා ප�ෙ�ෂණ )Yබඳ ජා�ක කA+ව  28,000.00 

19. ජලය සහ බලශ��ය )Yබඳ ජා�ක කA+ව   3,000.00 

20. ප8සරය සහ ෛජව ��ධ වය )Yබඳ ජා�ක කA+ව  47,000.00 

21. සාගර සහ sp �ද�ා )Yබඳ ජා�ක කA+ව   29,000.00 

22. �ද�ාව NචTත 'Hම )Yබඳ ජා�ක කA+ව   38,500.00 

23. ෙසSඛ� �ද�ාව )Yබඳ ජා�ක කA+ව   35,000.00 

24. JNSF සංස්කාරක ම�ඩලය     90,067.07 

25. ෛජව තා�ෂණය )Yබඳ ජා�ක කA+ව   90,000.00 

26. ඉං�ෙ"u �ද�ාව සහ [ෂප්ාදනය )Yබඳ ජා�ක කA+ව  19,000.00 
 

        929929929929,,,,092092092092....43434343 

 

5.2 ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා rසත්කාලය සහ ස6ප  මධ� rසත්කාලය සහ ස6ප  මධ� rසත්කාලය සහ ස6ප  මධ� rසත්කාලය සහ ස6ප  මධ�සථ්ානයසථ්ානයසථ්ානයසථ්ානය 
 

         uuuu.... 
 

1. නඩ X සහ අc වැ_යාව    10,152.74 

2. වාරNකාශන ෙ,Jය හා �ෙ,Jය    636,279.38 

3. කඩදාE සහ ඝන කඩදාE    7,466.00 

4.  ප8ෙභUජනය කළ හැ' දෑ    17,564.25 

5. ��ධ දෑ    49,540.42 

6. Nෙzඛන ෙගන යෑෙ6 ෙසdවය    3,000.00 
 

            724724724724,,,,002002002002....79797979 
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5.35.35.35.3    ����ණ අංශයණ අංශයණ අංශයණ අංශය 
                        uuuu.... 
 

1. ප8ෙභUජනය කළ හැ' දෑ සහ රසාය[ක �ව�   348,708.74 

2. කඩදාE සහ ඝන කඩදාE    64,710.05 

3. නඩ Xව සහ අc වැ_යාව    71,490.20 
 

              484484484484,,,,908908908908....99999999 

 
6666....    3 ලංකා නැෙනUතා�ෂණ ආයතන (r,) සමාගම (SLINTEC) ෙවත යැRම සඳහා �ද�ා හා තා�ෂණ 

අමාත�ාංශෙය", 2008, 2009 සහ 2010 යන වසර සඳහා )YෙවY" u. 79,521,657.00, u. 65,000,000.00 
සහ u. 65,000,000.00ක අරදz ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත ලැF. ෙමම අරදz SLINTEC ෙවත යවා 
ඇත. 

 
 හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශෙය" NANCO ෙවත යැRම සඳහා u. 82,000,000.00ක අරදz ජා�ක �ද�ා 

පදනම NANCO (r,.) සමාගම ෙවත යැRම සඳහා �ද�ා හා තා�ෂණ අමාත�ාංශෙය" 2008 සහ 2009 යන 
වසරවල )YෙවY" u. 92,000,000.00 සහ u. 248,000,000.00ක අරදz ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත 
ලැF. තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශෙය" NANCO ෙවත යැRම සඳහා u. 82,000,000.00 
අරදz ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත ලබා p[. ෙමම අරදz NANCO ෙවත යවන ල2.  

 
 2011 මා�X 31 දා Eට SLINTEC සහ NANCO (r,.) සමාග6 ඒකාබ,ධ කරන ල2, NANCO ෙවත යැRම 

සඳහා තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශය u. 30,000,000.00� 2011 ව�ෂෙ� ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත 
ලබා p[. එම අරදz NANCO ෙවත යවන ල2. 

 
7777....    ෙසdවක Nෙසdවක Nෙසdවක Nෙසdවක N�ලාභ�ලාභ�ලාභ�ලාභ 

Eයcම ෙසdවකq"ට ෙසdවක අ�ථසාධක අරදෙල* සහ ෙසdවක භාරකාර ව අරදෙල* ආවරණය ලබා 
2 �ෙt.  සාමාන�ෙය" පව�න @බසාධක පහ@ක6වලට අමතරව අ>මත ෛවද�ාධාර ෙයUජනා �මය� 
ද සපය> ලැෙt.  
 

8888....    �lා�lා�lා�lාAක පා8ෙතU{කයAක පා8ෙතU{කයAක පා8ෙතU{කයAක පා8ෙතU{කය 
 
 �lාAක පා8ෙතU{කය සඳහා වන බැÊ6වලට අ>ව !�6වල සැපM6 Ep කර ඇත.  
     u. 
 

වසර සඳහා ෙගවන ලද Nමාණය    1,099,372.50 

වසර සඳහා සැපMම    2,983,350.00 

 

9999....    � '½ෙම" ප@ දz ෙගRෙ6 පදනම මත )ටතට යවන ලද Nකාශන ෙතVග u. 79,380.00� ෙP.  
 
10101010....    ජා�ක �ද�ා පදනම සXව වාහන 06� ඇත.   
 
11.11.11.11.    2011 2011 2011 2011 වසර Xළ භා�ඩාගාරෙය" ලබා ග  අරදzවසර Xළ භා�ඩාගාරෙය" ලබා ග  අරදzවසර Xළ භා�ඩාගාරෙය" ලබා ග  අරදzවසර Xළ භා�ඩාගාරෙය" ලබා ග  අරදz 
      

ඒකාබ,ධ අරදz u.  110,710,000.00 

rනරාව�තන අරදz u.   68,951,000.00 

�ෙ,ශ ආධාර - IDRC u.    4,797,300.00  

 UNESCO u. 1,401,600.00 

 
    1968 1968 1968 1968 Eට Eට Eට Eට 2011 2011 2011 2011 ද�වා භා�ඩාගාරෙය" ලබාද�වා භා�ඩාගාරෙය" ලබාද�වා භා�ඩාගාරෙය" ලබාද�වා භා�ඩාගාරෙය" ලබා    ග  අරදzග  අරදzග  අරදzග  අරදz 
 

ඒකාබ,ධ අරදz u. 1,066,580,911.45 

�ෙ,ශ ආධාර u.  333,857,064.13 
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12. SLAS 10ට (20052 සංෙශUධනය කරන ලද) අ>ව ෙපර කාලය සඳහා සැක}6 බලපව ව> ලැබ ඇත. 
#ල� !�6 සඳහා පහත සඳහ" සැක}6 Ep කර> ලැබ ඇත. 

 

 
1111....    NNNNෙzඛන ඒකක Nාෙzඛන ඒකක Nාෙzඛන ඒකක Nාෙzඛන ඒකක NාDධන අරදලDධන අරදලDධන අරදලDධන අරදල 

      u. 
 

2011.01.01 වන �ට ෙශdෂය    4,479,261.10 

අ¥ කළා ; ෙපර වසර සඳහා සැක}6   1,401.12 

 

2222....    ප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nප�ෙ�ෂණ Nදාන අරදලදාන අරදලදාන අරදලදාන අරදල 

      u.  

2011.01.01 වන �ට ෙශdෂය   31,509,306.79 

එකX කළා : ෙපර වසර සඳහා සැක}6  7,809,767.23 

   39,319,074.02 
 

3333....    A[සා සහ ෛජවෙගUල අරදලA[සා සහ ෛජවෙගUල අරදලA[සා සහ ෛජවෙගUල අරදලA[සා සහ ෛජවෙගUල අරදල 
  u. 

2011.01.01 වන �ට ෙශdෂය 1,837,977.19 

අ¥ කළා : ෙපර වසර සඳහා �,ධ සැක}6 8,000.00 

 1,829,977.19 

 
4444....    ��ධ දෑ සඳහා අරදල��ධ දෑ සඳහා අරදල��ධ දෑ සඳහා අරදල��ධ දෑ සඳහා අරදල 

  u. 

2011.01.01 වන �ට ෙශdෂය     11,243,200.43 

අ¥ කළා : ෙපර වසර සඳහා �,ධ සැක}6    920,280.37 

   10,322,920.06 

5555....    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා මක මක මක මක සං�ත අරදල සං�ත අරදල සං�ත අරදල සං�ත අරදල            
         

     u. 
 

2011.01.01 වන �ට ෙශdෂය 4,624,384.31 
අ¥ කළා : ෙපර වසර සඳහා �,ධ සැක}6  - 

 4,624,384.31 
     
    6666....    �ෙ,ශාධාර�ෙ,ශාධාර�ෙ,ශාධාර�ෙ,ශාධාර            

             
     u. 

2011.01.01 වන �ට �ෙ,ශ ආධාර අරදල 15,561,559.59 

අ¥ කළා : ෙපර වසර සඳහා �,ධ සැක}6 6,095,395.49 

 9,466,164.10 

7777....    ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා පදන6 අරදල පදන6 අරදල පදන6 අරදල පදන6 අරදල            
             

     u. 

2011.01.01 වන �ට ෙශdෂය (47,779,330.09) 

අ¥ කළා : ෙපර වසර සඳහා �,ධ සැක}6 27,018,766.26 

 (20,760,563.83) 
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1971 අංක 38 දරණ #ල� කටMX )Yබඳ පනෙත* 14 (2) වග"�යට අ>ව 2011 ෙදසැ6බ� 31" අවස" 
වන වසර සඳහා ජා�ක �ද�ා පදනෙම* #ල� Nකාශන )Yබඳ �ගණකා0ප�වරයාෙD වා�තාව සඳහා )YXu 
 
2222....    #ල�#ල�#ල�#ල� N N N Nකාශනකාශනකාශනකාශන 
 

2.22.22.22.2    අපෙD [H�ෂණඅපෙD [H�ෂණඅපෙD [H�ෂණඅපෙD [H�ෂණ 
 
2.2.12.2.12.2.12.2.1    3333 ලංකා !�6කරණ ස6මත ලංකා !�6කරණ ස6මත ලංකා !�6කරණ ස6මත ලංකා !�6කරණ ස6මත 
 

1983 �lාAක පා8ෙතU{ක පනතට අ>ව, ආයතනය Xළ ස6<�ණ වසර (05�) ෙසdවය කරන ලද 
ෙසdවකq" පා8ෙතU{කය ලබා ගැ�ෙ6 *Aකම� ලබq. එ[සා, වසර පහ ස6<�ණ කරන ලද 
ෙසdවකq" සඳහා 2012 ව�ෂෙ� Eට පා8ෙතU{කය සැපgම 3 ලංකා !�6කරණ අංක 16ට අ>ව 
Ep ෙකෙර> ඇත. 

 
    2.2.22.2.22.2.22.2.2    !�6කරණ ඌනතා!�6කරණ ඌනතා!�6කරණ ඌනතා!�6කරණ ඌනතා 

2012 වසර Xළ අ Åැ�ටරය සඳහා වන )8වැය u. 42,250.00 අපෙD !�6 ෙපV වT" ඉව  
ෙකෙර> ඇත. 

 
    2.2.32.2.32.2.32.2.3    ලැÉය MX සහ )ය�ය MX !�6ලැÉය MX සහ )ය�ය MX !�6ලැÉය MX සහ )ය�ය MX !�6ලැÉය MX සහ )ය�ය MX !�6 
 

2005 ව�ෂෙ� 2 පව වන ලද දk� සහ !�ෙකVණLග ආEයා�ක ගංගාධාර )Yබඳ වැඩ£ව 
සඳහා LOICZ ෙව�" ලැ� අරදzවT" ෙමම u. 1,501,109.00 ක ෙශdෂය� ඉ�8ව පව§. ෙමම 
ෙශdෂය ආප@ ෙග�ය MX දැq ජා�ක �ද�ා පදනම LOICZ ෙව�" �ම}ම� කළ ද ඒ සඳහා 
)YXර� ෙනVලැF. 2012 වසෙ� ණය*Aය"ෙD !�ම� ෙමම 1,501,109.00 ඉව  'Hම සඳහා 
කටMX ෙකෙර> ඇත.  
 

    2.2.42.2.42.2.42.2.4    �ගණනය සඳහා සා�{ ෙනVමැ�කම�ගණනය සඳහා සා�{ ෙනVමැ�කම�ගණනය සඳහා සා�{ ෙනVමැ�කම�ගණනය සඳහා සා�{ ෙනVමැ�කම 
 
        ඉඩමඉඩමඉඩමඉඩම 
 

*Aක6 ඔ|rව ලබා ගැ�ම සඳහා කටMX ෙකෙරA" පව§. අවශ� අවසථ්ාවල2 �� උපෙ,ශ ලබා 
ෙගන ෙමම ගැට£ව [රාකරණය කරන ෙලස අධ��ෂෙග" ඉz�ම� කර> ලැබ ඇත.  

 
සථ්ාවර ව ක6සථ්ාවර ව ක6සථ්ාවර ව ක6සථ්ාවර ව ක6 
 
කලම@ �මයට අ>�ලව පව වාෙගන ය> ලබන සථ්ාවර ව ක6 ෙර�ස්ටරයට ආයතනය �E" 
Aලට ග"නා Eයcම සථ්ාවර ව ක6 )Yබඳ ෙතVරXu ඇXළ  කර> ලැෙt. වසර Xළ Aල2 
ගැ�6 සඳහා සෑම වසරකම උපෙzඛන සකස් කර> ලැෙt. ෙමම ව ක6 ෙභS�කව �ෙබන බවට 
)8�සා බලන අතරම දැනටම  සකස ් කර> ලැබ ඇ� කා�යසටහ"වල [රවද�භාවය තහ�u 
'Hමට ව�තමාන උ පෙzඛන (එ� එ� අංශවලට අ>ව) සකස් ෙකෙරA" පව§. 
 
ඒ අ>ව, පහත සඳහ" උපෙzඛන සකස් කර �ෙt.   

 
1. ෙමUට� රථවල £ වbනාකම  u. 12,292,250/= 
2. උපකරණ Nෙzඛනය  u. 10,650,500/= 
 ව�ෂ 1997 Eට 2011 ද�වා කාලය Xළ උපකරණ Nෙzඛනය 'Hම සඳහා කා�ය සටහ" 

)Yෙයළ කර �ෙt.  
3. කා�යාල උපකරණ - u. 23,921,818/= 

 ව�ෂ 2007 – 2011 ද�වා Aලට ග"නා ලද කා�යාල උපකරණ සඳහා උපෙzඛන සකස ්කර> 
ලැබ �ෙt.  

4. u. 371,931/=ක වbනාකමකට Aලට ග"නා ලද ��ධ සහ අමතර අqතම සඳහා උපෙzඛන 
සකස් කර> ලැබ ඇත.  

5. rස්තකාල ගැට£ u. 4,830,670/=. Eයcම rස්තකාල I"ථ සඳහා අ කරගැ�ෙ6 [ල 
ෙzඛනය� rස්තකාලය Xළ පව වාෙගන ය> ලැෙt.  
ඒ අ>ව, ජා�ක �ද�ා පදනම සXව u. 52,075,175/= � වbනා උපෙzඛන �ෙt. ඉ�8 ව ක6 
සඳහා එ� එ� අංශවලට අ>ව උප ෙzඛන සකස් ෙකෙරA" පව§. 
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ෙතVගෙතVගෙතVගෙතVග 
 
ෙභS�ක ෙතVග )8�සා බැ�ම� ව�ෂය අවසානෙ� පව වා �ෙt. 
 
ණය *AෙයU ණය *AෙයU ණය *AෙයU ණය *AෙයU ---- u u u u. . . . 2222,,,,832832832832,,,,588588588588/=/=/=/= 
 
ෙ6වා සාමාන� ණයකuව" ෙලස ෙනVසැලෙ�. ෙ6වාq" ෙබVෙහUමය� �ෙ,ශ ආයතන ම!" 
වැඩ£ සං�ධානය 'Hම සඳහා ලබා p" #ල�ාධාරවT" ෙශdෂවන දz [ෙයUජනය ෙකෙ�. ව�ෂ 
2012 2 ෙමම දz ෙශdෂ ණය*Aය"ෙD !�ෙම" ඉව  'Hමට කටMX ෙකෙර> ඇත.  
 
ආෙයUජනය ආෙයUජනය ආෙයUජනය ආෙයUජනය ---- u)යz ATයන  u)යz ATයන  u)යz ATයන  u)යz ATයන 111111112222 
 
ෙමම දz Nමාණෙය" u. ATයන 82ක ෙකVටස් සහ�ක 2011 ¾T 12වන Lන [k  කර ඇත. 
නැෙනU �ද�ා උද�ානය ෙගVඩනැ¨ම සඳහා ඉ�8 u. ATයන 30ක දල ෙයVදා ග> ලැ? බව 
NANCO ආයතනය ද"වා �ෙබන අතර එය, ජා�ක �ද�ා පදන6 නාමය යටෙ  Lyකා�න බැÊම� 
ෙලස ඔ�"ෙD !�6වල ෙප">6 ෙකෙර> ඇත. ඒ අ>ව, 2012 වසර Xළ 2 තා�ෂණ හා 
ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශෙය" උපෙදස් ලබා ගැ�මට hයාමා�ග ග> ඇත. 
  

2222....2222....5555    ��������, , , , [යම[යම[යම[යම, , , , ෙරyලාE සහ කළමනාකරණ §රණ ආ�ෙරyලාE සහ කළමනාකරණ §රණ ආ�ෙරyලාE සහ කළමනාකරණ §රණ ආ�ෙරyලාE සහ කළමනාකරණ §රණ ආ�ත කu� ත කu� ත කu� ත කu�  
 

අඅඅඅ))))    ෙසdවක අ�ථසාධක අරදලෙසdවක අ�ථසාධක අරදලෙසdවක අ�ථසාධක අරදලෙසdවක අ�ථසාධක අරදල (EPF) සහ ෙසdවක භාරකාර අරදල සහ ෙසdවක භාරකාර අරදල සහ ෙසdවක භාරකාර අරදල සහ ෙසdවක භාරකාර අරදල (ETF) ෙවත දායක වයෙවත දායක වයෙවත දායක වයෙවත දායක වය 
 

ජා�ක �ද�ා පදනෙ6 ෙසdවකq" සඳහා ෙසdවක අ�ථසාධක අරදල සහ ෙසdවක භාරකාර 
අරදල  ගණනය 'Hෙ6 2 ]වන �යද6 2මනාව ද ඇXළ  වැ+ප සැල'zලට ග"නා ෙලස 
2012 මා�X මාසෙ� 2 පව ව> ලැ? කළමනාකරණ ම�ඩල °සR්ෙ6 2 අ>මැ�ය ලබා 
ෙදන ල2. ඒ අ>ව, ඉහත අරදz සඳහා වන දායක වය ගණනය 'Hෙ6 2 2012 අෙNdz 
මාසෙ� Eටම ]වන �යද6 2මනාව ඇXළ  වැ+ප සැල'zලට ග"නා ල2. 

 
ආආආආ))))    වැඩ පැවu6 පදනම මත ෙසdවකq" ෙසdවයට බඳවාගැ�මවැඩ පැවu6 පදනම මත ෙසdවකq" ෙසdවයට බඳවාගැ�මවැඩ පැවu6 පදනම මත ෙසdවකq" ෙසdවයට බඳවාගැ�මවැඩ පැවu6 පදනම මත ෙසdවකq" ෙසdවයට බඳවාගැ�ම 
 

DMS ච�ෙzඛ 30ට අ>ව සකස්කරන ලද ෙසdවයට බඳවාගැ�ෙ6 සහ උසස්R6 ස6බ"ධ 
නව කා�යසටහන සඳහා අ>මැ�ය ලබා 2මට සැල'ය MX කාලය� ගත �ය. ෙමම කාලය 
Xළ නව බඳවා ගැ�6 ෙලස ෙනVrරවන ලද rර|පා¥ ෙබVහාමය� �F. එෙහq", 
කළමනාකරණ ම�ඩලෙ� අ>මැ�ය ඇ�ව, �ද�ා මක Nජාවට අඛ�ඩව ෙසdවය සැපgම 
සඳහා ෙසdවකq" 18 ෙදෙනk බඳවා ග"නා ල2. ෙමම Eයcම බඳවා ගැ�6 Ep කරන 
ල,ෙ, තාවකාTකව සහ වැඩ පැවu6 පදනම මතය. සÝ්ර ප R6 සඳහා ෙසdවකq" ප  
'Hමට ෙ6 වන �ට hයාකරA" පව§. ෙමම ප R6වT" අනXuව තාවකාTක ෙසdවක 
ම�ඩලෙ� ෙසdවය අ *+Rමකට ල� ෙකෙර> ඇත. �ද�ා මක [ලධාH" ප  'Hෙම" 
ප@ව ජා�ක �ද�ා පදන6 ෛද[ක කා�ය සඳහා ප  කර> ලැබ �? ප�ෙ�ෂණ 
සහායකq"ෙD ප R6 අ *+Rමට කටMX කරන ල2. 

 
ඇඇඇඇ))))    ආර�ෂක ෙසdවය සැපgමආර�ෂක ෙසdවය සැපgමආර�ෂක ෙසdවය සැපgමආර�ෂක ෙසdවය සැපgම 
 

ජා�ක �ද�ා පදන6 ආර�ෂක ෙසdවා !�@ම 2011.12.31 වන Lනෙය" අවස" Rමට 
[යAතව � � ෙහq", wළඟ වසර සඳහා ආර�ෂක ෙසdවය ලබා ගැ�ම )Fස දz 
අමාත�ාංශෙ� ච�ෙzඛ අංක 445ට අ>ව රජයට අ>බ,0ත }මා ස*ත ‘ර�නා ආර�ෂක 
ලංකා සමාගෙම*’  සහ ‘LR DC  ෙසdවා r,ගTක සමාගෙම"’  Aල ගණ" කැඳවන ල2. ෙමම 
Aල ගණ" කැඳRෙ6 T) එම ආයතන ෙවතටම ෙගන ෙගVස් p" නp ඒ සඳහා N�චාරය� 
ෙනV�F. Aල ගණ" කැඳRෙ6 T) භාරග  බවට සා�{ අපෙD T) ෙගV>වල �ෙt.  
 
ප@ !ය වසෙ� කැඳව> ලැ? Aළ ගණ"වලට අ>ව ව�තමාන ආර�ෂක ෙසdවය සපය> 
ලබන සමාගම ඒ සඳහා ෙතUරා ෙතUරාග> ලැF. ෙමම සමාගම (��" ආර�ෂක ෙසdවය) 
ෙපර වසෙ� ඉL8ප  කරන ලද Aල ගණ"වලට අ>ව ෙසdවය සැපgමට එකඟRම [සා, 
ජා�ක �ද�ා පදනෙම* ආර�ෂක ෙසdවය සැපgෙ6 කා�ය ඔ�" හට භාර ෙදන ල2. 
ව�තමාන සමාගෙම* ෙසdවා කාලය කz ඉk Rමට ෙපර, Aල ගණ" කැඳවා ආර�ෂක 
ෙසdවා සපයන සමාගම� ෙතUරා ගැ�මට කටMX ෙකෙර> ඇත.  
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ඇඇඇඇ))))    253 253 253 253 – 7182  7182  7182  7182 හා ස6බ"ධ 8ය අනXහා ස6බ"ධ 8ය අනXහා ස6බ"ධ 8ය අනXහා ස6බ"ධ 8ය අනXරරරර 
 

#ල� ෙරyලාE 102 සහ 103ට අ>ව 8ය අනXර හා ස6බ"ධව hයාමා�ග ෙගන �F. 
8යpu වැ°,ද� Ep කර ඇ දැq ෙසVයා බැ�ම සඳහා අභ�"තර පH�ෂණය� Ep 
ෙකuF. ෙමම පH�ෂණ වා�තාව කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙවත ඉL8ප  කර> ලබන 
අතර ඔ�"ෙD §රණය අ>ව hයාමා�ග ගැ�ම Epෙව> ඇත. 
 
තස්ෙසdu ෙදපා�තෙ6"Xව ම!" Nකාශ කර> ලැ? වbනාකම සැල'zලට ෙගන 
ආයතනය සX වාහන ර�ෂණය කර �ෙt. එයට අ>ව ර�ෂණ ආවරණය ෙමම අනXර 
සඳහා ලබා ෙදන ල2. 

 
3333....    #ල�#ල�#ල�#ල� සමාෙලUචනය සමාෙලUචනය සමාෙලUචනය සමාෙලUචනය 
 

3.13.13.13.1    #ල�#ල�#ල�#ල� N N N N�ඵල�ඵල�ඵල�ඵල 
 

u. ATයන 4.172� x 2010 ව�ෂෙ� අ�8�තය, 2011 වසෙ� 2 u. ATයන 4.658ක *ඟය� 
බවට ප8ව�තනය R �F. ෙ6 සඳහා Nධාන ෙහdXව ව"ෙ", u. ATයන 8.682ක අ0සැක@6 
සැක}මq. ෙමය, එ� වසර සඳහා පමණ� අප�ෂපාත සැක}ම� ෙP. u. ATයන 4.658ක ෙමම 
*ඟයට ෙහdXව ව"ෙ", �ෂයR6 සඳහා අය'Hම සහ වසර Xළ පා8ෙතU{ක සැපgමq. 
 
කා�යම�ඩල වැ+ප වැ_ 'Hමට සහ ෙවන  �යද6වලට අවශ� ෙකu� අරදz රජෙය" 
ලැF. එෙහq", වසර අවසානෙ�2 #ල� N�පාදන *ඟය� ඇ�Rමට ෙමය ෙහdXව� ෙනVෙP.  

 
3.2 �ශේzශනා මක #ල��ශේzශනා මක #ල��ශේzශනා මක #ල��ශේzශනා මක #ල� සමාෙලUචනය සමාෙලUචනය සමාෙලUචනය සමාෙලUචනය 
 

 අqතමය  ප@!ය වසරට සාෙ|�ෂව  
    �චලතාවෙ� N�ශතය 
 

1. රජෙ� Nදාන 13% rනරාව�තන �යද6 ඉහළ යෑෙ6 
N�ඵලය� වශෙය" රජෙ� Nදාන වැ_ 
කරන ල2. 

 
2. ෙවන  ආදාය6 51% අ�[ශ්�ත ණය සඳහා අ�8�ත සැපg6 

ප@!ය වසෙ� අදායම ඉහළ යෑම ෙකෙර* 
බලපා �F. 

 
3. බp ෙනVසලකා rනරාව�තන 12% සත� rනරාව�තන �යදම ඉහළ යෑම  
      £ �යද6   ෙහdX ෙකV ටෙගන ෙමය Ep�ය. 
  
4. ෙමෙහM6 කටMXවT"  198% කT" වසෙ� වැ_rර සැපM6 සැක}6 
 අ�8�තය/*ඟය   ෙහdX ෙකVටෙගන, ෙමෙහM6 N�ඵල 

අ�8�තය� ෙප">6 ෙකuF. 
 
4444....    ෙමෙහM6 සමාෙලUචනයෙමෙහM6 සමාෙලUචනයෙමෙහM6 සමාෙලUචනයෙමෙහM6 සමාෙලUචනය 
 

4.14.14.14.1    කළමනාකරණ අකා�ය�ෂමතාකළමනාකරණ අකා�ය�ෂමතාකළමනාකරණ අකා�ය�ෂමතාකළමනාකරණ අකා�ය�ෂමතා 
 

අ) rර|පා¥ )රRම 
ෙමම rර|පා¥ අත8" අධ��ෂ තනXර සහ �ද�ා මක [ලධාH තනXu 8� දැනටම  
ස6<�ණ කර ඇත. ඉ�8 rර|පා¥ 38 සඳහා අයp6ප  කැඳවා ඇ� අතර බඳවා ගැ�ම සඳහා 
අවශ� කටMX Ep ෙකෙරA" පව§.  
 

ආ) මානව ස6ප  සංව�ධන [ලධාH තනXර සඳහා අයp6ප  කැඳx අතර ස6ඛ පH�ෂණ 
පව වන ලpව, @p@ අයp6කuෙවk ෙතUරා ග  අතර ඒ සඳහා කළමනාකරණ ම�ඩල 
අ>මැ�ය ද ලබා ග"නා ල2. ෙතUරා ගැ�ම )Yබඳ අ>මැ�ය සඳහා 2011.08.06 වන Lන 
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අමාත�ාංශය ෙවත ඉL8ප  කරන ල2. අමාත�ාංශෙ� අ>මැ�ය ෙනVලැ� බැ�" නැවත 
අයp6ප  කැඳRම Ep කරන ල2. 

 
ඇ) කා�න �ද�ා මක මාතෘකා )Yබඳ කතා ෙකෙරන A*මඬල R_ෙයU වැඩසටහ", ජා�ක 

»පවා*[ය, සව්ා¢න »පවා*[ය, ¯.එ".එz. සහ ෙදරණ »පවා*[ය ඔස්ෙසd 
භාෂාeෙය"ම �කාශය කරන ල2. නරඹ"න"ෙග" ලද N�චාරවලට අ>ව �ද�ාව NචTත 
'Hෙ6 අදහස ඇ�ව ෙ6වා DVD සහ VCDවලට )ටප  'Hමට §රණය කරන ල2.  

 
 ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" සං�ධානය කර> ලබන ජග  �p Lනය පාසz වැඩසටහන සඳහා 

3 ලංකාෙP සෑම Nෙ,ශය'"ම පාසz ළෙමU සහභා! ෙව�. ෙමම DVD සහ VCD 2009 සහ 
2010 වසරවල 2 පව ව> ලැ? ජග  �p Lනය පාසz වැඩසටහ"වල 2 ෙබදා හැHමට 
§රණය කරන ල2. ඉ�8  DVD 72 සහ VCD 768 අනාගතෙ� 2 ෙබදා හ8> ඇත.  

 
4.24.24.24.2    අක�මන�අක�මන�අක�මන�අක�මන� සහ ඌන භා�ත ව ක6 සහ ඌන භා�ත ව ක6 සහ ඌන භා�ත ව ක6 සහ ඌන භා�ත ව ක6 

අ) සත� වශෙය" අවශ� වන Nමාණය සැල'zලට ෙගන Nකාශන �ණය 'Hමට )යවර 
ග"නා ල2. 

 
ආ)  ජා�ක �ද�ා පදන6 වාරසඟරාෙP 2012 වසෙ� ¾[, සැ|තැ6බ� සහ ෙදසැ6බ� ෙව£6වල 

)ටප  අ¥ සංඛ�ාව� (300 �) �ණය 'Hමට §රණය කරන ල2. �ද�ාව NචTත 'Hෙ6 
වැඩසටහන යටෙ  ව�තමානෙ� ඉ�8ව �ෙබන ෙතVග, �ශ්ව �ද�ාල සහ, ප�ෙ�ෂණ 
ආයතන ෙවත ජා�ක �ද�ා පදනම ම!" ෙබදා හැෙර> ඇත. JNSF* �වෘතභාවය වැ_LM� 
'Hමට කටMX ෙකෙරන අතර එම!" JNSF* තම ප�ෙ�ෂණ T) පළ 'Hම සඳහා 
�ද�ා මක Nජාව උන"p ෙකෙර> ඇත.  

 
ඇ) u. 14,950/=  � ආප@ ලබා ගැ�ම සඳහා කරන ලද ඉz�මකට අ>ව බ¥ භාර p" සටහෙ" 

)ටපත� �ල"� ෙවත ෙයV කරන ල2. >pu අනාගතෙ� 2 ෙමම දz නැවත ලබා 
ගැ�ම සඳහා hයාමා�ගය� ග[A" පව§. අප �E" ෙපV  ලබා p" එකම ෙපS,ගTක 
ෙපV  සා|rව �ල"� ආයතනයq. ෙමෙත� Eයcම ෙපV  ලබා p"ෙ" රාජ� 
ආයතනවලටය. ෙමම ආයතනවලට ලබා p" ෙපV  Eයzල ආප@ ගැ�ම සඳහා hයාමා�ග 
ග[A" පව§. 

 
4.3 ආ�Zක ෙනVවන ග>ෙද>ආ�Zක ෙනVවන ග>ෙද>ආ�Zක ෙනVවන ග>ෙද>ආ�Zක ෙනVවන ග>ෙද> 
    උපෙ,උපෙ,උපෙ,උපෙ,ශකq" ප  'Hමශකq" ප  'Hමශකq" ප  'Hමශකq" ප  'Hම 
 
 (i) ජාත�"තර  සබඳතා අංශයට උපෙ,ශකව8යක ෙලස ෙමම උපෙ,ශකව8ය 2006 අෙගUස්X 01 වන 

Lන ප  කරන ල2. ව�ෂ 2009 2 ෙම� උපෙ,ශකව8ය �ද�ා මධ�සථ්ානය )*+Rම ස6බ"ධව 
කටMX 'Hම සඳහා අ>M�ත කරන ල2. ඊට අදාළ කා�ය Eයzල ස6<�ණ කර ඇ� නp @p@ 
ඉඩම� ෙනVමැ�කම [සා, අඛ�ඩව වැඩ කටMX ඉL8යට ෙගන යෑමට ෙනVහැ' �ය. 

 
 (ii ) ප8පාලන සහ #ල� අංශයට ප  කරන ලද ෙමම උපෙ,ශකව8ය [යම කරන ලද රාජකා8ය ආ�ත 

ෙකV"ෙ,Eවලට (TOR) අ>ව ඇයෙD රාජකා8ය Ep කර �F. ඇයෙD ෙසdවා කාලය Xළ සෑම 
මාස 06කට වර� �ෙශdෂ කා�ය ලබා ෙදන ලද අතර �ෙශdෂ කා�ය )Yබඳ Nකාශ ෙකෙරන 
රාජකා8ය ආ�ත ෙකV"ෙ,E ලබා 2 �F.  

 
ප8පාලන කටMX සඳහා ප  කර> ලැ? ෙමම උපෙ,ශකව8යට අ>M�ත කරන ලද රාජකාH 
L!" Lගට ම ඉහළ ම^ටමක �� අතර ඒ )Yබඳ කළමනාකරණ ම�ඩලය සෑÀමකට ප  'Hම 
සඳහා අධ��ෂ [යAත කාල පරාසයකට අ>ව කළමනාකරණ ම�ඩලය දැ>6ව  කළාය. 
 
ෙමම උපෙ,ශකව8ය �E" Ep කරන ලද කා�ය පහත දැ�ෙP. 
 
#ල� සහ ප8පාලන hයාපbපාb ආවරණය ෙකෙරA" hයාපbපාb )Yබඳ අ ෙපVත සකස් 'Hම. 
 

ජා�ක �ද�ා පදනෙම* Eයcම කටMX සඳහා සෙමUධා[ත ප8ගණක මෘpකාංග ප,ධ�ය� 
ස6පාදනය 'Hම )Fස රජෙ� අරදz ලබා ගැ�ම සඳහා ව�ාපෘ� ෙයUජනාව සකස ්'Hම, ඊට 
අ>මැ�ය ලබා ගැ�ම සහ ෙකVළඹ �ශ්ව �ද�ාලෙ� ප8ගණක පාසල �E" සකසන ලද මෘpකාංග 
වැඩසටහන hයා මක 'Hෙ6 කටMX ස6බ"0කරණය 'Hම. 
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ජා�ක �ද�ා පදනෙම* කටMX සඳහා ප�ෙ�ෂණ Nදාන !�@6 ද ඇXළ ව ��ධ ෛන�ක 
Nෙzඛන ෙක+6ප  'Hම හා අවශ� ෙකෙරන අ>මැ�ය ලබා ගැ�ම. 
 

පහත සඳහ" කටMXවල 2 කළමනාකා8 වයට සහාය Rම; 
කා�ය කළමනාකරණ ප,ධ�ය නැවත සකස් 'Hම. 
ෙසdවයට බඳවාගැ�6 සහ උසසR්6වලට අදාළ කා�යසටහන සකස් 'Hම. 
ජා�ක �ද�ා පදනම සඳහා rs� 'H6 N�ප �ය� සකස් 'Hම. 
ස6මත ෙමෙහM6 පbපාb ෙගV> 'Hම. 
ප8පාලන කටMXවලට ස6බ"ධ කා�යම�ඩල සමා�කq"ෙD කා�ය�ෂමතාවය ඉහළ නැංRෙ6 
Nය නය� දැHම.  
Nධාන ආයත[ක Nෙzඛනෙය* 2 ආයත[ක ස"[ෙPදන ෙක+6ප  'Hම. 
වා�{ක වා�තා සකස් 'Hම. 
 

සභාප�[යෙD Nධාන වෙය" M  ජා�ක �ද�ා පදන6 [ලධාH" ඉහත කu� ෙzඛනගත 
සා�{ ඇ�ව සකස් කර, �ගණකා0ප�, එ6. ණEංහ මහතා ෙවත ඉL8ප  කරන ලද අතර, 
�ගණකා0ප� ෙදපා�තෙ6"Xව ම!" මහජන ව�වසාය )Yබඳ කA+ව සඳහා ෙමම අදහස ්
දැ�Rම අ"ත�ගත ෙනVකරන ලද බව සඳහ" සහ ඉL8ප  කරන ලද කu� )Yගැ�ම තහ�u 
කරන ලද බවට T)ය� 2012 සැ|තැ6බ� 04වන Lන ෙමම කා�යාලයට ලැF.  

  
(iii ) ෙමම [ලධා8[ය ෙසdවෙය" �lාම ග  අවසථ්ාෙP එම ප�ෙ�ෂණ අංශෙය* Nධා[යා ෙලස 

කටMX කළාය. @p@ ප8L ෙමම අංශෙය* වැඩ කටMX පවරා ගැ�ම සහ අඛ�ඩව කරෙගන යාම ට 
සÝ්ර ෙජ�ෂඨ් [ලධා8ෙයk එ* ෙනVRය. එෙහq", ඇය �E" ආර6භ කරන ලද වැඩ සටහ" 
අඛ�ඩව hයා මක 'Hම සඳහා උපෙ,ශකව8ය� ෙලස ඇය ප  කර> ලැවාය.  

 
4.44.44.44.4    හBනාග හBනාග හBනාග හBනාග  පා¥ පා¥ පා¥ පා¥ 
 

�ද�ා මක I"ථ වාරසඟරා සහ වාරසංIහ �ණය 'Hෙ6 අදහස ව"ෙ", ජනතාව අතර �ද�ාව 
NචTත 'Hම Aස ලාභ ඉපgම ෙනVෙP. ෙමම I"ථය සඳහා x )8වැය !�6වල ව ක6 ෙලස ඇXළ  
කර ඇ� අතර, එ[සා, !�6කරණ පbපාbයට අ>ව ෙපV වT" ඉව  කර ඇත. එනp, පාසz 
ළ"ෙD සහ මහජනතාවෙD NෙයUජනය සඳහා ඔ�"ෙD ඉz�ම මත අය 'Hම'" ෙතVරව 
rස්තකාල ෙවතට ෙබදා හැර ඇත. එ[සා, එය ආයතනයට Ep x පා¥ව� ෙලස ෙනVව [ශ්�ත 
අරණ� සඳහා දරණ ලද �යදම� ෙලස සැල'ය MXය.  

 
4.54.54.54.5    NNNNමාද x ව�ාමාද x ව�ාමාද x ව�ාමාද x ව�ාපෘ�පෘ�පෘ�පෘ� 
 

ජා�ක �ද�ා පදනෙම* කටMX ප8ගණකගත 'Hමට §රණය කරන ල2. ෙමම කා�යය සඳහා ෙකVළඹ 
�ශ්ව �ද�ාලය ෙතUරා ගැ>F. ඒ අ>ව, අදාළ එකඟතා !�@ම 2011.02.15 වන Lන අ ස" තබන ලද 
අතර, ජා�ක �ද�ා පදනම 2011.06.30 වන Lන 20%ක අ �කාර6 දල�; එන6, u. 599,800.00� 
)යවා ඇත. ෙකVළඹ �ශ්ව �ද�ාලෙ� ප8ගණක ආයතනය ම!" ඉL8ප  කරන ලද ව�ාපෘ� 
ෙයUජනාවTයට අ>ව, 2012.04.16 වන Lන වන � ට වැඩ කටMX [ම කළ MX �ය. එනp, 
කා�යවTය Ep ෙකෙරන අතරXර L ඇ� x NාෙයU!ක ගැට£ කරණ ෙකVටෙගන එය ඉ+ කරගත 
ෙනVහැ' �ය. ෙමම ව�ාපෘ�ය හැ' ඉ�මF" [ම 'Hමට hයාමා�ග ග> ලැබ ඇත.  
 
ව�තමාන කාල සටහනට අ>ව ව�ාපෘ�ෙ� පළ අLයර සඳහා �ද�ා මක අංශ 4� සහ #ල� අංශය 
ඇXළ  කර ඇත. පළ අLයර 2012.09.05 වන Lන වන �ට [ම 'Hමට  ෙදවන අLයර 2013 වසෙ� 
පළ කා�Xව Xළ [ම 'Hමට  බලාෙපVෙරV X ෙP.  
 

4444....6666    ෙවන  රාජ�ෙවන  රාජ�ෙවන  රාජ�ෙවන  රාජ� ආයතනවලට පදනම ම!" සැපM6 කර> ලැCමට ෙහdX ආයතනවලට පදනම ම!" සැපM6 කර> ලැCමට ෙහdX ආයතනවලට පදනම ම!" සැපM6 කර> ලැCමට ෙහdX ආයතනවලට පදනම ම!" සැපM6 කර> ලැCමට ෙහdX 
 

අ) [ලධා8යා තuණ ෙසdවා බලකාෙය" තාවකාTකව ස6බ"ධ �ය.  
 
 තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශෙ� අ�ෙ�ක ෙzක6ෙD  ST/2/1/MS සහ 2011/02/01 වන 

Lනැ� T)යට අ>ව, තuණ කටMX සහ [rණතා සංව�ධන අමාත�ාංශෙ� ෙzක6 �E" මාස 
06ක කාලය� සඳහා ඉහත � [ලධා8යා තා�ෂණ සහ ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශය ෙවත [දහස ්
කර> ලැබ ඇත.  
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rර|පා¥ තනXu ෙසdවා ස6<�ණ 'Hම )Fස ෙමම [ලධා8යා තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ 
අමාත�ාංශය ම!" 2011.02.01 වන Lන Eට ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත [දහස් කර> ලැබ ඇත. 
අනXuව, තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශයට ඇයව අ>M�ත 'Hමට කටMX කරන ල2.  
 
ෙමම [ලධා8[යට 2011 ෙපබරවා8 Eට ¾T ද�වා ෙගවන ලද වැ+ප නැවත ලබා ග"නා ෙලස 
අමාත�ාංශෙ� අ�ෙ�ක ෙzක6 2011/06/09 Lනැ� T)ය ම!" ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත උපෙදස ්
ෙදන ල2. ඒ අ>ව, ජා�ක තuණ බලකාය ෙවත දz නැවත ලබා ගැ�ම Ep කරන ල2. 

 
ආ) අ>මත කා�යම�ඩලෙ� rර|පා¥ �ණ ද තා�ෂණ සහ ප�ෙ�ෂණ අමාත�ාංශය ම!" Ep 

කරන ලද ඉz�මකට අ>ව ෙමම ලâෙzÄකාව එම අමාත�ාංශය ෙවත [දහස් කරන ල2. ෙමම 
ලâෙzÄකාව 2012/07/02 වන Lන ජා�ක �ද�ා පදනම ෙවත [දහස් කරන ල2. 

 
 

5555....    ප,ධ� ප,ධ� ප,ධ� ප,ධ� සහ සහ සහ සහ පාලනපාලනපාලනපාලන 
 

අ) ප�ෙ�ෂණ Nදාන 
ආ) ප  'H6 
ඇ) Nකාශන ෙතVග   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම �ෙෂde )Yබඳව �ෙශdෂ අවධානය'" M�තව 
hයාමා�ග ග> ලැබ ඇත.  
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ප�ෙ�ෂණ �ප�ෙ�ෂණ �ප�ෙ�ෂණ �ප�ෙ�ෂණ �දාන වැඩසටහෙන� සාරාංශය දාන වැඩසටහෙන� සාරාංශය දාන වැඩසටහෙන� සාරාංශය දාන වැඩසටහෙන� සාරාංශය - 2011 
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ක
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01 2011.12.31 වන �ට 
Dයා/මක ත/වෙ� 
පැව"E �දානවල <= 
එක"ව  

22 01 26 02 01 15 - 08 06 12 02 - 13 30 07 145145145145 

02 L�නමන ලද �දාන 
 11 01 19 - - 04 - 08 

 
03 
 

01 02 - 06 11 02 68686868 

03 9මකරන ලද �දාන* 
 

06 - 06 - 01 14 - - - - - - 07 02 - 36363636 

04 ආපN ග/ �දාන 
 

- - - - - - - - - - - - - - 01 01010101 

05 අ/�Oවන ලද �දාන 
 

- - - - - - - - - - - - - - - ---- 

06 ප/ කරන ලද ප�ෙ�ෂණ 
PN8 ගණන  
 

02/06 00/01 02/08 - - 00/04 - 01/04 - - 00/01 - 02/01 03/07 00/02 10101010////34343434 

07 පශ්චා/ උපාT සඳහා 
5යාපVංW X ප�ෙ�ෂණ 
PN8 ගණන  

02/04 00/00 01/03 - - 00/04 - 00/04 - - 00/01 - 00/03 00/11 00/01 03030303////31313131 

08 ප/ කරන ලද/ප/ YZමට 
9ය[ත තා)ෂණ 
සහායකය8   
 

02/05 00/00 08/06 - - 00/00 - 00/03 - 00/01 - - 00/02 00/03 00/01 10101010////21212121 

- -  -   - - - - - - - - - ---- 

  01   02          03030303 
    01 04          05050505 
     -          ---- 

09 ලබාග/ පශ්චා/ උපාT  
ද�ශන\� PhD 
ද�ශනප* M.Phil 
�ද�ාප* MSc 
උසස් ෛවද� උපාT MD 

     -          ---- 
10 �දාන ඇN�8 එ^ දැ)_E 

�කාශන ගණන   (�ෙ`aය) 
02 - 06 - - 06 - - - - -  02 - - 16161616 

11 �දාන ඇN�8 එ^ දැ)_E 
�කාශන ගණන   (ෙ`aය) 

05 - - - - 01 - - - - -  02 - - 08080808 

12 සං9ෙbදනය8  11 - 23 - 01 39 - - - - - - 25 10 05 114114114114 

13 පව/වන ලද ක[O cස්d. 
ගණන   

04 02 03 - - 04 02 04 02 02 02 03 04 05 03 40404040 

 

1 අ ඇ<Eම   

e අවස8 X �දාන*  – අවස8 වා�තාව L^ ග9[ 
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2011201120112011 �ළ ��නමන ලද  �ළ ��නමන ලද  �ළ ��නමන ලද  �ළ ��නමන ලද දාන දාන දාන දාන  
 

කෘ�ක�මය සහ ආහාර �ද�ාකෘ�ක�මය සහ ආහාර �ද�ාකෘ�ක�මය සහ ආහාර �ද�ාකෘ�ක�මය සහ ආහාර �ද�ාව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*) / ) / ) / ) / 
ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ලද ෙව* කරන ලද ෙව* කරන ලද ෙව* කරන ලද 
12 1දල12 1දල12 1දල12 1දල ( ( ( (3333.).).).) 

RG/2011/AG/01 මහාචා�ය ෙ6මහාචා�ය ෙ6මහාචා�ය ෙ6මහාචා�ය ෙ6....එඑඑඑ0000. . . . උ9: උ9: උ9: උ9: 
ජය<ංහ ජය<ංහ ජය<ංහ ජය<ංහ  
කෘ� ව�ාපාර කළමනාකරණ 
ෙදපා�තෙ0*�ව  
වයඹ �ශ්ව �ද�ාලය 

@ ලංකාෙA කෘ� ආහාර 
සැකB0 අංශෙයC ආහාර 
Dණ:ව අEපFධ.වල 
අHI3Jෙ0 අෙKL�ත 
.ලාභ ��බඳ ක�මා*ත 
වටහා ගැPෙ0 ආ�Qක 
තLෙසR3වL 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101SSSS 
 

 
668668668668,,,,800800800800 

RG/2011/AG/02 ආචා�ය ජානW Dණර:න ආචා�ය ජානW Dණර:න ආචා�ය ජානW Dණර:න ආචා�ය ජානW Dණර:න  
කා�Xක තාLෂණ ආයතනය 
ෙබYFධාෙලZක මාවත 

��<[ කර ගැPම, සා*\ කර 
ගැPම, පටල ෙපරණ 
තාLෂණය සහ ]යාව^ 
ආකෘ.කරණය භා�තෙය* 
ෙව* කර ගැPම ම_* 
පළ�3 සහ එළව2වලට 
ව`නාකම ආෙFශ abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303SSSS 
 

 
1111,,,,920920920920,,,,000000000000 

RG/2011/AG/03 මහාචා�ය ෙන20 ෙFශeමහාචා�ය ෙන20 ෙFශeමහාචා�ය ෙන20 ෙFශeමහාචා�ය ෙන20 ෙFශeය ය ය ය  
උF'ද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
කැලfය �ශ්ව �ද�ාලය 

@ ලංකාෙA ෙලgh iHවල 
‘ඩෑ0�* ඕ ෆ්‘  ෙරZගය සහ 
nSෙකgඩ�මා �ෙශRෂ 
භා�තෙය* ෛජව 
�ද�ා:මක පාලනය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303SSSS 
 

 
2222,,,,429429429429,,,,571571571571 

RG/2011/AG/04 මහාචා�ය ආ�මහාචා�ය ආ�මහාචා�ය ආ�මහාචා�ය ආ�....එ0එ0එ0එ0....ssss....tttt. . . . 
රාජපLෂරාජපLෂරාජපLෂරාජපLෂ 
පu �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
කෘ�ක�ම tඨය  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය  

@ ලංකාෙA උඩරට ෙFශෙ  
වගා ෙකෙරන �ෙFxය එළව2 
සඳහා arbuscular 
මSෙකgරSසා ෙව* 
කරගැPම සහ පbLෂා abම 
සහ ආ1hලනය සඳහා y2$ 
වගා සකස් abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303SSSS 
 

1111,,,,364364364364,,,,700700700700 

RG/2011/AG/05 ආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙL....එස්එස්එස්එස්. . . . ෙහRමච*\ෙහRමච*\ෙහRමච*\ෙහRමච*\ 
එඑඑඑzzzz....එ*එ*එ*එ*....tttt. . . . �ෙ6DණෙසRකර �ෙ6DණෙසRකර �ෙ6DණෙසRකර �ෙ6DණෙසRකර 
මයාමයාමයාමයා 
කෘ� {ව �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
කෘ� �ද�ා tඨය,  
ෙKරාෙදwය 

Crcuifer මත යැෙපන දළ| 
�ෙශRෂ ෛජව �ද�ා:මක 
පාලනය සඳහා �භවයL සCත 
}:තර පා�ෙතZ�ක �ෙශRෂ 
ෙතZරාගැPම සහ ඇග�ම  
 
වසර වසර වසර වසර 02020202SSSS 
 

1111,,,,484484484484,,,,952952952952 

RG/2011/AG/06 ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ssss....එ0එ0එ0එ0. . . . නානායLකාරනානායLකාරනානායLකාරනානායLකාර  
ශාක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය එzඑzඑzඑz....ඒඒඒඒ....BමනෙසRනBමනෙසRනBමනෙසRනBමනෙසRන 
ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �....එ*එ*එ*එ*. . . . සමරJරසමරJරසමරJරසමරJර  
අපනයන කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ0*�ව 
 

සමහර ෙතZරාග: අපනයන 
කෘ�ක�ම ෙබZග සඳහා 
ෙපgස්ෙK� ෛජව ෙපgෙහgර 
සකස් abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303SSSS 

1111,,,,914914914914,,,,250250250250 

1 ආ ඇ1�ම   
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RG/2011/AG/07 ආචා�ය ජානW Dණර:නආචා�ය ජානW Dණර:නආචා�ය ජානW Dණර:නආචා�ය ජානW Dණර:න 
කා�Xක තාLෂණ ආයතනය  
මහාචා�ය ෙජwෆ� ෙපෙ�මහාචා�ය ෙජwෆ� ෙපෙ�මහාචා�ය ෙජwෆ� ෙපෙ�මහාචා�ය ෙජwෆ� ෙපෙ�රා රා රා රා  
L�\{ව �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� tඨය, 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 

H.pylori අසාදනය සඳහා 
�ක$ප .කාරකයL ෙලස 
Bවසාදන probiotic ආහාර 
සැකsම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303SSSS    

1111,,,,360360360360,,,,000000000000 

RG/2011/AG/08 ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....එ0එ0එ0එ0....ඩ�ඩ�ඩ�ඩ�. . . . ර*වලර*වලර*වලර*වල 
ශාක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....එස්එස්එස්එස්....එ*එ*එ*එ*. . . . ෙපෙ�රා ෙපෙ�රා ෙපෙ�රා ෙපෙ�රා  
ගfත ෙදපා�තෙ0*�ව,  
�ද�ා tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය  

ජල Cඟය සCත ත:ව සඳහා 
@ ලංකාෙA වගාකරන 
ෙසසෙ0/තල (Sesamum 
indicum L.) සහ කැලෑ 
ද�ශවල ව�ධනය සහ අසව්H 
ලබා�ම ද ෙපර�ම : ගfත 
ආකෘ.කරණ ෙAශයL 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202SSSS 
 

 
829,000829,000829,000829,000    

RG/2011/AG/09 ආආආආචා�ය 3�w* ^යනෙ�චා�ය 3�w* ^යනෙ�චා�ය 3�w* ^යනෙ�චා�ය 3�w* ^යනෙ� 
�^ක අධ�යන ආයතනය 
ආචා�ය ජනL ෙLආචා�ය ජනL ෙLආචා�ය ජනL ෙLආචා�ය ජනL ෙL....    
�දානආරz� �දානආරz� �දානආරz� �දානආරz�  
ගfත ෙදපා�තෙ0*�ව 
�ද�ා tඨය 
ආචා�ය බආචා�ය බආචා�ය බආචා�ය බරරරර* ජයව�ධන * ජයව�ධන * ජයව�ධන * ජයව�ධන  
ආහාර �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 
   

@ ලංකාෙA බIලව ආහාරයට 
ග*නා කA� ව�ගවල �: 
ස�්ලතා බලපෑම ස:ව 
ප�ෙ ෂණ ආකෘ. 
භා�තෙය* �ම�ෂනය abම 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 

923923923923,,,,737737737737 

RG/2011/AG/10 ආචා�ය Jආචා�ය Jආචා�ය Jආචා�ය J....එzඑzඑzඑz....එ$එ$එ$එ$. . . . ෙරg�ෙරg�ෙරg�ෙරg�D  D  D  D   
ධාP / ෛජව රසායන �ද�ා 
සහ ෙභY.ක �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව  
ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....එ0එ0එ0එ0....එ0එ0එ0එ0. . . . ඉLබා$ඉLබා$ඉLබා$ඉLබා$ 
රබ� ප�ෙ ෂණ ආයතනය 

ෙභY.ක �ද�ා:මක 
පරාX.ක සහ wෂ්පා9ත අ1 
රබ�වල Dණ:වය මත 
තLෙසR3 abම ම_* @ 
ලංකාෙA �ය� ෙFශවල වගා 
කරන රබ� (Hevea 
brasiliensis) වල අවශ�තා 
ආම*�ණය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 
    

2222,,,,893893893893,,,,900900900900 

RG/2011/AG/11 ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය eeeeය*ත Jර<ංහය*ත Jර<ංහය*ත Jර<ංහය*ත Jර<ංහ 
රසායන �ද�ා අංශය HORDI  
ආචා�ය B�ත Jර<ංහ ආචා�ය B�ත Jර<ංහ ආචා�ය B�ත Jර<ංහ ආචා�ය B�ත Jර<ංහ  
කෘ�ක�ම ප�ෙ ෂණ සථ්ානය 
කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ0*�ව  
 

වා��ක ෙරZපණ වැඩසටහන 
යටෙ: ෙකෙස$ වගා කරන 
පස්වල ෙපgටෑ<ය0 
Bලබතාවය තLෙසR3 abම 
සහ wෂප්ා9තාවය ඉහළ 
දැ�මට ෙපgටෑ<ය0 
කළමනාකරණය ගැලtම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202SSSS, , , , මාස මාස මාස මාස 06060606SSSS 
 

1111,,,,801801801801,,,,500500500500 

    
 
 
 
 
 
 
 

1 ආ ඇ1�ම   
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ප�ගණක �ද�ාප�ගණක �ද�ාප�ගණක �ද�ාප�ගණක �ද�ාව සහ ෙතgර�3 තාLෂව සහ ෙතgර�3 තාLෂව සහ ෙතgර�3 තාLෂව සහ ෙතgර�3 තාLෂණණණණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*))))////ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
RG/2011/CSIT/01    ආචා�ය @ආචා�ය @ආචා�ය @ආචා�ය @නා: ෙපෙ�රා නා: ෙපෙ�රා නා: ෙපෙ�රා නා: ෙපෙ�රා  

ප�ෙ ෂණ �ද�ාඥ  
චානක �ප<ංහ මයාචානක �ප<ංහ මයාචානක �ප<ංහ මයාචානක �ප<ංහ මයා 
ප�ෙ ෂණ ඉං�ෙ*3, 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාල�ය ප�ගණක 
පාසල 
 

ww. නැෙනZ ස�්�ෙයZ 
ආකෘ.කරණය සහ අHකාරක 
මෘ[කාංගය 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 

306,000 

 
ෙසYඛ�ෙසYඛ�ෙසYඛ�ෙසYඛ� �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ාව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*) / ) / ) / ) / ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
 

RG/2011/HS/01    ආචා�ය ග:ආචා�ය ග:ආචා�ය ග:ආචා�ය ග:ෙසZbෙසZbෙසZbෙසZb P^කා මල�ෙ� P^කා මල�ෙ� P^කා මල�ෙ� P^කා මල�ෙ� 
Lෂ\ {ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 
 

ෙඩංD ආසාදනෙ  තදබල 
ෙරZග ත:වය yෙරZකතනය 
abම සඳහා ෛජව සලh� 
කාරක හ�නා ගැPම 
 

වසර වසර වසර වසර 02020202  S  S  S  S 
 

1111,,,,306306306306,,,,000000000000 

RG/2011/HS/02222 මහාචා�ය එස්මහාචා�ය එස්මහාචා�ය එස්මහාචා�ය එස්....{{{{. . . . යසව�ධන යසව�ධන යසව�ධන යසව�ධන  
ව�හ �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, ෛවද� 
tඨය,  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 
ෛම�ෛම�ෛම�ෛම� දයාබර* Xය දයාබර* Xය දයාබර* Xය දයාබර* Xය 
 මානව ෛජව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෙසYඛ� රLෂණ �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
@ ලංකා නැෙගනCර �ශ්ව �ද�ාලය 
 

.ශL. පටකවල ස්නා�මය 
cholinergic පFධ.ෙයC 
.ශL.මය Cස්ෙටgරසායwක 
ලLෂණ ස:ව සහ පශ්චා: 
මරණ මානව අධ�යනයL 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S    

885885885885,,,,000000000000 

RG/2011/HS/03333 මහාචා�ය ෙරZCමහාචා�ය ෙරZCමහාචා�ය ෙරZCමහාචා�ය ෙරZC���� ද ඒ ද ඒ ද ඒ ද ඒ. . . . 
ෙසෙන�ර:න ෙසෙන�ර:න ෙසෙන�ර:න ෙසෙන�ර:න  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� එz එz එz එz....එ0එ0එ0එ0....ආ�ආ�ආ�ආ�....ssss....ස0ප:ස0ප:ස0ප:ස0ප: 
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය  

@ ලංකා ජා.ක ෙරZහලට 
ඇ�ළ: කරH ලබන මා�ග 
අන�3වලට ලL � 
ෙරZ�*ෙ� ��ව 
ආෙරZග�ශාලා  කබලා 
ගැPම, ]යාabමට 
ෙනgහැaයාව, ජා 
.සෙමZධානය සහ ගෘහස්ත 
��වැය පැ.කඩ 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 
 

765765765765,,,,630630630630 

RG/2011/HS/04444 මහාචා�ය ෙරZCf ද ඒමහාචා�ය ෙරZCf ද ඒමහාචා�ය ෙරZCf ද ඒමහාචා�ය ෙරZCf ද ඒ. . . . 
ෙසෙන�ර:න ෙසෙන�ර:න ෙසෙන�ර:න ෙසෙන�ර:න  
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
මහාචාමහාචාමහාචාමහාචා�ය එස්�ය එස්�ය එස්�ය එස්.... <වෙයZග*<වෙයZග*<වෙයZග*<වෙයZග* 
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 
 

ෙකgළඹ නගර සභා ෙFශ �ළ 
වැඩ කරන ෙගgඩනැ_^ 
ෙකg*�ා: ෙවළඳ 
ක0ක3ව*ෙ� ආරLෂණ 
කට�� abම, සහස0බ*ධක 
සහ ෙගgඩනැ�ෙ0 අන�3වල 
��වැය 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 
 
 

 
 

361361361361,,,,962962962962 

1 ආ ඇ1�ම   

 



 80 

RG/2011/HS/08888 මහාචා�ය Jමහාචා�ය Jමහාචා�ය Jමහාචා�ය J. . . . ෙFවෙ*ස0 ෙFවෙ*ස0 ෙFවෙ*ස0 ෙFවෙ*ස0  
Lෂ\{ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ආ� ආ� ආ� ආ�....¡¡¡¡....ආ�ආ�ආ�ආ�. . . . ෙච*නSයාෙච*නSයාෙච*නSයාෙච*නSයා 
Lෂ\{ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 

@ ලාංaක වැ�C` ජනගහනය 
�ළ ස¢ය සහ සැඟ£� 
�ටගැස්ම wශ්චය ab ෙ0 � 
වාfජ අ�3ෙෆෙරZන ගැමා 
wh� එ*සSම ස0බ*Eත 
immunospot පbLෂණය භා�ත 
abම 
 

වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 SSSS    

3333,,,,162162162162,,,,103103103103 

RG/2011/HS/09999 ආචා�ය ශ�XP Dණව�ධනආචා�ය ශ�XP Dණව�ධනආචා�ය ශ�XP Dණව�ධනආචා�ය ශ�XP Dණව�ධන 
මහාචා�ය න�රා ක3ණාJරමහාචා�ය න�රා ක3ණාJරමහාචා�ය න�රා ක3ණාJරමහාචා�ය න�රා ක3ණාJර 
පරෙපZ�ත �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය   

h3ණෑගල හා අHරාධyර 
9ස්¤Lකවල ෙතZරා ග: 
ජනගහනයL �ළ �¥ෙකZස-්
6- ෙපgස්ෙK� �හS§ජෙ*ස් 
(G6PD) එ*සSම ඌනතාවය 
පbLෂා abම 
 

වසර වසර වසර වසර 02020202 S S S S 
    

985985985985,,,,700700700700 

RG/2011/HS/10101010 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� yෂප් ර*ජ* �ෙ6<ංහ  yෂප් ර*ජ* �ෙ6<ංහ  yෂප් ර*ජ* �ෙ6<ංහ  yෂප් ර*ජ* �ෙ6<ංහ  
වසංගත උපෙFශක  
231, වසංගත �ද�ා ඒකකය,  
ෙසYඛ� අමාත�ාංශය  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� අS*\ අS*\ අS*\ අS*\ලා$ බාල©�යලා$ බාල©�යලා$ බාල©�යලා$ බාල©�ය 
ජා ෛවද� උපෙFශක  
ෛවද� tඨය,  
ෙකgතලාවල ආරLෂක ඇකඩXය 

ක2තර 9ස¤්Lකෙ  මහ 
ෙරZහ$වලට ඇ�ළ: ෙකෙරන 
ළද3ව*ට .ශL.කරණය 
ලබා �ෙම* අන�3ව <[වන 
අCතකර <[J0 (AEFI) 
වසංගත �ද�ාව සහ �aස්ªය 
කළමනාකරණ ෙසRවාවලට 
�භව අවකාශමය ෙAශය 
 

වසර වසර වසර වසර 01010101    SSSS 
 
    

1111,,,,000000000000,,,,000000000000 

RG/2011/HS/11111111 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� BෙලZචනා �ෙ6�ංග BෙලZචනා �ෙ6�ංග BෙලZචනා �ෙ6�ංග BෙලZචනා �ෙ6�ංග 
ව�ාEෙA� ෙදපා�තෙ0*�ව 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ෙL ෙL ෙL ෙL....««««. . . . ග$කැ`යග$කැ`යග$කැ`යග$කැ`ය 
ශල� ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය,   
ෙKරාෙදwය 

අSLBමය ෛජව පටක 
පbLෂා wද�ශකවල histology 
ම_* Helicobacter pylori 
අනාවරණය කර ගැPම: 
අනාවරණ ෙAගය ��බඳ 
තLෙසR3ව සහ ආ¬ත ගැට2 
�ශ්ෙ$ෂණය abම  
 

වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 SSSS 
 

615615615615,,,,800800800800 

RG/2011/HS/12121212 මහාචා�ය ආ�මහාචා�ය ආ�මහාචා�ය ආ�මහාචා�ය ආ�....tttt....JJJJ....ෙ6ෙ6ෙ6ෙ6. . . . රාජපLෂ රාජපLෂ රාජපLෂ රාජපLෂ  
ආචා�ය B<� �ආචා�ය B<� �ආචා�ය B<� �ආචා�ය B<� �ම<ංහම<ංහම<ංහම<ංහ 
පරෙපZ�ත �ද�ා අංශය,  
ව�ාE ෛජව �ද�ා  ෙදපා�තෙ0*�ව,  
පu �ද�ා සහ ස:ව �ද�ා tඨය, 
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

@  ලංකාෙA එ2ව* �ළ 
Hamemonchosis පාලනයට 
X.කරණයට ලL කරන ලද 
Wට එ*නත භා�ත abම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    SSSS 

2222,,,,075075075075,,,,314314314314 

RG/2011/HS/13131313 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ය1නා <�ව�ධන ය1නා <�ව�ධන ය1නා <�ව�ධන ය1නා <�ව�ධන මහාචා�යමහාචා�යමහාචා�යමහාචා�ය    
න�රා ක3ණාJරන�රා ක3ණාJරන�රා ක3ණාJරන�රා ක3ණාJර  
පරෙපZ�ත �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 

@ ලංකාව �ළ ^ෂ්ෙ0wයාව 
�wශ්චය abම සඳහා මස්� 
�ද�ා:මක පbLෂාවL සකස ්
abම 
 

වසර වසර වසර වසර 02020202    SSSS 

990990990990,,,,000000000000 

RG/2011/HS/14141414 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� J J J J. . . . ��ත ���ත ���ත ���ත �ම<ංහම<ංහම<ංහම<ංහ  
ළමා ෛවද� �ද�ාව ��බඳ 
ෙදපා�තෙ0*�ව 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� තරංග ෙතZරෙද තරංග ෙතZරෙද තරංග ෙතZරෙද තරංග ෙතZරෙදwwwwයයයය 
අ�ක {ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද�    ක3L�ක3L�ක3L�ක3L� අරෙ®ෙපgල  අරෙ®ෙපgල  අරෙ®ෙපgල  අරෙ®ෙපgල  
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� tඨය, 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය  
                                                                                  
 

@ ලංකාෙA නාග�ක ෙFශයක 
පළ1 මාස 24ක කාලය �ළ 
�ටX* ඒ සහ යකඩ සැප�ෙ0 
බලපෑම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606 SSSS 

3333,,,,300300300300,,,,313313313313 

1 ආ ඇ1�ම   
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RG/2011/HS/15151515 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ක3L� අරෙ®ෙපgල  ක3L� අරෙ®ෙපgල  ක3L� අරෙ®ෙපgල  ක3L� අරෙ®ෙපgල  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� t t t t....««««....JJJJ....ආ�ආ�ආ�ආ�. . . . hමා�hමා�hමා�hමා� 
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය, 
  ෙකාළඹ �ශ්ව �ද�ාලය                                       

ෙකgළඹ 9ස්¤Lකය �ළ 
කා*තාව* අතර �ය£3 
��කා අවදාන0 සාධක සහ 
අවදානම තLෙසR3 abම 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 
 

993993993993,,,,750750750750 

RG/2011/HS/16161616 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� එ* එ* එ* එ*....එස්එස්එස්එස්. . . . Dණව�ධනDණව�ධනDණව�ධනDණව�ධන 
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව  
ෛවද� tඨය, 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 

ෙකgළඹ 9ස්¤Lකෙ  වයස 
අ£3[ 25 – 45: අතර 
කා*තාව* අතර ෙපZෂණ 
සාLෂරතාවය වැ�9�� 
abමට wyණතා සංව�ධන 
මැ9හ:Jමක ෙපZෂණ 
සාLෂරතාවය, එC 
ස0බ*ධතාවය සහ 
ඵලදා�තාව*  
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606    SSSS 
 

453453453453,,,,890890890890 

RG/2011/HS/17171717 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� � � � �....ඩ�ඩ�ඩ�ඩ�....එඑඑඑ****. . . . 9සානායක 9සානායක 9සානායක 9සානායක  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� t t t t....එ0එ0එ0එ0....අතප:�අතප:�අතප:�අතප:� 
ෙභYතෙAදය ��බඳ 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
ෙකgළඹ - 08 

9D කා°න ෙම�ෙෆg�* 
.කාරය ලබන ෙරZ�* �ළ 
මධ�ම සහ ප�ය*ත ස්නා� 
කාSක �ද�ා:මක පරාX.ක 
මත �ටX* B12 ඌනතාවෙ  
බලපෑම 
 
වසර වසර වසර වසර 00002222 S S S S 
 

883883883883,,,,800800800800 

RG/2011/HS/18181818 මහාචා�ය සාග�කා ඒකනායක මහාචා�ය සාග�කා ඒකනායක මහාචා�ය සාග�කා ඒකනායක මහාචා�ය සාග�කා ඒකනායක  
ෛජව රසායන �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� �ද�ා tඨය,  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� අ3ණ කy3ෙ�  අ3ණ කy3ෙ�  අ3ණ කy3ෙ�  අ3ණ කy3ෙ�  
හෘF - උරසථ් ඒකකය, 
@ ජයව�ධනyර මහ ෙරZහල 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� s s s s....එස්එස්එස්එස්. . . . වwග�ංග වwග�ංග වwග�ංග වwග�ංග  
ඖෂධෙA� ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� tඨය 
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 
 

abටක ධමw ෙරZගය ඇ.Jම 
සඳහා � අවදාන0 සාධකවල 
සහ abටක ධමw නා^කා 
බFධ ශල�ක�මයට (CABG) 
පBව BවJෙ0 � ෙපZෂණ ත:ව 
සහ .ශL.කරණ ත:ව 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606 S S S S 

2222,,,,589589589589,,,,500500500500 

RG/2011/HS/19191919 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ²ෙරZමා හ�*ෙන:.  ²ෙරZමා හ�*ෙන:.  ²ෙරZමා හ�*ෙන:.  ²ෙරZමා හ�*ෙන:. 
IBMBB   
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
මහාචා�ය ෙසRනක රාජපLෂමහාචා�ය ෙසRනක රාජපLෂමහාචා�ය ෙසRනක රාජපLෂමහාචා�ය ෙසRනක රාජපLෂ 
�aස්ªය ෛවද� �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
මහාචා�ය Bw$ ෙRමහාචා�ය Bw$ ෙRමහාචා�ය Bw$ ෙRමහාචා�ය Bw$ ෙRමවංශ මවංශ මවංශ මවංශ  
ස:ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
මහාචා�ය ජනක ද <$වා මහාචා�ය ජනක ද <$වා මහාචා�ය ජනක ද <$වා මහාචා�ය ජනක ද <$වා  
ෛවද� tඨය,  
කැලfය �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 

 
 

ෙකgළඹ සහ ග0පහ 
9ස්¤Lකවල � උණ 
ෙරZ�*ෙ� .ශL. �a:සා 
සහ .ශL. ත:ව සැස³ෙ0 
අධ�යන 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S 

2222,,,,997997997997,,,,625625625625 

1 ආ ඇ1�ම   
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RG/2011/HS/20202020 මහාචා�ය tමහාචා�ය tමහාචා�ය tමහාචා�ය t. . . . ෙහ�`ආරz� ෙහ�`ආරz� ෙහ�`ආරz� ෙහ�`ආරz�  
ෙභYතෙAදය ��බඳ ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� �ද�ා tඨය, 
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� එස් එස් එස් එස්. . . . වාසලත*�වාසලත*�වාසලත*�වාසලත*� 
ෙභYතෙAදය ��බඳ 
ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද�  tඨය, 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 
 

��ව ම´ෙ0හ සහ ම´ෙ0හ 
ෙරZ�*ෙ� BෙZස් රස 
සංෙA�තාවය තLෙසR3 abම 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 

405405405405,,,,300300300300 

RG/2011/HS/21212121 ආචා�ය tආචා�ය tආචා�ය tආචා�ය t....ආ�ආ�ආ�ආ�....tttt. . . . ෙපෙ�රාෙපෙ�රාෙපෙ�රාෙපෙ�රා 
ෛජව රසායන ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය,  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 

wෙරZ� වැ�C`ය* සඳහා 
තරල <ස්ටX* C සඳහ* 
පරාසය �C�Jම - ාර0භක 
අධ�යනයL 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 
 
 
    

597597597597,,,,500500500500 

RG/2011/HS/22222222 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද�    w°කාw°කාw°කාw°කා මල�ෙ� මල�ෙ� මල�ෙ� මල�ෙ�  
Lෂ\{� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� �ද�ා tඨය 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ව:සලා ජය©�ය  ව:සලා ජය©�ය  ව:සලා ජය©�ය  ව:සලා ජය©�ය  
ජා ෛවද� �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� tඨය 
මහාචා�ය ]මහාචා�ය ]මහාචා�ය ]මහාචා�ය ]ෂා* ෙදහරෙගgඩෂා* ෙදහරෙගgඩෂා* ෙදහරෙගgඩෂා* ෙදහරෙගgඩ 
µෙගZල �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
මානව ශාස්� සමාජ �ද�ා tඨය  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 

ෙඩ*D ෛවරසය සඳහා 
ආරLෂාකාb .ශL.කරණ 
.චාර w�වචනය abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S 

5555,,,,277277277277,,,,598598598598 

 

 
 

ප�සර �ද�ාප�සර �ද�ාප�සර �ද�ාප�සර �ද�ාව ��බඳ ප�ව ��බඳ ප�ව ��බඳ ප�ව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෙ ෂණ ම#$ලෙ ෂණ ම#$ලෙ ෂණ ම#$ල 
 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*))))////ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
 
 

RG/2011/ES/01    ආචා�ය එzආචා�ය එzආචා�ය එzආචා�ය එz....එ0එ0එ0එ0....එස්එස්එස්එස්....tttt. . . . මඩවල මඩවල මඩවල මඩවල  
ආචා�ය .ලංකආචා�ය .ලංකආචා�ය .ලංකආචා�ය .ලංක Dණර:න  Dණර:න  Dණර:න  Dණර:න  
මහාචා�ය අSමහාචා�ය අSමහාචා�ය අSමහාචා�ය අS....ඒඒඒඒ....¶¶¶¶....එ*එ*එ*එ*. . . . Dණ.ලකDණ.ලකDණ.ලකDණ.ලක    
උF'ද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
�ද�ා tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය  

@ ලංකාෙA නක$ස් 
ක�වැ`ෙයC ෙශRෂව පව.න 
Iදකලා පහ: }0 ව�ෂා 
වනා*තරයක yන�ජනනය සහ 
ආමණx° ශාක ��බඳ වන 
මාS0 ලLෂණවල බලපෑම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 
 
 

1111,,,,772772772772,,,,050050050050 

RG/2011/ES/02222 මහාචා�ය එ0මහාචා�ය එ0මහාචා�ය එ0මහාචා�ය එ0....එ0එ0එ0එ0. . . . පFමලා$පFමලා$පFමලා$පFමලා$ 
ස:ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය 

කැලf ගංගාධාරෙයC µගත 
ජලෙයC Dණා:මක බව මත 
ෙපZෂක ෙFශෙ  ලLෂණ, 
මානව ]යාකාරක0 සහ 
ක�මා*තව^* wh: 
ෙකෙරන දෑවල බලපෑම  
 

වසර වසර වසර වසර 03 03 03 03 SSSS 
 
 
 
 
 
 
 
    

3333,,,,686686686686,,,,880880880880 

1 ආ ඇ1�ම   
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RG/2011/ES/03333 මහාචා�ය �මහාචා�ය �මහාචා�ය �මහාචා�ය �....එ0එ0එ0එ0....එzඑzඑzඑz. . . . රණරණරණරණ<ංහ <ංහ <ංහ <ංහ  
මහාචා�ය Cරා* අමරෙසRකර මහාචා�ය Cරා* අමරෙසRකර මහාචා�ය Cරා* අමරෙසRකර මහාචා�ය Cරා* අමරෙසRකර  
වන �ද�ා සහ පා�ස�ක �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
@ ජයව�ධනyර �ශ්ව �ද�ාලය  
මහාචා�ය අ�: �මහාචා�ය අ�: �මහාචා�ය අ�: �මහාචා�ය අ�: �. . . . අ$�ස ්අ$�ස ්අ$�ස ්අ$�ස ් 
රසායwක සහ ස*ත. ඉං�ෙ*3 
�ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙමgර�ව �ශ්ව �ද�ාලය  
 

@ ලංකාෙA වනා*තර අංශය 
සඳහා {�ත ච �ශ්ෙ$ෂණය 
(LLA)  ම_* හ�තාගාර වා� 
අවම abෙ0 �ක$ප                
ඇග�ම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 

1111,,,,433433433433,,,,600600600600 

RG/2011/ES/04 ආචා�ය tආචා�ය tආචා�ය tආචා�ය t. . . . �ෙනZබාබා�ෙනZබාබා�ෙනZබාබා�ෙනZබාබා 
සං�තා අශා* Xයසං�තා අශා* Xයසං�තා අශා* Xයසං�තා අශා* Xය 
ස:ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
නැෙගනCර �ශ්ව �ද�ාලය 
 

ජලෙ  Dණා:මක බෙවC 
පරාX.ක ��බඳ අධ�යනය 
සමග ·*·ෂ්, ෙෂ$·ෂ් සහ 
Kලවාංග ගහනය ��බඳ 
��LB0 ලැSස්�වL සකස් 
abම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    මාස මාස මාස මාස 06 06 06 06 SSSS 

999999999999,,,,700700700700 

 

 

ස්වභා�ක ස0ප: සහ ෛජව ��ධ:වය ��බඳ ස්වභා�ක ස0ප: සහ ෛජව ��ධ:වය ��බඳ ස්වභා�ක ස0ප: සහ ෛජව ��ධ:වය ��බඳ ස්වභා�ක ස0ප: සහ ෛජව ��ධ:වය ��බඳ ප�ෙ ෂණප�ෙ ෂණප�ෙ ෂණප�ෙ ෂණ ම#$ල ම#$ල ම#$ල ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*))))////ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1ලද 12 1ලද 12 1ලද 12 1දල දල දල දල 

((((3333.).).).) 
RG/2011/NRB/01    ආචා�ය ඩ�ආචා�ය ඩ�ආචා�ය ඩ�ආචා�ය ඩ�....ඒඒඒඒ. . . . ඉෙනZකා ඉෙනZකා ඉෙනZකා ඉෙනZකා  

tttt. . . . ක3ණාර:නක3ණාර:නක3ණාර:නක3ණාර:න 
ආචා�ය ඒආචා�ය ඒආචා�ය ඒආචා�ය ඒ....එ0එ0එ0එ0. . . . .ලංක.ලංක.ලංක.ලංක     
ඒඒඒඒ. . . . Dණර:න Dණර:න Dණර:න Dණර:න  
ස:ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
�ද�ා tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

අ:.Lකා (Figs) සහ ඒවාෙ  
බඹර පරාගනකාරක අ*ත� 
]යාව මත wව�තන වනා*තර 
කැබ^JෙමC බලපෑම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606    SSSS 

763763763763,,,,800800800800 

RG/2011/NRB/02 ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�. . . . Dෙ¸සව්ර*Dෙ¸සව්ර*Dෙ¸සව්ර*Dෙ¸සව්ර* Xය Xය Xය Xය     
ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*....ඒඒඒඒ....ෙ6ෙ6ෙ6ෙ6....tttt. . . . 
ක3ණාර:න Xය  ක3ණාර:න Xය  ක3ණාර:න Xය  ක3ණාර:න Xය   
ස:ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
යාපනය �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 

µXෙය* ඉහළ � අපෘෂ්ට 
වං²කS*ෙ� ෛජව 
��ධ:වය පව:වාෙගන යාම 
ම_* අෙනL ප�සර පFධ. 
ස0බ*ධ abෙමC ලා 
කෙඩgලාන ප�සර පFධ.ෙයC 
කා�යභාරය 
 

වසර වසර වසර වසර 02020202 S S S S 
    

771771771771,,,,840840840840 

RG/2011/NRB/03 මහාචා�ය �K. යකමහාචා�ය �K. යකමහාචා�ය �K. යකමහාචා�ය �K. යකඳාඳාඳාඳාවල වල වල වල  
ආචා�ය ක�ල යකආචා�ය ක�ල යකආචා�ය ක�ල යකආචා�ය ක�ල යකඳාඳාඳාඳාවලවලවලවල 
උF'ද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය  

@ ලංකාෙA බIලව භා�ත 
ෙකෙරන ආෙAfක ඖෂ¹ය 
ශාක ��බඳ wබ*ධයL සකස් 
abම  
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    SSSS 
 

2222,,,,407407407407,,,,322322322322 

RG/2011/NRB/04 ආචා�ය ¡ආචා�ය ¡ආචා�ය ¡ආචා�ය ¡....����....ssss....එ0එ0එ0එ0....ෙLෙLෙLෙL. . . . 
�ජය<�ව�ධන�ජය<�ව�ධන�ජය<�ව�ධන�ජය<�ව�ධන 
ආචා�ය {ආචා�ය {ආචා�ය {ආචා�ය {....ඒඒඒඒ....එස්එස්එස්එස්. . . . ෙRෙRෙRෙRමhමාරමhමාරමhමාරමhමාර 
කා�Xක තාLෂණ ආයතනය 
 

ෙAfක ª3 ෙLත සකසX* 
ආෙAfක ඖෂ¹ය ශාක 10L 
��බඳ Phamocognostic 
අධ�යන 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 
 

718718718718,,,,000000000000 

1 ආ ඇ1�ම   
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RG/2011/NRB/05 ආචා�ය ¡ආචා�ය ¡ආචා�ය ¡ආචා�ය ¡....එ*එ*එ*එ*. . . . කB* ද ෙසgSසා කB* ද ෙසgSසා කB* ද ෙසgSසා කB* ද ෙසgSසා  
ආචා�ය එzආචා�ය එzආචා�ය එzආචා�ය එz....««««....එස්එස්එස්එස්. . . . ආ�යර:නආ�යර:නආ�යර:නආ�යර:න 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලෙ  ප�ගණක 
පාසල 
 

@ ලාංaක අ^*ෙ� ෙසYඛ�ය 
සහ කායක��ය ත:ව හා 
ස0බ*ධව ඔ£*ෙ� 
අව»වwක ශ�ද ��බඳ 
�ම�ශනය සහ �ශ්ෙ$ෂණය 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    SSSS    

970970970970,,,,000000000000 

RG/2011/NRB/06 එස්එස්එස්එස්....tttt. . . . ෙසRනානායක XයෙසRනානායක XයෙසRනානායක XයෙසRනානායක Xය 
ආචා�ආචා�ආචා�ආචා�ය එ0ය එ0ය එ0ය එ0. . . . ජය.ලක ජය.ලක ජය.ලක ජය.ලක  
ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�....{{{{....එස්එස්එස්එස්....ssss. . . . රාජපLෂරාජපLෂරාජපLෂරාජපLෂ 
අ�ක {ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙKරාෙදwය 

Flueggea සහ Tephrosia 
(vern;Pila) ඝනවල ෛජව 
�ද�ා:මක සහ රසායwක 
��ධ:වය ගෙAෂණය සහ 
ඵලදා� ව�ාK. මයL සකස් 
abම  
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS    

1,277,3291,277,3291,277,3291,277,329    

RG/2011/NRB/07 ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ෙසAව*9 ජයෙකg�ෙසAව*9 ජයෙකg�ෙසAව*9 ජයෙකg�ෙසAව*9 ජයෙකg� 
ආ�ආ�ආ�ආ�....එ0එ0එ0එ0....{{{{....එ*එ*එ*එ*. . . . .ලකර:න Xය .ලකර:න Xය .ලකර:න Xය .ලකර:න Xය  
ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�....{{{{....එස්එස්එස්එස්....ssss. . . . රාජපLෂ රාජපLෂ රාජපLෂ රාජපLෂ  
වයඹ �ශ්ව �ද�ාලය  
    

ඒකාකාර සහ ඒකාකාර 
ෙනgවන (ව�ගය : Echinoidea/ 
වංශය : Echinodermata) 
ව�තමාන ව�ාK.ය සහ 
�ෙශRෂවල ��ධ:වය ��බඳ 
ජා.ක එක�වL සැකsම සහ 
ඇග�ම 
 

වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 
 

2222,,,,255,740255,740255,740255,740    

RG/2011/NRB/08 ආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙL....එ0එ0එ0එ0....{{{{....{{{{. . . . ජය©�යජය©�යජය©�යජය©�ය 
මහාචා�ය sමහාචා�ය sමහාචා�ය sමහාචා�ය s....JJJJ....එස්එස්එස්එස්. . . . Dණ.ලකDණ.ලකDණ.ලකDණ.ලක 
මහාචා�ය අSමහාචා�ය අSමහාචා�ය අSමහාචා�ය අS....ඒඒඒඒ....¶¶¶¶....එඑඑඑ****.... Dණ.ලක Dණ.ලක Dණ.ලක Dණ.ලක 
උF'ද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 

��½ _ය කෙඩgලාන පFධ. 
යථා ත:වයට ප: abම 
උෙදසා @ ලංකාෙA සත� 
කෙඩgලාන 25ක ෙහZ 
කෙඩgලාන ආ¬ත �ෙශRෂවල 
ෙහZ «ජ {ව �ද�ාව 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 

1,905,3101,905,3101,905,3101,905,310    

 
නැෙනZනැෙනZනැෙනZනැෙනZතාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලතාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලතාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලතාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
RG/2011/NANO/01    ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය එ$එ$එ$එ$. . . . ක3ණානායක ක3ණානායක ක3ණානායක ක3ණානායක  

නැෙනZ තාLෂණය ��බඳ @ 
ලංකා ආයතන yF. සමාගම 
 

�ෙශRෂ ලLෂණ ලබා �මට 
නැෙනZ අංu සමග ජලය �^ක 
a�රබ$ ෙපg^��ª* 
ෙ$ෙටLස ්ආෙ$ප abම  
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S 

1111,,,,908908908908,,,,500500500500 

RG/2011/NANO/02    ආචා�ය ම<ලමාw ආචා�ය ම<ලමාw ආචා�ය ම<ලමාw ආචා�ය ම<ලමාw 
ෙකZෙ*සව්ර* ෙකZෙ*සව්ර* ෙකZෙ*සව්ර* ෙකZෙ*සව්ර*  
නැෙනZ තාLෂණය ��බඳ @ 
ලංකා ආයතන yF. සමාගම 
 
 

කාශ සංෙAදක ෙලස 
කා�යබFධ කරන ලද නැෙනZ 
අංu සංස්ෙ$ශණය සහ ඇග�ම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S    

980980980980,,,,133133133133 

RG/2011/NANO/03    ආචා�ය ෙෂහා* ද <$වාආචා�ය ෙෂහා* ද <$වාආචා�ය ෙෂහා* ද <$වාආචා�ය ෙෂහා* ද <$වා 
 

පෘෂ¡්ය ෙවදකම සහ �P පටල 
තැ*ප:Jම සඳහා ආයතන 
වා�ෙගZ°ය Kලාසම්ා 
වැ�9�� කරන ලද වාෂප් 
තැ*ප: abම 
 

වසර වසර වසර වසර 02020202 S S S S 

1111,,,,000000000000,,,,000000000000 

1 ආ ඇ1�ම   
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සමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාසමාජ �ද�ාව ��බඳ ප�ව ��බඳ ප�ව ��බඳ ප�ව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෙ ෂණ ම#$ලෙ ෂණ ම#$ලෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*))))////ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
RG/2011/SS/01    ආචා�ය ජග: එ9�<ංහආචා�ය ජග: එ9�<ංහආචා�ය ජග: එ9�<ංහආචා�ය ජග: එ9�<ංහ    

කෘ� ව�ාපාර කළමනාකරණ 
ෙදපා�තෙ0*�ව, කෘ�ක�ම සහ 
වැ�^ කළමනාකරණ tඨය 
ෙL�*ද ෙහRර: මයාෙL�*ද ෙහRර: මයාෙL�*ද ෙහRර: මයාෙL�*ද ෙහRර: මයා 
ෛජව �ද�ාෙA�  
රබ� ප�ෙ ෂණ ආයතනය  
මහාචා�ය ෙ6මහාචා�ය ෙ6මහාචා�ය ෙ6මහාචා�ය ෙ6....එඑඑඑ0000....¶¶¶¶....ෙLෙLෙLෙL. . . . ජය<ංහජය<ංහජය<ංහජය<ංහ 
කෘ� ව�ාපාර කළමනාකරණ 
ෙදපා�තෙ0*�ව, 
වයඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 

B2 ප�මාණ ෙගgJ* ම_* 
ෙනg0මර එෙL රබ� ෙ¾Rf 
wෂ්පාදනය වැ� 9�� abමට 
.ප:.මය �ක$ප 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 S S S S 

843843843843,,,,111188888888 

 
 
�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා හා තාLෂණ  හා තාLෂණ  හා තාLෂණ  හා තාLෂණ .ප:. අධ�.ප:. අධ�.ප:. අධ�.ප:. අධ�යන ප�ෙ ෂණ ම#$ලයන ප�ෙ ෂණ ම#$ලයන ප�ෙ ෂණ ම#$ලයන ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආආආආයතනයයතනයයතනයයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
 

RG/2011/STP/01    ආචා�ය පරාආචා�ය පරාආචා�ය පරාආචා�ය පරාම සමර�ංග ම සමර�ංග ම සමර�ංග ම සමර�ංග  
.ප:. අධ�යනය ��බඳ 
ආයතනය 
 
 

පැලෑ` ෙ¿ද සහ ෙගgJ* ස� 
ස0දාSක දැHම ආරLෂා 
abෙමC ලා ÀFEමය ෙFපළ 
අS.ය - @ ලංකාෙA J ��බඳ 
<FE අධ�යනය 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606 S S S S 
 

702702702702,,,,400400400400 

RG/2011/STP/02222 මහාචා�ය අ�: ද අ$�ස්මහාචා�ය අ�: ද අ$�ස්මහාචා�ය අ�: ද අ$�ස්මහාචා�ය අ�: ද අ$�ස ්
ෙමgර�ව �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 

@ ලංකාෙA වාහන අංශය 
සඳහා ෛජව ඉ*ධන ��බඳ 
��ඝ �ශ්ෙ$ෂණයL  
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S 
    

2222,,,,967967967967,,,,000000000000 
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�^ක �ද�ා�^ක �ද�ා�^ක �ද�ා�^ක �ද�ා ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 ලද 12 ලද 12 ලද 12 

1දල 1දල 1දල 1දල ((((3333.).).).) 
 

RG/2011/BS/01    ආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙL....{{{{. . . . න9ශාw න9ශාw න9ශාw න9ශාw 
නානායLකාරනානායLකාරනානායLකාරනානායLකාර    
�^ක අධ�යන ආයතනය 
 

Á�ත µගත ජලෙ  නSෙÂ� 
ඉව: abම සඳහා �ද�: 
රසායwක තාLෂණයL 
සංව�ධනය abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S 
 

981981981981,,,,020020020020 

RG/2011/BS/03333 ආචා�ය ව3f ඒආචා�ය ව3f ඒආචා�ය ව3f ඒආචා�ය ව3f ඒ. . . . ෙසෙන�ර:නෙසෙන�ර:නෙසෙන�ර:නෙසෙන�ර:න 
ෙභY.ක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය  
 
 

නැවත ආෙරZපණය කළ හැa 
�[^ ෙකZෂ අEධා��ක සහ 
©�ය ෙකZෂ වැw �ද�: 
රසායwක උපකරණවල 
ෙයgදාගැPමට ඉඩකඩ සCතව 
නව ෙපg^ම� �ද�: �zෙÃක 
සංස්ෙ$ශණය abම සහ �සත්ර 
abම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 S S S S 
    

1111,,,,940940940940,,,,000000000000 

RG/2011/BS/04444 ආචා�ය w$Xf ජයෙසRන ආචා�ය w$Xf ජයෙසRන ආචා�ය w$Xf ජයෙසRන ආචා�ය w$Xf ජයෙසRන  
�^ක පu ෛවද� �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව  
පu �ද�ා සහ ස:ව �ද�ා tඨය, 
ෙKරාෙදwය 

ක£3 කාට සව* ෙදS ද? 
�ෙලZ�කS* ��බඳ දැHව: 
abම සඳහා කහ ෙහgටැ. 
බැ�ල� සහ සාමාන� ෙ$H* 
අතර අ*ත� �ෙශRෂSක 
ස*wෙAදනය 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606 S S S S 
 

556556556556,,,,124124124124 

RG/2011/BS/05555 මහාචා�ය ෙLමහාචා�ය ෙLමහාචා�ය ෙLමහාචා�ය ෙL....එ0එ0එ0එ0....එස්එස්එස්එස්. . . . �මල<��මල<��මල<��මල<� 
ආහාර �ද�ා සහ තාLෂණ 
ෙදපා�තෙ0*�ව 
කෘ� �ද�ා tඨය,  
ෙKරාෙදwය  
මහාචා�ය එzමහාචා�ය එzමහාචා�ය එzමහාචා�ය එz....එ0එ0එ0එ0. . . . නාම$ eනාම$ eනාම$ eනාම$ eය*ත ය*ත ය*ත ය*ත  
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
�ද�ා tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය  
 

@ ලංකාෙA ජලවගා පFධ.වල 
Åලක �ය හැa �ල\ව� (PTE) 
ඇ.Jම සහ ඒ හා බැ�� 
අවදානම 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606 S S S S 

230230230230,,,,095095095095 

RG/2011/BS/06666 ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ��කා එස්��කා එස්��කා එස්��කා එස්. . . . සyත*�සyත*�සyත*�සyත*� 
ශාක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව 
�ද�ා tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
ෙකgළඹ - 03 
ආචා�ය {ආචා�ය {ආචා�ය {ආචා�ය {....ඒඒඒඒ....එස්එස්එස්එස්. . . . ෙRෙRෙRෙRමhමාරමhමාරමhමාරමhමාර 
ITI,  
ෙකgළඹ - 07 
ආචා�ය එzආචා�ය එzආචා�ය එzආචා�ය එz....එස්එස්එස්එස්.... ක¤ක¤ක¤ක¤ආරz�ආරz�ආරz�ආරz� 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 

ÆෙයZෆSටාව*ෙ� ෛජව 
]යාකාb සව්භා�ක සංෙයZග 
}ඳ ගැPම සහ ෙව* කර 
ගැPම සඳහා මග ෙප*වන 
ෛජව ]යාව^ය (bioassay) 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 S S S S    

1111,,,,915915915915,,,,000000000000 
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ෛජව තාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෛජව තාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෛජව තාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෛජව තාLෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*))))////ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 ලද 12 ලද 12 ලද 12 

1දල 1දල 1දල 1දල ((((3333.).).).) 
 

RG/2011/BT/01    ආචා�ය ෙF�කා එ0ආචා�ය ෙF�කා එ0ආචා�ය ෙF�කා එ0ආචා�ය ෙF�කා එ0. . . . දදදද ෙකgසත්ා ෙකgසත්ා ෙකgසත්ා ෙකgසත්ා    
කෘ�කා�Xක ෛජව �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
කෘ�ක�ම tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

@ ලංකාෙA X�සව්ල ෛවරස ්
සහ ෛවරස වැw ෙරZග 
පාලනය සඳහා අ�ක ªරක 
පFධ.යL සකස් abම  
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 S S S S 
 

3333,,,,581581581581,,,,997997997997 

RG/2011/BT/02 ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*....එස්එස්එස්එස්. . . . ෙකZ�ෙ�ආරz� ෙකZ�ෙ�ආරz� ෙකZ�ෙ�ආරz� ෙකZ�ෙ�ආරz�  
ෛජව තාLෂණ �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
කෘ�ක�ම හා වැ�^ කළමනාකරණ 
tඨය, 
වයඹ �ශ්ව �ද�ාලය  
ආචා�ය ගාX� සමර<ංහආචා�ය ගාX� සමර<ංහආචා�ය ගාX� සමර<ංහආචා�ය ගාX� සමර<ංහ  
ෛජව තාLෂණ ඒකකය, 
රබ� ප�ෙ ෂණ ආයතනය 
 

වැ� 9�� කරන ලද, 
ලවණතාවය දැ�ය හැa Jවල 
අ�ක <.ය0 සකස් abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS    

1111,,,,519519519519,,,,000000000000 

RG/2011/BT/03 මහාචා�ය කමහාචා�ය කමහාචා�ය කමහාචා�ය කමf ෙත*නෙකZ* මf ෙත*නෙකZ* මf ෙත*නෙකZ* මf ෙත*නෙකZ*  
ෛජව රසායන �ද�ා අ�ක ෛජව 
�ද�ා සහ ෛජව තාLෂණ 
ආයතනය (IBMBB)  
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ශ0යා ද <$වා  ශ0යා ද <$වා  ශ0යා ද <$වා  ශ0යා ද <$වා  
ළමා ෙරZග ෙදපා�තෙ0*�ව  
ආචා�ය ෆSස ්ම�Lකා�ආචා�ය ෆSස ්ම�Lකා�ආචා�ය ෆSස ්ම�Lකා�ආචා�ය ෆSස ්ම�Lකා� 
(IBMBB) 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය  
 

ව�ධක ෙහZෙමZන ඌනතාවය 
සCත @ ලාංaක ළ1* 
ක¸ඩායමක ව�ධක ෙහZෙමZන 
(GH) සහ ව�ධක ෙහZෙමZන 
wh: කරන ෙහZෙමZන 
.Çාහක (GHRH-R) වල 
�කෘ. සහ �චලක අH��ෙවළ 
�ස්තර abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 
 

2222,,,,997997997997,,,,926926926926 

RG/2011/BT/04 ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්. . . . එඑඑඑ****. . . . Bෙ�*\Bෙ�*\Bෙ�*\Bෙ�*\****  
ස:ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
යාපනය �ශ්ව �ද�ාලය 

Anopheles culici facies B 
�ෙශRෂය E �ෙශRෂය* සහ 
Anopheles subpictus �ෙශRෂය 
An.sundadicas  �ෙශRෂෙය* 
ෙව*කර හ�නා ගැPම ට DNA 
පාදක ෙකgට ග: ²$ප මයL 
�කසනය abම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS    
 

3,,,,780,,,,020  

RG/2011/BT/05555 ආචා�ය රාEකා සමරෙසRකරආචා�ය රාEකා සමරෙසRකරආචා�ය රාEකා සමරෙසRකරආචා�ය රාEකා සමරෙසRකර 
කා�Xක තාLෂණ ආයතනය 
ආචා ආචා ආචා ආචා �ය ඕ�ය ඕ�ය ඕ�ය ඕ....JJJJ....ssss....එස්එස්එස්එස්. . . . ජග: JරෙසRනජග: JරෙසRනජග: JරෙසRනජග: JරෙසRන.... 
(IBMBB ) 
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 

J සහ එළව2 ප�ෙබZධ පාලනය 
සඳහා වැ� 9�� කරන ලද සහ 
y2$ පරාස ]යාකා�:වයL 
සCත Bacillus thuringiensis (Bt) 
L�\{වමය ප�ෙබZධනාශකය 
සැකsම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS 
    

4444,,,,008008008008,,,,000000000000 

1 ආ ඇ1�ම   
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RG/2011/BT/06666 ආචා�ය ශ�ාආචා�ය ශ�ාආචා�ය ශ�ාආචා�ය ශ�ාමා ආ�මා ආ�මා ආ�මා ආ�. . . . JරෙකZ*JරෙකZ*JරෙකZ*JරෙකZ* 
උFCද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
@ ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය 
අH3FEකා එස්අH3FEකා එස්අH3FEකා එස්අH3FEකා එස්....ෙLෙLෙLෙL. . . . අ අ අ අ ෙ�ෙසRකර ෙ�ෙසRකර ෙ�ෙසRකර ෙ�ෙසRකර  
J ප�ෙ ෂණ සංව�ධන ආයතනය 

@ ලංකාෙA h|3වල හ1වන 
ව$ J ගහනෙයC ජාන 
��ධ:ව ය සහ උ:ප:.ය 
��බඳ තLෙසR3ව 
 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS    

2,289,8522,289,8522,289,8522,289,852    

RG/2011/BT/07777 ආචා�ය 3ව* ෙ6ආචා�ය 3ව* ෙ6ආචා�ය 3ව* ෙ6ආචා�ය 3ව* ෙ6. . . . ඉෙ$ෙප3ම ඉෙ$ෙප3ම ඉෙ$ෙප3ම ඉෙ$ෙප3ම  
ජාන ප�ෙ ෂණ ආයතනය 
ආචාආචාආචාආචා�ය P$ ��ය P$ ��ය P$ ��ය P$ �. . . . නා*[y$ෙ$ නා*[y$ෙ$ නා*[y$ෙ$ නා*[y$ෙ$  
ජාන ප�ෙ ෂණ ආයතනය 
 

@ ලංකාෙA අවමණයට ලL � 
DNA සාL� සඳහා ��වැය - 
.ලාභ �ශ්ෙ$ෂණ මයL 
සකස් abම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    SSSS    

976,500976,500976,500976,500    

RG/2011/BT/08888 ආචා�ය sආචා�ය sආචා�ය sආචා�ය s....����. . . . �ජයර:න ආචා�ය �ජයර:න ආචා�ය �ජයර:න ආචා�ය �ජයර:න ආචා�ය 
එ*එ*එ*එ*. . . . JJJJ. . . . ච*\ච*\ච*\ච*\ෙසRකර*ෙසRකර*ෙසRකර*ෙසRකර* 
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
�ද�ා tඨය,  
ෙකgළඹ �ශ්ව �ද�ාලය    

බැරෙලZහවල ෛජව 
මැ9හ:Jමට ස0බ*ධ � 
බැL¡�යාවල අ�ක �දහාපෑම 
සහ .}ය හැa ෛජව 
මැ9හ:Jෙ0 යා*�ණය පහදා 
�ම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS        

1,,,,899,500899,500899,500899,500    

RG/2011/BT/09999 ආචා�ය tආචා�ය tආචා�ය tආචා�ය t. . . . එ*එ*එ*එ*. . . . දසනායක දසනායක දසනායක දසනායක  
උFCද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
@ ජයව�ධන �ශ්ව �ද�ාලය 
එස්එස්එස්එස්. . . . ඒඒඒඒ. . . . ssss. . . . එඑඑඑ****. . . . ෙපෙ�රාෙපෙ�රාෙපෙ�රාෙපෙ�රා  
සහ$ ප�ෙ ෂණ ආයතනය 

@ ලංකාෙA ෙAශනය � 
hරLක* (Eleucine corakana 
(L) Gaertn) අතර ජාන 
��ධ:වය රසායන �ද�ා:මක 
සහ අ�ක සලh�කාරක 
භා�තෙය* තLෙසR3 abම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606    SSSS    

2,001,5002,001,5002,001,5002,001,500    

RG/2011/BT/10101010 ආආආආචා�ය ¡චා�ය ¡චා�ය ¡චා�ය ¡....����. . . . <$වා <$වා <$වා <$වා  
ශාක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
�ද�ා tඨය, ෙකg ළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
එ*එ*එ*එ*. . . . tttt. . . . එස්එස්එස්එස්. . . . ද <$වාද <$වාද <$වාද <$වා 
ාෙF²ය J ප�ෙ ෂණ සහ 
සංව�ධන මධ�සථ්ානය 

F�:ව ඒක Dණ wෂ්පාදනය 
සඳහා ෙF²ය Oraza Sativa 
උප�ෙශRෂය Indika (J)  
ජනKලාස�්ය සමග පරාගමw 
ෙරZපණය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    SSSS    

3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000    

RG/2011/BT/11111111 මහාචා�ය එzමහාචා�ය එzමහාචා�ය එzමහාචා�ය එz....««««....එස්එස්එස්එස්. . . . ආ�යර:න ආ�යර:න ආ�යර:න ආ�යර:න  
ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ����. . . . එ0එ0එ0එ0....එස්එස්එස්එස්....Dණ<ංහ Dණ<ංහ Dණ<ංහ Dණ<ංහ  
ආචා�ය ස0ප: ෙලghගලKප:.ආචා�ය ස0ප: ෙලghගලKප:.ආචා�ය ස0ප: ෙලghගලKප:.ආචා�ය ස0ප: ෙලghගලKප:.  
ආචා�ය අ�ර tආචා�ය අ�ර tආචා�ය අ�ර tආචා�ය අ�ර t. . . . ජය©�යජය©�යජය©�යජය©�ය  
�^ක පu ෛවද� �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
පu ෛවද� සහ ස:ව �ද�ා tඨය,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 

DNA �^ක ²$පම 
භා�තෙය* @ ලංaක ෙFxය 
එ2ව*ෙ� (Capra hircus) ජාන 
ලLෂණ 
 
 
 
 
 
වසරවසරවසරවසර 02 02 02 02 S S S S 

2,190,0002,190,0002,190,0002,190,000    

 
 
 
 
 

1 ආ ඇ1�ම   
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ඉං�ෙ*3 �ද�ාඉං�ෙ*3 �ද�ාඉං�ෙ*3 �ද�ාඉං�ෙ*3 �ද�ා සහ ගෘහ සහ ගෘහ සහ ගෘහ සහ ගෘහw�මාණ ²$පය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලw�මාණ ²$පය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලw�මාණ ²$පය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලw�මාණ ²$පය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 1ලද 1ලද 1ලද 12 2 2 2 

1දල 1දල 1දල 1දල ((((3333.).).).) 
 

 
 

RG/2011/ESA/01111 

 

ආචා�ය ෙ6ආචා�ය ෙ6ආචා�ය ෙ6ආචා�ය ෙ6....ෙ6ෙ6ෙ6ෙ6. . . . �ෙ6�ංග�ෙ6�ංග�ෙ6�ංග�ෙ6�ංග 
<�$ ඉං�ෙ*3 ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෙKරාෙදwය �ශ්ව �ද�ාලය 

 

@ ලංකාෙA wව�තන B� Bළං 
ෙR�ත hණා� සැඩපහර උව[ර 
සඳහා ව�සන අවදානම 
තLෙසR3ව සහ අවම abෙ0 
ෙමZපාය 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    SSSS 
 

 
1111,,,,554554554554,,,,800800800800 

RG/2011/ESA/02222 ආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙLආචා�ය ෙL....¡¡¡¡....එ0එ0එ0එ0....¶¶¶¶. . . . ෙහRමපාල ෙහRමපාල ෙහRමපාල ෙහRමපාල  
<�$    ඉං�ෙ*3 ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ඉං�ෙ*3 tඨය, 
ෙමgර�ව �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�....ඒඒඒඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....ssss. . . . ෙගZyරෙගZyරෙගZyරෙගZyර 
යා*¤ක    ඉං�ෙ*3 �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙමgර�ව �ශ්ව �ද�ාලය 

සම්ා�� ÈÉ සඳහා කාරක පාදක 
ෙකg ටග: පාලනය සහ 
ආරLෂාව 
 
 
 
 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101    SSSS 
 

311311311311,,,,000000000000 

 

1 ආ ඇ1�ම   
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2011 වසර �ළ ලබාවසර �ළ ලබාවසර �ළ ලබාවසර �ළ ලබා    ග� පශච්ා� උපා� ��බඳ �ස්තරග� පශච්ා� උපා� ��බඳ �ස්තරග� පශච්ා� උපා� ��බඳ �ස්තරග� පශච්ා� උපා� ��බඳ �ස්තර 
    

ෙස�ඛ�ෙස�ඛ�ෙස�ඛ�ෙස�ඛ� �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ාව ��බඳ ප�ෙ�ෂණ ක!"වව ��බඳ ප�ෙ�ෂණ ක!"වව ��බඳ ප�ෙ�ෂණ ක!"වව ��බඳ ප�ෙ�ෂණ ක!"ව 
 

####දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ####දාන ලා(යා දාන ලා(යා දාන ලා(යා දාන ලා(යා ((((ලා(*ලා(*ලා(*ලා(*)))) ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාව උපා�යඋපා�යඋපා�යඋපා�ය ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය 

RG/2005050505/HS/06 මහාචා�ය 3මහාචා�ය 3මහාචා�ය 3මහාචා�ය 3- ර*ෙද4ය- ර*ෙද4ය- ර*ෙද4ය- ර*ෙද4ය  
ස�ව �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව,  
ෙක7ළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ආචා�ආචා�ආචා�ය අ9ෂා :ණ;ංහ <ණෙස=කරය අ9ෂා :ණ;ංහ <ණෙස=කරය අ9ෂා :ණ;ංහ <ණෙස=කරය අ9ෂා :ණ;ංහ <ණෙස=කර  
හාව�> �ශ්ව �ද�ාලය 
ඇ.එ.ජ. 
ආචා�ය CෙරDමා හE*ෙන�- ආචා�ය CෙරDමා හE*ෙන�- ආචා�ය CෙරDමා හE*ෙන�- ආචා�ය CෙරDමා හE*ෙන�-  
ෛජව රසායන �ද�ා සහ ෛජව තාGෂණ 
ආයතනය 

H ලංකාෙI Plasmodium Vivax අJංKක 
ර� L�රාMමය අව� 
#-ෙNහජනකවලට මාPJ - �ෙශ=Rත 
#-ශG-ය 

PhD (ද�ශන ST) ෙක7ළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 

 
 
බලබලබලබලශG-ය  ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVලශG-ය  ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVලශG-ය  ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVලශG-ය  ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVල 

 
 

####දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ####දාන ලා(යා දාන ලා(යා දාන ලා(යා දාන ලා(යා ((((ලා(*ලා(*ලා(*ලා(*)))) 
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාව උපා�යඋපා�යඋපා�යඋපා�ය ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය 

RG/2007070707/W&E/03 ආචා�ය Xආචා�ය Xආචා�ය Xආචා�ය X....YYYY....එස්එස්එස්එස්....ෙපෙ�රා  ෙපෙ�රා  ෙපෙ�රා  ෙපෙ�රා   
ෙභ�-ක �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව,   
H ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය 

 
 

සාය5 සංෙI[ \�ය ෙකDෂ 
#ාෙයDKක කVපව-න උපකරණ 
සෑ[ම සඳහා \Gෂම අධ�යනය 

M.Phil (ද�ශනප-) H ලංකා �වෘත �ශ්ව 
�ද�ාලය 

 
 
 
 
 
 

1 ඇ ඇ:Mම   
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පා`ස`ක �ද�ාපා`ස`ක �ද�ාපා`ස`ක �ද�ාපා`ස`ක �ද�ා ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVල ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVල ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVල ��බඳ ප�ෙ�ෂණ මUVල 
 

####දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ####දාන ලා(යා දාන ලා(යා දාන ලා(යා දාන ලා(යා ((((ලා(*ලා(*ලා(*ලා(*)))) 
 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාවපෘ- මාතෘකාව උපා�යඋපා�යඋපා�යඋපා�ය ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය 

RG/2037373737/BM/01 මහාචා�ය අbමහාචා�ය අbමහාචා�ය අbමහාචා�ය අb....ඒඒඒඒ....dddd....එ*එ*එ*එ*. . . . <ණ-ලක<ණ-ලක<ණ-ලක<ණ-ලක     
උNeද �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව  
ෙGෙGෙGෙG....ffff. . . . රණවරණවරණවරණවනනනන මයා  මයා  මයා  මයා  
ස�ව �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව 
ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය  
ආචා�ය iආචා�ය iආචා�ය iආචා�ය i. . . . බඹරෙදhයබඹරෙදhයබඹරෙදhයබඹරෙදhය 
IUCN 

 

H ලංකාෙI පහ� j5 තැhතලාෙI ඇ- 
ෙතDරා ග� lදකලා කEවල ෛජව 
��ධ�වය ��බඳ සංස*දනා�මක 
අධ�නයG  
 
 

PhD (ද�ශන ST) ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

RG/2003/ZOO/07 මහාචා�ය චාලස ්ස*-යා�Vෙලbමහාචා�ය චාලස ්ස*-යා�Vෙලbමහාචා�ය චාලස ්ස*-යා�Vෙලbමහාචා�ය චාලස ්ස*-යා�Vෙලb 
ෙg රාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 

H ලංකාෙI යාපනය අ�ධNපෙ�  Herpeto 
ස�වb*ෙm ත�වය සහ nප �ද�ාව හා 
ඔp*ෙm සංරGෂණය 
 

PhD (ද�ශන ST) ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

RG/2004/TM/04 මහාචා�යමහාචා�යමහාචා�යමහාචා�ය ෙGෙGෙGෙG. . . . e`q e`q e`q e`q ෙ�ගම !යෙ�ගම !යෙ�ගම !යෙ�ගම !ය 
ෙක7ළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය එ5ආචා�ය එ5ආචා�ය එ5ආචා�ය එ5....iiii....එ*එ*එ*එ*. . . . ජයr`ය ජයr`ය ජයr`ය ජයr`ය  
ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�....ඕඕඕඕ....ffff. . . . �ෙtෙස=කර �ෙtෙස=කර �ෙtෙස=කර �ෙtෙස=කර  
J*G නැuරV #ඩGwස් xNගJක සමාගම 
 

ඖෂzය සහ සග*ධ පැළෑ{ |මා9}ලව 
වගා ~Tම �4ස H ලාං~කb* සඳහා 
ජා-ක |ෙමDපායයකට h�ණායක 

M.Phil (ද�ශනප-) ෙක7ළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 

RG/2005/EB/01 ආචා�ය ෙර7හා* #ආචා�ය ෙර7හා* #ආචා�ය ෙර7හා* #ආචා�ය ෙර7හා* #නා*�  නා*�  නා*�  නා*�   
ආචා�ය එ�ආචා�ය එ�ආචා�ය එ�ආචා�ය එ�. . . . එ5එ5එ5එ5. . . . ����. . . . � � � � ටවල ටවල ටවල ටවල  
ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 

නව ;�X5 සහ ව{නාකම ආෙNශ ~Tෙ5 
ඉඩ#ස්තා ෙස7යා ගැ�ෙ5 අර:ණ ඇ-ව 
මාතෙV Pස�්Gකය �ළ සහ අවට 
ඛhජකරණය අධ�නය ~Tම 
 

M.Phil (ද�ශනප-) ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

RG/2005/EB/02 ආචා�ය n�කා එස්ආචා�ය n�කා එස්ආචා�ය n�කා එස්ආචා�ය n�කා එස්. . . . රාජකLණා රාජකLණා රාජකLණා රාජකLණා  
ස�ව �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව,  
ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය අආචා�ය අආචා�ය අආචා�ය අයයයය*- එ**- එ**- එ**- එ*. . . . නවර�නනවර�නනවර�නනවර�න 
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව,  
�ද�ා Yඨය, 
කැල4ය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

මැ�ය*ෙm අවයව �nපතාවය ඇ-Xම 
මත ප�ෙබDධ නාශකවලට hරාවරණය 
Xෙමe සහ ෙ�මෙටDස ් ආසාදනෙයe 
බලපෑම 

M.Phil (ද�ශනප-) ෙgරාෙදhය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

RG/2006/EB/07 මහාචා�ය අෙසDක ප-ර�න මහාචා�ය අෙසDක ප-ර�න මහාචා�ය අෙසDක ප-ර�න මහාචා�ය අෙසDක ප-ර�න  
ස�ව �ද�ා ෙදපා�තෙ5*�ව,  
කැල4ය �ශ්ව �ද�ාලය 

H ලංකාෙI ෙතDරා ග� ජලාශ ෙදකක 
ජලය �ෂණය Xෙ5 සෘ�මය #වණතා සහ 
අවකාශමය �චල�තාවය තGෙස=L ~Tමට 
#ච�ඩ ම� ස�b*ෙm ෛජව 
සල�Mකාරක ෙය[ම 
 

M.Phil (ද�ශනප-) කැල4ය �ශ්ව �ද�ාලය 

 

1 ඇ ඇ:Mම   
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2011201120112011 වසර �ළ 
ම කරන ලද � වසර �ළ 
ම කරන ලද � වසර �ළ 
ම කරන ලද � වසර �ළ 
ම කරන ලද �දානදානදානදාන 

 
කෘ�කෘ�කෘ�කෘ�ක�මය සහ ආහාර �ද�ාක�මය සහ ආහාර �ද�ාක�මය සහ ආහාර �ද�ාක�මය සහ ආහාර �ද�ාව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලව ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 

 
����දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ����දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 

කාලයකාලයකාලයකාලය 
ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
RG/2005050505/AG/08 ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�....එස්එස්එස්එස්....    ධ�ම:�.ධ�ම:�.ධ�ම:�.ධ�ම:�. 

; ලංකා රබ� ප�ෙ ෂණ ආයතනය 
පා<ස<ක කෘ�කා�=ය 
පාර0ප<ක මත පදන0 > 
�ඩ0බන ආකෘ.ය@ සමග 
ෙනBෙ03 රබ� සඳහා ෙපBෙහBර 

�ෙCශ සකස් EFම �Gස 
සරල HයාපIපාIය@ 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

2222,,,,981981981981,,,,760760760760 

RG/2005050505/AG/14141414 ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....එ0එ0එ0එ0....එ0එ0එ0එ0. . . . ඉ@මා$ඉ@මා$ඉ@මා$ඉ@මා$ 
; ලංකා රබ� ප�ෙ ෂණ ආයතනය 

; ලංකාෙS රබ� වගාව 
නැෙගනTර පළාත �ළ ව�ාUත 
EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

1111,,,,101101101101,,,,080080080080 

RG/2006060606/AG/05050505 ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....එ0එ0එ0එ0....VVVV....WWWW....XXXX. . . . YබZංහYබZංහYබZංහYබZංහ 
වන �ද�ා සහ    පා<ස<ක �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව, 
; ජයව�ධන\ර �ශ්ව �ද�ාලය 

; ලංකාෙS Alstonia macrophylla 
wall (හව< ]ග) සඳහා සථ්ාන 
ව�_කරණය EFම සහ අසව්]  
ව`ව@ ��ෙයළ EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    KKKK 

679679679679,,,,413413413413 

RG/2006060606/AG/07070707 ආචා�ය aආචා�ය aආචා�ය aආචා�ය a....එඑඑඑbbbb....එ$එ$එ$එ$. . . . ෙරBcෙරBcෙරBcෙරBc`̀̀̀ 
; ලංකා රබ� ප�ෙ ෂණ ආයතනය 
 

; ලංකාෙS රබ� ක�මා*තය 
�ළ E< කප*න*ෙd Tඟයට 
��යම@ ෙලස සහ 
ෂප්ාදන 
�<වැය අ# EFමට කා�ය@ෂම, 
අ# සංඛාත E< කැWෙ0 hමය@ 
සකස් EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

2222,,,,140140140140,,,,069069069069 

RG/2007070707/AG/01010101 ආචා�ය එbආචා�ය එbආචා�ය එbආචා�ය එb....    ඒඒඒඒ. . . . YමනෙසjනYමනෙසjනYමනෙසjනYමනෙසjන 
අපනයන කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ0*�ව 

Mycrophigae භා�තෙය* ශාක 
1$වල ෙපlෂණ අවෙශlෂණය 
EFෙ0 කා�ය@ෂමතාවය ඉහළ 
දැ=ම මm* අපනයන කෘ� 
ෙබlග සඳහා සෙමlධා
ත 
ෙපlෂක කළමනාකරණ hමය@ 
සකස් EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

2,947,5002,947,5002,947,5002,947,500    

RG/2008080808/AG/00005 මහාචා�ය උoත ෙ@මහාචා�ය උoත ෙ@මහාචා�ය උoත ෙ@මහාචා�ය උoත ෙ@. . . . ජයZංහජයZංහජයZංහජයZංහ 
කෘ�ක�ම ව�ාපාර කළමනාකරණ 
ෙදපා�තෙ0*�ව, 
වයඹ �ශ්ව �ද�ාලය    

වැq ors කරන ලද ආහාර 
Yර@ෂණය සහ `ණtව 
අuපCධ.ය@ අ]ගත EFමට  
ක�මා*ත සඳහා ආ�vක 
අ]බලය 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    KKKK 

669,575669,575669,575669,575    

1 ඈ ඇ1sම  
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ෙසyඛ�ෙසyඛ�ෙසyඛ�ෙසyඛ� �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ා ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

����දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ����දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
 

RG/2005050505/HS/00006 
 

මහාචා�ය zමහාචා�ය zමහාචා�ය zමහාචා�ය z. ර*ෙද. ර*ෙද. ර*ෙද. ර*ෙද



ය ය ය ය  
සtව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙකBළඹ �ශ්ව �ද�ාලය  
ආචා�ය අ]ෂා 1ණZංහ ආචා�ය අ]ෂා 1ණZංහ ආචා�ය අ]ෂා 1ණZංහ ආචා�ය අ]ෂා 1ණZංහ 
`ණෙසjකර`ණෙසjකර`ණෙසjකර`ණෙසjකර   
හාව�{ �ශ්ව �ද�ාලය,  
ඇ.එ.ජ.  
ආචා�ය | ආචා�ය | ආචා�ය | ආචා�ය | ෙරlමා ෙරlමා ෙරlමා ෙරlමා  හ}*ෙනt. හ}*ෙනt. හ}*ෙනt. හ}*ෙනt.  
ෛජව රසායන �ද�ා,  
අsක ෛජව �ද�ා සහ ෛජව 
තා@ෂණ අයතනය 
 

 

; ලංකාෙS Plasmodium Vivax 
අ�ංmක ර� 3uරාsමය අවu 
�.ෙCහජනකවලට මාo� - 
�ෙශj�ත �.ශ@.ය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

 
 

2222,,,,116116116116,,,,500500500500 

RG/2005050505/HS/10101010 ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0....අKඅKඅKඅK....WWWW. . . . ජයව�ධන ජයව�ධන ජයව�ධන ජයව�ධන 
ෛජව රසායන �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
; ජයව�ධන\ර �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*ආචා�ය එ*....ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@....aaaa....එඑඑඑ0000. . . . 3333����* * * * 
�මාර �මාර �මාර �මාර  
ෛජව රසායන �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව 
3�ණ �ශ්ව �ද�ාලය 
    

; ලංකාෙS හෘCවාT� 
ෙරlගාබාධවලට �.කාර EFම 
සඳහා ෙවදකෙමT භා�තා 
ෙකෙරන සමහර ඖෂ�ය 
ශාකවල �. ඔ@Zකාරක Hයාව 
�ම�ශණය EFම  
 
වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 KKKK 

447,000447,000447,000447,000    

RG/2005050505/HS/12121212 ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්ආචා�ය එස්....ආ�ආ�ආ�ආ�....XXXX. . . . �මලරtන �මලරtන �මලරtන �මලරtන 

ෙයlජ�
ෙයlජ�
ෙයlජ�
ෙයlජ� අධ� අධ� අධ� අධ�@ෂ @ෂ @ෂ @ෂ  
ආචා�ය Xආචා�ය Xආචා�ය Xආචා�ය X....එස ්එස ්එස ්එස ්. . . . උසස්*ෙගBඩ උසස්*ෙගBඩ උසස්*ෙගBඩ උසස්*ෙගBඩ 
ආරb� ආරb� ආරb� ආරb�  
ද*ත ෛවද� අංශය,  
ෙකBළඹ 07 
ෙ�ෙ�ෙ�ෙ�. . . . WWWW. . . . පCමZ<පCමZ<පCමZ<පCමZ< 
�ජාජල සහ පා<ස<ක සංසදය 
 

; ලංකාෙS V�ත �ෙCශවල 
�වtවන �
Y* අuක ෙලස 
ෆ්�වරK{ භා�ත EFෙ0 බලපෑම 
 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101    KKKK 

902,382902,382902,382902,382    

RG/2006060606/HS/02020202 මහාචා�ය එස්මහාචා�ය එස්මහාචා�ය එස්මහාචා�ය එස්....එbඑbඑbඑb....WWWW. . . . පරාhපරාhපරාhපරාhම ම ම ම 
ක3ණාරtන ක3ණාරtන ක3ණාරtන ක3ණාරtන  
සtව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 

; ලංකාෙS ෙඩං` වාහකK* 
කා�ය@ෂම ෙලස පාලනය EFම  
 
වසර වසර වසර වසර 03 03 03 03 KKKK 
 

1,289,9251,289,9251,289,9251,289,925    

RG/2007070707/HS/04040404 මහාචා�ය aමහාචා�ය aමහාචා�ය aමහාචා�ය a....    ෙCවෙCවෙCවෙCවෙ*ෙ*ෙ*ෙ*ස0 ස0 ස0 ස0  
@�� �ව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෛවද� Wඨය,  
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
ප� ෛවද�ප� ෛවද�ප� ෛවද�ප� ෛවද� � � � �....    `ණව�ධන`ණව�ධන`ණව�ධන`ණව�ධන 
ප� ෛවද� ප�ෙ ෂණ ආයතනය    

<ක�ෙස$ ෙරlගය 
ශ්චය EFම 
සඳහා PCR hමෙයT තහ�3 
EFම සහ ; ලංකාව �ළ එම 
ෙරlගය Z.ය0ගත EFම සඳහා 
එT භා�තය 
 
වසර වසර වසර වසර 03 03 03 03 KKKK 
 

1,637,7001,637,7001,637,7001,637,700    

RG/2007070707/HS/10101010 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ෙ@ ෙ@ ෙ@ ෙ@....ඒඒඒඒ. . . . WWWW....ඩ�ඩ�ඩ�ඩ�. . . . ජය.ලක ජය.ලක ජය.ලක ජය.ලක  
ෛජව රසායන �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� Wඨය,  
3�ණ �ශ්ව �ද�ාලය    

ස0��ණ ෙපB��ෙනl$ 
�මාණය සඳහා ඖෂ�ය ශාක 
�Zපහක (25) සාරය ෙව*කර 
ගැ�ම සහ ඒවාෙ  එතැ*T 
�.ඔ@Zකාරක Hයාව  
 
වසර වසර වසර වසර 01010101 K K K K 

117,640117,640117,640117,640    

1 ඈ ඇ1sම  
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බලබලබලබලශ@.ය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලශ@.ය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලශ@.ය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලශ@.ය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

����දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ����දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 පැව�0 පැව�0 පැව�0 
කාලයකාලයකාලයකාලය 

ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
RG/2007070707/W&E/00003 ආචා�ය Wආචා�ය Wආචා�ය Wආචා�ය W....WWWW....එස්එස්එස්එස්.... ෙපෙ�රා  ෙපෙ�රා  ෙපෙ�රා  ෙපෙ�රා  

ෙභy.ක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
; ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය 

සාය0 සංෙS� ��ය ෙකlෂ 
�ාෙයlmක ක$පව.න 
උපකරණ සෑ�ම සඳහා �@ෂම 
අධ�යනය 
 

 

 
පා<ස<ක �ද�ාපා<ස<ක �ද�ාපා<ස<ක �ද�ාපා<ස<ක �ද�ා ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 

 
����දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ����දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැවපැවපැවපැව�0 කාලය�0 කාලය�0 කාලය�0 කාලය ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 

ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 
((((3333.).).).) 

RG/2001010101/C/00005 ආචා�ය ෙ@ආචා�ය ෙ@ආචා�ය ෙ@ආචා�ය ෙ@....ඒඒඒඒ....එඑඑඑස්සස්්ස්. . . . ප.රtන ප.රtන ප.රtන ප.රtන  
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
කැලGය �ශ්ව �ද�ාලය 

ෙබB$ෙගBඩ වැෙS බ� ච�ය 
ඇෙරlමැIක හK ෙ�Bකාබ* �ෂණය 
��බඳ අධ�නය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 

 
1111,,,,000000000000,,,,000000000000 

RG/2003030303/BM/01010101 මහාචා�ය අKමහාචා�ය අKමහාචා�ය අKමහාචා�ය අK....ඒඒඒඒ....XXXX....එඑඑඑ****....    
`ණ.ලක `ණ.ලක `ණ.ලක `ණ.ලක  
උCTද �ද�ා    ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@....����. . . . රණවක මයාරණවක මයාරණවක මයාරණවක මයා 
සtව �ද�ා    ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය Vආචා�ය Vආචා�ය Vආචා�ය V.... බඹරෙද
යබඹරෙද
යබඹරෙද
යබඹරෙද
ය 
IUCN 

; ලංකාෙS පහt �0 තැ
ත ලාෙS 
ඇ. ෙතlරාගt �දකලා ක}වල 
ෛජව ��ධtවය ��බඳ 
සංස*දනාtමක අධ�නය@ 
 
වසර වසර වසර වසර 00003333    KKKK 

1,405,7601,405,7601,405,7601,405,760    

RG/2003030303/FR/02020202 ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �....ඒඒඒඒ....����....    ෙපෙ�රා �යෙපෙ�රා �යෙපෙ�රා �යෙපෙ�රා �ය 
උCTද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය    

; ලංකාෙS න@$ස් ක} ප*.ෙයT 
> ෙමB*ෙ�* ව�ෂා වනා*තර 
�ජාවල ව�හය සහ ��ධtවය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 

444,594444,594444,594444,594    

RG/2003030303/Z00000000/07070707 මහාචා�ය චා$මහාචා�ය චා$මහාචා�ය චා$මහාචා�ය චා$ස ්ස ්ස ්ස ්
ස*.යා�$ෙලK ස*.යා�$ෙලK ස*.යා�$ෙලK ස*.යා�$ෙලK  
ෙU රාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 

; ලංකාෙS යාපනය අ�ධCaපෙ     
Herpeto සtවK*ෙd තtවය සහ 
 ප �ද�ාව හා ඔ�*ෙd සංර@ෂණය 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK    

437,540437,540437,540437,540    

RG/2004040404/TM/00004 මහාචා�යමහාචා�යමහාචා�යමහාචා�ය ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@. . . . T<¡ T<¡ T<¡ T<¡ ෙ�ගම �යෙ�ගම �යෙ�ගම �යෙ�ගම �ය 
ෙකBළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0....VVVV....එ*එ*එ*එ*. . . . ජයY<ය ජයY<ය ජයY<ය ජයY<ය  
ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�ආචා�ය ආ�....ඕඕඕඕ....����. . . . �ෙ�ෙසjකර �ෙ�ෙසjකර �ෙ�ෙසjකර �ෙ�ෙසjකර  
�*@ නැ£ර$ �ඩ@�ස් 
\Cග�ක සමාගම    

ඖෂ�ය සහ ඇෙරමැIක පැළෑI 
hමා]¤ලව වගා EFම �Gස ; 
ලාංEකK* සඳහා ජා.ක 
hෙමlපායකට 
�ණායක 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 

900,500900,500900,500900,500    

RG/2004040404/V/06060606 ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ඒ ඒ ඒ ඒ....ෙ�ෙ�ෙ�ෙ�. . . . රාජරtනරාජරtනරාජරtනරාජරtන 
ෛවද� Wඨය,   
ෙU රාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
ප� ප� ප� ප�  ෛවද� ෛවද� ෛවද� ෛවද� අෙශlක ද*ෙගB$ල  අෙශlක ද*ෙගB$ල  අෙශlක ද*ෙගB$ල  අෙශlක ද*ෙගB$ල  
ප�  ෛවද� �ද�ා සහ සtව 
�ද�ා Wඨය,  
ෙU රාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

ගෘහස්ත ආZයා.ක අ�*ෙd 
තාපයාමනෙ  යා*¥ණය ��බඳ 
අධ�නය 
  
වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 KKKK 

473,044473,044473,044473,044    

1 ඈ ඇ1sම  
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RG/2004040404/Z00000000/03030303 ආචා�ය �U. �hආචා�ය �U. �hආචා�ය �U. �hආචා�ය �U. �hමZංහමZංහමZංහමZංහ  
සtව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙකBළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 

ආෙSGක සහ ත�ජනයට ල@a ඇ. 
Lankanectes corrugate සහ  Fejvarga 
kirtisinghei යන ෙග¦ �ෙශjෂ ��බඳ 
ඔ�*ෙd ඉසේගqය* ��බඳ 
�ෙශj�ත අවධානය@ ෙයB1 කර�* 
සමහර පා<ස<ක අංශ ��බඳ 
අධ�නය@ 
 
වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 KKKK 

 

364,203364,203364,203364,203    

RG/2005050505/EB/00001 ආචා�ය ෙරBහා* �ආචා�ය ෙරBහා* �ආචා�ය ෙරBහා* �ආචා�ය ෙරBහා* �නා*§  නා*§  නා*§  නා*§  
ආචා�ය එbආචා�ය එbආචා�ය එbආචා�ය එb. . . . එ0එ0එ0එ0. . . . ¨̈̈̈. . . . � � � � ටවල ටවල ටවල ටවල  
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 

නව Z§a0 සහ වIනාකම ආෙCශ 
EFෙ0 ඉඩ�ස්තා ෙසBයා ගැ�ෙ0 
අර1ණ ඇ.ව මාතෙ$ oස්©@කය 
�ළ සහ අවට ඛ
ජකරණය අධ�නය 
EFම 
  
වසරවසරවසරවසර 02  02  02  02 KKKK 
 

658658658658,,,,850850850850 

RG/2005050505/EB/00002 ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය  �කා එස්  �කා එස්  �කා එස්  �කා එස්. . . . රාජක3ණා රාජක3ණා රාජක3ණා රාජක3ණා  
සtව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
ආචා�ය අආචා�ය අආචා�ය අආචා�ය අයයයය*. එ**. එ**. එ**. එ*. . . . නවරtන නවරtන නවරtන නවරtන  
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

මැqය*ෙd අවයව � පතාවය 
ඇ.aම මත ප�ෙබlධ නාශකවලට 

රාවරණය aෙමT සහ ෙªමෙටlස් 
ආසාදනෙයT බලපෑම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 

636636636636,,,,000000000000 

RG/2005050505/EB/04040404 ආචා�ය ජය*ත වtත�දානෙd ආචා�ය ජය*ත වtත�දානෙd ආචා�ය ජය*ත වtත�දානෙd ආචා�ය ජය*ත වtත�දානෙd  
; ලංකා �වෘත �ශ්ව �ද�ාලය 
ඒඒඒඒ....����. . . . ෙකBතලාවල මයා ෙකBතලාවල මයා ෙකBතලාවල මයා ෙකBතලාවල මයා  
; ජයව�ධන\ර �ශ්ව �ද�ාලය 
 
 

ෙමBණරාගල oස©්@කෙ  
වනා*තරවල ZIන o� 
ම�2ව*ෙd ව�ාU.ය, මානව 
කාරක ත�ජන, සහ �ජනක ෛජව 
�ද�ාව 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101KKKK     
 

470,908470,908470,908470,908    

RG/2006060606/EB/02020202 ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �....ඒඒඒඒ....����. . . . ෙපෙ�රා �යෙපෙ�රා �යෙපෙ�රා �යෙපෙ�රා �ය 
උCTද �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
�ද�ා Wඨය,     
කැලGය �ශ්ව �ද�ාලය 
    

; ලංකාෙS �ය� වනා*තරවල ශාක 
��ධtවයට බලපාන සමහර සාධක 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    KKKK 
 

791,000791,000791,000791,000    

RG/2006060606/EB/07070707 මහාචා�ය අෙසlකා ප.රtන මහාචා�ය අෙසlකා ප.රtන මහාචා�ය අෙසlකා ප.රtන මහාචා�ය අෙසlකා ප.රtන  
සtව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
�ද�ා Wඨය,     
කැලGය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

; ලංකාෙS ෙතlරා ගt ජලාශ 
§ෂණය aෙ0 සෘ�මය �වණතා සහ 
අවකාශමය �චල�තාව ත@ෙසj3 
EFමට �ච«ඩ මtස�K*ෙd 
ෛජව සල�sකාරක ෙය�ම 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 මාස  මාස  මාස  මාස 06060606    KKKK 
 

1,216,4401,216,4401,216,4401,216,440    

RG/2007070707/EB/03030303 ආචා�ය  ආචා�ය  ආචා�ය  ආචා�ය  ආ�ආ�ආ�ආ�....ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@. . . . ;;;;යා
 ඩයස ්යා
 ඩයස ්යා
 ඩයස ්යා
 ඩයස ් 
සtව �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
කැලGය �ශ්ව �ද�ාලය 
    

�ය� කලාපෙ  සහ අ*ත� 
කලාපෙ  oස්©@ක හතරක ෙතlරා 
ගt වැඩකාර ¤¦*ෙd ��ධtවය 
සහ �ජා සංr.ය හා ; ලංකාෙS 
¤¦*ෙd දtත පාදකය@ සථ්ා�ත 
EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 03 03 03 03 KKKK 
 

1,216,8801,216,8801,216,8801,216,880    

RG/2007070707/EB/05050505 මහාචා�ය ගා�G ෙසෙන�රtන මහාචා�ය ගා�G ෙසෙන�රtන මහාචා�ය ගා�G ෙසෙන�රtන මහාචා�ය ගා�G ෙසෙන�රtන  
¬�ක අධ�යන ආයතනය 

; ලංකාෙS �¡3 සහ වනා*තර 
ප<සර පCධ.වල පාං� කාබ* 
ස�්කරණය සහ හ<තාගාර වාr 
�ෙමlචනය  
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

1,112,0051,112,0051,112,0051,112,005    

1 ඈ ඇ1sම  
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¬�ක �ද�ා¬�ක �ද�ා¬�ක �ද�ා¬�ක �ද�ා ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

����දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ����දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා ((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාව පෘ. මාතෘකාව පෘ. මාතෘකාව පෘ. මාතෘකාව ////පැව�0 කාලයපැව�0 කාලයපැව�0 කාලයපැව�0 කාලය ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
RG/2005050505/FR/06060606 මහාචා�ය �මහාචා�ය �මහාචා�ය �මහාචා�ය �....එ0එ0එ0එ0....    රtනායක රtනායක රtනායක රtනායක 

බ«ඩාර බ«ඩාර බ«ඩාර බ«ඩාර  
මහාචා�ය සා�මහාචා�ය සා�මහාචා�ය සා�මහාචා�ය සා�©©©©    �මා� �මා� �මා� �මා�  
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව     
මහාචා�ය වස*. ෙCවෙ*ස0 මහාචා�ය වස*. ෙCවෙ*ස0 මහාචා�ය වස*. ෙCවෙ*ස0 මහාචා�ය වස*. ෙCවෙ*ස0  
@�� �ව    �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ා ලය 

�EtVය ෙයBදා ගැ�0 සඳහා ෙt 
ෙපB��ෙනlල : �.�වක �.ෙරl� 
බැ@¨<යා සහ මානව o®රමය 
ව�ාuජනක Hයාවට එo<ව 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 K K K K 
 

 
1111,,,,246246246246,,,,100100100100 

RG/2006060606/FR/01010101 මහාචා�ය ජය*ත වැ�Tමහාචා�ය ජය*ත වැ�Tමහාචා�ය ජය*ත වැ�Tමහාචා�ය ජය*ත වැ�Tඳඳඳඳ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ෛජව රසායන �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව,  
ෛවද� Wඨය,  
ෙකBළඹ �ශ්ව �ද�ාලය    

ආr�ෙS�ය ඖෂධයක 1¥ා ව�ධක 
¬ලධ�මය ෙව*කර ගැ�ම සහ 
හ}නා ගැ�ම ෙම*ම එT 
Hයාකා<tවය පැහැo� EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 KKKK 

1,938,7351,938,7351,938,7351,938,735    

RG/2006060606/FR/02020202 ආචා�ය මානෙCආචා�ය මානෙCආචා�ය මානෙCආචා�ය මානෙCa වKa වKa වKa වK. . . . උ#ග$ උ#ග$ උ#ග$ උ#ග$ 
ගෙ*ෙහjනෙd �යගෙ*ෙහjනෙd �යගෙ*ෙහjනෙd �යගෙ*ෙහjනෙd �ය 
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව  
3�ණ �ශ්ව �ද�ාලය 

ජලය සහ CO2 වැ
 ව�සනකාF අs 
ඔ@Zහරණය සඳහා ස0බ*ධ a 
ඇ. මැෙhBසK@�@ සහ 
ෙපB��<Z$ සං:�ණ 
සංශ්ෙ$ශණය EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303 K K K K 

2222,,,,539539539539,,,,354354354354 

RG/2007070707/FR/03030303 ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0ආචා�ය එ0....ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@....ජය*ත ජය*ත ජය*ත ජය*ත  
ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �....එ0එ0එ0එ0....ෙසB*නාදර ෙසB*නාදර ෙසB*නාදර ෙසB*නාදර 
ෙභy.ක �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව,,,, 
ෙකBළඹ �ශ්ව �ද�ාලය 
 
    

ගණනය කළ හැE ෙභy.ක �ද�ා 
ෙයදa0 සඳහා ෙ@ෂ්¥ වැඩසටහ* 
සැකZය හැE Cවාර ෙපලගැසa්ම@ 
(FPGA) පාදක ෙකBටගt පCධ.ය@ 
සකස් EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 02 02 02 02 KKKK 

260,000260,000260,000260,000    

RG/2007070707/FR/05050505 ආචා�ය ඒආචා�ය ඒආචා�ය ඒආචා�ය ඒ....����....එ$එ$එ$එ$. . . . ච*�ාච*�ාච*�ාච*�ා
 
 
 
 
ෙපෙ�රාෙපෙ�රාෙපෙ�රාෙපෙ�රා 
ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �ආචා�ය �....එ*එ*එ*එ*. . . . ක3ණාරtනක3ණාරtනක3ණාරtනක3ණාරtන 
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
 

�ව ස්ඵIක සහ ෛතෙලදකාරක  
ෙලස භා�ත EFම සඳහා 
dලKෙකB��ඩ සංශ්ෙ$ෂණය EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 

1111,,,,484484484484,,,,750750750750 

RG/2007070707/FR/06060606 මහාචා�ය 
ම$ °මහාචා�ය 
ම$ °මහාචා�ය 
ම$ °මහාචා�ය 
ම$ °ය*ත ය*ත ය*ත ය*ත  
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය 
ෙUරාෙද
ය 
 

ෙhl�ය0 �ෙශjෂ සහ තාපමය ෙලස 
රt කළ හැE ගෙඩB$ මැI අතර 
අ*ත�Hයාව යා*©කමය ෙලස 
�ම�ශනය EFම  
 
වසරවසරවසරවසර 03  03  03  03 KKKK 
 

785785785785,,,,205205205205 

RG/2008080808/BS/03030303 ආචා�ය ±නෙසjන ඩ�ආචා�ය ±නෙසjන ඩ�ආචා�ය ±නෙසjන ඩ�ආචා�ය ±නෙසjන ඩ�. . . . ෙහjවෙdෙහjවෙdෙහjවෙdෙහjවෙd 
රසායන �ද�ා ෙදපා�තෙ0*�ව, 
3�s �ශ්ව �ද�ාලය 

�² සංhා*. ෙලlහ ෙපB�3වල 
ව�හය, ග.කය, සහ ශ@.මt බව 
³රණය EFම 
 
වසර වසර වසර වසර 01010101KKKK 
 

540540540540,,,,000000000000 
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ෛජව තා@ෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෛජව තා@ෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෛජව තා@ෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ලෛජව තා@ෂණය ��බඳ ප�ෙ ෂණ ම#$ල 
 

����දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය ����දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා දානලා'යා 
((((ලා)*ලා)*ලා)*ලා)*)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය 

ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාවපෘ. මාතෘකාව////පැව�0 කාලයපැව�0 කාලයපැව�0 කාලයපැව�0 කාලය ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන ෙව* කරන 
ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල ලද 12 1දල 

((((3333.).).).) 
SIDA/2005050505/BT/00005 ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය ����....එ0එ0එ0එ0. . . . ����. . . . යකඳාවල යකඳාවල යකඳාවල යකඳාවල  

උCTද �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව 
ආචා�ය Wආචා�ය Wආචා�ය Wආචා�ය W. . . . සමර�ව සමර�ව සමර�ව සමර�ව  
අsක ෛජව �ද�ා සහ 
ෛජව තා@ෂණය ��බඳ 
ෙදපා�තෙ0*�ව,    
ෙUරාෙද
ය �ශ්ව �ද�ාලය.  
ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@....WWWW....WWWW. . . . �ෙ�Zංහ�ෙ�Zංහ�ෙ�Zංහ�ෙ�Zංහ 
අපනයන කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ0*�ව 
 

Zනෙමlම0 ඝනෙ  වංශජනකමය 
ස0බ*ධතාවය සහ �3} වගාෙS ��ධ 
ආකාර 
 
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

 
 

698698698698,,,,200200200200 

SIDA/2000006/BT/00002 ආචා�ය ඩ�ආචා�ය ඩ�ආචා�ය ඩ�ආචා�ය ඩ�. . . . අෙ��hඅෙ��hඅෙ��hඅෙ��hම  ම  ම  ම  
පරෙපlµ �ද�ා 
ෙදපා�තෙ0*�ව  
මහාචා�ය එbමහාචා�ය එbමහාචා�ය එbමහාචා�ය එb. . . . ෙ�ෙ�ෙ�ෙ�. . . . ද Z$වා ද Z$වා ද Z$වා ද Z$වා  
ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය ආචා�ය අඅඅඅෙ�ශාෙ�ශාෙ�ශාෙ�ශා මන0ෙU< මන0ෙU< මන0ෙU< මන0ෙU< 
අsක ෛවද� �ද�ා 
ඒකකය,  
කැලGය �ශ්ව �ද�ාලය  
 

ෙරlගෙ  උ¶ බව සහ පැ.Fම හා 
ස0බ*ධ  ෙඩං` ෛවරසෙ  Serotype 
සහ �ෙSGක �චල�තාවය ��බඳ 
�ම�ශනය 
  
වසර වසර වසර වසර 03030303    KKKK 
 

1111,,,,340340340340,,,,864864864864 
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((((අඅඅඅ) ) ) ) තා�ෂණ 
තා�ෂණ 
තා�ෂණ 
තා�ෂණ 
දානදානදානදාන 
 





දාන වැඩසටහනදාන වැඩසටහනදාන වැඩසටහනදාන වැඩසටහන සකසන ලද සකසන ලද සකසන ලද සකසන ලද 
අයඅයඅයඅය�����ප� සංඛ�ා�ප� සංඛ�ා�ප� සංඛ�ා�ප� සංඛ�ාවවවව 

��නමන ලද න��නමන ලද න��නමන ලද න��නමන ලද නවවවව    




දාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාවවවව 

    යා�මක ත�වෙ" යා�මක ත�වෙ" යා�මක ත�වෙ" යා�මක ත�වෙ" 
පව#න 
පව#න 
පව#න 
පව#න 
දාන දාන දාන දාන 

සංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාවවවව 

$ම කරන ලද $ම කරන ලද $ම කරන ලද $ම කරන ලද 




දාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාවවවව 

කැ& ෙපෙනන කැ& ෙපෙනන කැ& ෙපෙනන කැ& ෙපෙනන 



#ඵලය� #ඵලය� #ඵලය� #ඵලය� 
ස(ත 
ස(ත 
ස(ත 
ස(ත 
දානවල ෙත)ර*+දානවල ෙත)ර*+දානවල ෙත)ර*+දානවල ෙත)ර*+ 

තා�ෂණ සංව,ධනය සඳහා 
සහෙය/ගය 

19 05 02 - - 

නෙව/�පාදන සඳහා සහෙය/ගය - - 01 02 RG/2008/SL/01 
දානය 
(38 �9ව) 

නව තා�ෂණය: පදන� ෙක)ට 
ග� ආර�භක අව=ෙ" #ෙබන 
ව�ාපාර සඳහා සහෙය/ගය 

09 01    

 
 
((((ආආආආ) ) ) ) ප,ෙ"ෂණ 
ප,ෙ"ෂණ 
ප,ෙ"ෂණ 
ප,ෙ"ෂණ 
දානදානදානදාන 
 

ක?9වක?9වක?9වක?9ව ලැ@A ලැ@A ලැ@A ලැ@A 
අයඅයඅයඅය�����ප� �ප� �ප� �ප� 

සංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාවවවව    * 

Bල�ාBල�ාBල�ාBල�ාධාර සඳහා ධාර සඳහා ධාර සඳහා ධාර සඳහා 
අCමත අCමත අCමත අCමත 

((((අCමැ#ය අCමැ#ය අCමැ#ය අCමැ#ය 
බලාෙප)ෙර)�*බලාෙප)ෙර)�*බලාෙප)ෙර)�*බලාෙප)ෙර)�*

වනවනවනවන) ) ) ) 



දාන දාන දාන දාන 
සංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාවවවව 

��නමන ලද ��නමන ලද ��නමන ලද ��නමන ලද 
නව 
නව 
නව 
නව 
දාන දාන දාන දාන 
සංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාවවවව 

    යා�මක යා�මක යා�මක යා�මක 
ත�වෙ" පව#න  ත�වෙ" පව#න  ත�වෙ" පව#න  ත�වෙ" පව#න  




දාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාදාන සංඛ�ාවවවව 

$මකරන ලද  $මකරන ලද  $මකරන ලද  $මකරන ලද  




දාන දාන දාන දාන සංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාසංඛ�ාවවවව 

කැ&කැ&කැ&කැ&ෙපෙනන ෙපෙනන ෙපෙනන ෙපෙනන 




#ඵලය� ස(ත #ඵලය� ස(ත #ඵලය� ස(ත #ඵලය� ස(ත 




දානවල Dසත්රදානවල Dසත්රදානවල Dසත්රදානවල Dසත්ර 

බලශ�#ය �Gබඳ ජා#ක ක?9ව 
 

- - - - 01 - 

ජා#ක නැෙන/තා�ෂණ ක?9ව 
 

13 01 (
දානය 
අගය?: පවI) 

03 02 - - 

ෛජව ඉ:ධන �Gබඳ ෙ�මා BLක 
ක?9ව    

- - - 02 - - 

MාNය අංශය සංව,ධනය සඳහා O 
තා�ෂණය �Gබඳ ෙ�මා BLක ක?9ව 

- - - - 02 RG/2006/TFRD/01 
(35 �9ව) 

RG/2006/TFRD/04 
(36 �9ව) 

 

 

*        ව,ෂ 2011P ෙමම වැඩසටහ: ෙදෙක(ම එකම 
දානය�ව� නැවැ�Rම S� ෙන)ෙක�T. 

1 ඉ ඇWAම   
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2011 ���� ��නමන��නමන��නමන��නමන ලදලදලදලද තා
ෂණතා
ෂණතා
ෂණතා
ෂණ දානදානදානදාන 

 
දාන අංකයදාන අංකයදාන අංකයදාන අංකය දානලා�යා දානලා�යා දානලා�යා දානලා�යා ((((ලා��ලා��ලා��ලා��)/)/)/)/ආයතනයආයතනයආයතනයආයතනය ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාවපෘ� මාතෘකාව////පැව ! පැව ! පැව ! පැව ! 

කාලයකාලයකාලයකාලය 
ෙව� කරන ෙව� කරන ෙව� කරන ෙව� කරන 
ලද $% $දලලද $% $දලලද $% $දලලද $% $දල 

 ( ( ( (&&&&.).).).) 
 

TG/2011/Tech- D/01 
ත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගල 
 

 

සර- උය�ෙහ0වා සර- උය�ෙහ0වා සර- උය�ෙහ0වා සර- උය�ෙහ0වා  
අංක 03, 
නව ෙර4හල පාර,  
ප$5ව,  
මහරගම 

6ලාකෘ�ක 7ස8 ඉ�ධන 
ෙප;!ප ප<
ෂණ බං>වක 
?ණ-වය වැ@ AB5 C<ම 
 
මාස මාස මාස මාස 06060606 E E E E 

 
 

402402402402,,,,640640640640....00000000 

TG/2011/Tech- D/02222 
රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� අංශය අංශය අංශය අංශය 
 

ආචාKය ෙ
ආචාKය ෙ
ආචාKය ෙ
ආචාKය ෙ
....    එස්එස්එස්එස්. . . . NNNN. . . . අමර ංගඅමර ංගඅමර ංගඅමර ංග 
ෙOරාෙද(ය Pශ්ව Pද�ාලය 

Q& එRෙය� Sයා-මක 
ෙකෙරන, ඔසවා ෙගන යා 
හැC C� ෙද;වන ය�Uයක 
වැ@ AB5 C<! සහ  
ෙ
ෂ්U ප<
ෂණය 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202 E E E E     
 

1111,,,,545545545545,,,,500500500500....00000000 

TG/2011/Tech- D/03333 
රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� අංශය අංශය අංශය අංශය 
 

මහාචාKය එ�මහාචාKය එ�මහාචාKය එ�මහාචාKය එ�....7777....ෙක;@කාර  ෙක;@කාර  ෙක;@කාර  ෙක;@කාර   
ෙක;ළඹ Pශ්ව Pද�ාලZය 
ප�ගණක පාසල 

ෙක;O-සBර : SLN 
උ\ත Pධාන සඳහා ^මාන 
ෙවරළබඩ ගැල`ෙ! 
ප*ධ�ය 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202    EEEE 
    

2222,,,,078078078078,,,,000000000000....00000000 

TG/2011/Tech- D/04444 
ත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගල 
 

(ශශ්ංක රාජප
ෂ(ශශ්ංක රාජප
ෂ(ශශ්ංක රාජප
ෂ(ශශ්ංක රාජප
ෂ 
අංක 155/7,  
එ
ස- මාවත, 
මහර, 
කඩවත 

c ලංකාෙd ආහාර වාහන 
ක ටB වල� ෙය;දා ගැfම 
සඳහා කසළ තාපෙය� 
Sයා-මක වන, ආKgකමය 
සහ Pශ්වාසදාE ඇෙම4(යා 
Pසරණ අවෙශ4ෂණ 
iතකරණ ප*ධ�ය (DARS) 
සකස් C<ම 
 
වසර වසර වසර වසර 02 102 102 102 1////2 2 2 2 EEEE 
    

809809809809,,,,000000000000....00000000 

TG/2011/Tech- D/05555 
ත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගල 

Akප Pජය�ලකAkප Pජය�ලකAkප Pජය�ලකAkප Pජය�ලක    
අංක 22/4 1/1, 
fල!මහර පාර, 
ෙග;@ ග$ව, 
මහරගම 

lචක මෙන4 m�යම පදන! 
ෙක;ට ග- මෘnකාංග ලo 
ෙග;p Pශ්ෙ8ෂකය
 සකස් 
C<ම 
 
මාස මාස මාස මාස 06 06 06 06 EEEE 
 

315315315315,,,,234234234234....50505050 

TG/2011/Stavt Ups/01  
ත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගලත( )*ගල 
 

�යා*�යා*�යා*�යා* ඉස් ම ඉස් ම ඉස් ම ඉස් මE8 E8 E8 E8  
අංක 503/5, 
හ8බරාව ගාKඩ�ස්, 
තලාෙහ0න, 
මා ල ෙq 

ගෘහස්ත සහ වාrජ ඉs! 
�t! කටB  සඳහා ��වැය 
- �ලාභ, ප�සර Qතකාv, 
උnන
 (ෂප්ාදනය C<ම 
සහ අෙලPය 
 
වසර වසර වසර වසර 02020202  E  E  E  E 
 

1111,,,,350350350350,,,,000000000000....00000000 

 

1 ඊ ඇ$5ම   
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�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා �නය  �නය  �නය  �නය 2012 2012 2012 2012 ---- පාස� වැඩසටහන  පාස� වැඩසටහන  පාස� වැඩසටහන  පාස� වැඩසටහන 2012201220122012....01010101....24242424 
බ�ඩාරනායක ස�ම��බ�ඩාරනායක ස�ම��බ�ඩාරනායක ස�ම��බ�ඩාරනායක ස�ම��ණ ශාලාවණ ශාලාවණ ශාලාවණ ශාලාව 

     
ස�මාන ලා"�ස�මාන ලා"�ස�මාන ලා"�ස�මාන ලා"� 

 
�ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාව #ව #ව #ව #ච%ත '(ම සඳහා වන මහාචා*ය එ�ච%ත '(ම සඳහා වන මහාචා*ය එ�ච%ත '(ම සඳහා වන මහාචා*ය එ�ච%ත '(ම සඳහා වන මහාචා*ය එ�....,,,,....එඑඑඑ����. . . . -ෆ0් අ2ස්මරණ ස�මානය-ෆ0් අ2ස්මරණ ස�මානය-ෆ0් අ2ස්මරණ ස�මානය-ෆ0් අ2ස්මරණ ස�මානය 
 

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය ජය7ාජය7ාජය7ාජය7ාහකයාෙ9 නමහකයාෙ9 නමහකයාෙ9 නමහකයාෙ9 නම 

අ2සම්රණ ස�මානය  ආචා*ය ;ල< =>ත රණ>ංහ 

#ශංසා4මක සහ;කය ෙස@ගරාජ>ංග� Aප>ංහ� මයා 

#ශංසා4මක සහ;කය අශ්�� කම� �BමC0ය මයා  

#ශංසා4මක සහ;කය ආචා*ය එස.් Dෙ*�E-4 

 
පාස� >D� අතර �ද�ාපාස� >D� අතර �ද�ාපාස� >D� අතර �ද�ාපාස� >D� අතර �ද�ාව #ව #ව #ව #ව*ධනය '(ම සඳහා GHවH� ෙවත Iෙදන ස�මානයව*ධනය '(ම සඳහා GHවH� ෙවත Iෙදන ස�මානයව*ධනය '(ම සඳහා GHවH� ෙවත Iෙදන ස�මානයව*ධනය '(ම සඳහා GHවH� ෙවත Iෙදන ස�මානය 
 

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය GHභවතාෙ9 නමGHභවතාෙ9 නමGHභවතාෙ9 නමGHභවතාෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල    

ස�මානය  ෙ<.K. අචලා කLආරMN Oය  සව්*ණ ජය�; මහ �ද�ාලය, කෑග�ල 

#ශංසා4මක සහ;කය K.K. ෙ#@මකා�; Oය ඩR% ෙස@නානායක මහ �ද�ාලය, 
ෙකSළඹ 05 

#ශංසා4මක සහ;කය එM. එM. ;ලකර4න මයා �BමබාW ජා;ක පාසල, ග�ෙපSළ 
 

#ශංසා4මක සහ;කය X.එ�. ච�Yකා ලාලZ Oය හ0ශ්ච�E ජා;ක පාසල, [ග\ව 
 

#ශංසා4මක සහ;කය ]. ජේ.එ�._. ෙන`aස් මයා  K මැසෙනSb �ද�ාලය, කඳාන 

#ශංසා4මක සහ;කය එM.එ�.c. බ�dමe මැfෙ< Oය ම%යෙbව �ද�ාලය, gHණෑගල 

ඇගiෙ� සහ;කය K. ඒ. ල%තා K >�වා Oය >0ධ�ම �ද�ාලය, ලklව, ගා�ල 

ඇගiෙ� සහ;කය එ�. ඒ. ඒ. mෂ්පකා�; Oය o සංඝO4තා මධ� මහා �ද�ාලය, 
ඉr�ෙගSඩක�ද 

 
තරතරතරතරඟඟඟඟය ය ය ය :ෙප`සට්* තරෙප`සට්* තරෙප`සට්* තරෙප`සට්* තරඟඟඟඟය ය ය ය     
 

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය tෂ�tෂ�tෂ�tෂ�    ////tෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල    

#ථම සථ්ානය vHණ vම�ත ප�ලෙ9  o Dමංගල �ද�ාලය, පානdර 

ෙදවන සථ්ානය ක�r vරා� �දානප;රණ හ0ශ්ච�E ජා;ක පාසල, [ග\ව 

ෙතවන ස්ථානය ඩw. IxO මytකා #නා�d >0 gHස �ද�ාලය, ග�පහ 

 
තරතරතරතරඟඟඟඟය ය ය ය :z-ට� කතා�දරකරණයz-ට� කතා�දරකරණයz-ට� කතා�දරකරණයz-ට� කතා�දරකරණය 
    

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය tෂ�tෂ�tෂ�tෂ�    ////tෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල    

#ථම සථ්ානය එ�.එස්.].එ�. බ�ඩාර  සව්*ණජය�; මහා �ද�ාලය, කෑග�ල 

ෙදවන සථ්ානය ආ*.]. එස.් �මල බ�ඩාර සව්*ණජය�; මහා �ද�ාලය, කෑග�ල 

ෙතවන සථ්ානය අNa නවර4න o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, 
මාතෙ�  

 
 

1 උ ඇ\|ම   
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තරතරතරතරඟඟඟඟය ය ය ය : �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ාඥඥඥඥ ~Oකා රංගන තර ~Oකා රංගන තර ~Oකා රංගන තර ~Oකා රංගන තරඟඟඟඟය ය ය ය     

    
    

තරතරතරතරඟඟඟඟය ය ය ය : �ද�ා �ද�ා �ද�ා �ද�ා # # # #බ�ධබ�ධබ�ධබ�ධ තර තර තර තරඟඟඟඟය ය ය ය     
    

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය tෂ�tෂ�tෂ�tෂ�////tෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල    

>ංහල මාධ�>ංහල මාධ�>ංහල මාධ�>ංහල මාධ�යයයය 
gසලතා ස�මානය 
gසලතා ස�මානය 

 
X.එ�. �Zතා බ�ඩාරනායක 
ෙ�. ඉෂාර චාOක 

 
ෙb� බා%කා �ද�ාලය, ෙකSළඹ 08 
ඩR% ෙස@නානායක මහා �ද�ාලය, 
ෙකSළඹ 05 
 

ඉං�ඉං�ඉං�ඉං�c මාධ�c මාධ�c මාධ�c මාධ�ය ය ය ය  
gසලතා ස�මානය 
 

 
ආ*.අ�නයා 

  

o ශ�\ග v�d කා�තා �ද�ාලය, 
�gණාමලය 

ෙදමළ මාධ�ෙදමළ මාධ�ෙදමළ මාධ�ෙදමළ මාධ�ය ය ය ය  
gසලතා ස�මානය 
gසලතා ස�මානය 

 

එM.එ�.එ�. ශාහ්නාස ්
gෙබ2ශා Dද*ස� 
 

 

අසා*  මහා �dහල, අgරණ 
�bධ � ප�ෙ� කන�ාරාමය,  
ෙව�බz මාවත, යාපනය 

 
තරතරතරතරඟඟඟඟය ය ය ය : ෙක� �ද�ා ෙක� �ද�ා ෙක� �ද�ා ෙක� �ද�ා නාට� නාට� නාට� නාට�    තරතරතරතරඟඟඟඟයයයය    
    

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය නාට�නාට�නාට�නාට�ෙ� නමෙ� නමෙ� නමෙ� නම පාසලපාසලපාසලපාසල    

#ථම සථ්ානය අ�4 ෙලSවට ෙපරවදන<  o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, 
මාතෙ�  

ෙදවන සථ්ානය >vනය< ෙනSෙ� ෙමය කෑග� �ද�ාලය, කෑග�ල 

ෙතවන සථ්ානය >ත\ යම< කර\ යම<  >0ධ�ම �ද�ාලය, ලklව 

 
    
පාඨශා�යපාඨශා�යපාඨශා�යපාඨශා�ය �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා සමාජසමාජසමාජසමාජ  ඇගiමඇගiමඇගiමඇගiම - තHතHතHතH ස�මානස�මානස�මානස�මාන 
    

පාසෙ�පාසෙ�පාසෙ�පාසෙ� නමනමනමනම තHතHතHතH ස�මානයස�මානයස�මානයස�මානය    
�BමබාW ජා;ක පාසල, ග�ෙපSළ තH 05 
ඩR% ෙස@නානායක මහ �ද�ාලය, ෙකSළඹ 05 තH 05 

ර4නාව� බා%කා මහා �ද�ාලය, ග�පහ තH 05 

o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, මාතෙ�  තH 05 

ඥාෙන`දය මහා �ද�ාලය, කLතර තH 05 

සව්*ණජය�; මහා �ද�ාලය, කෑග�ල තH 05 
හ0ශ්ච�E ජා;ක පාසල, [ග\ව තH 04 

ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ාඥඥඥඥ ~Oකාව ~Oකාව ~Oකාව ~Oකාව    tෂ�tෂ�tෂ�tෂ�////tෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල    

#ථම සථ්ානය ගැ�%ෙය` ගැ�%  එ�.K. D\d ෙර`�f 
(ඉං�c මාධ�ය)  

ර4නාව� බා%කා මහා 
�ද�ාලය, ග�පහ 
 

ෙදවන ස්ථානය අ�සැ< a�ට� පස� ම%�ද 
�ෙ�ව*ධන 
(ඉං�c මාධ�ය) 
 

ම%යෙbව I0O �dහල, 
gHණෑගල 

ෙතවන සථ්ානය ඇ�ටa ලැෙව`>ය* ප��ා [නMND�දර� 
(ෙදමළ මාධ�ය) 
 

o ශ�\ග v�d කා�තා 
�ද�ාලය,  �gණාමලය  

ෙතවන සථ්ානය ආ*'Ozස ් ෙ<.X. සා%ය උදයංග 
(>ංහල මාධ�ය) 
 

ඥාෙන`දය මහා �ද�ාලය, 
කLතර 

ෙතවන සථ්ානය චා*�ස් ඩා�� අ�ලා� රGෙම`හ�  
(>ංහල මාධ�ය) 

o ශ�\ග v�d කා�තා 
�ද�ාලය, �gණාමලය 
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 oooo ලංකා ලංකා ලංකා ලංකා    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා    හාහාහාහා ඉං- ඉං- ඉං- ඉං-ෙ�Hෙ�Hෙ�Hෙ�H    සංද*ශනසංද*ශනසංද*ශනසංද*ශනයයයය    ----    ස�මාන ලා"�ස�මාන ලා"�ස�මාන ලා"�ස�මාන ලා"�        
    

    
tෂ�tෂ�tෂ�tෂ�////tෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාtෂ�ාවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නමවෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල ලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානයලබාග4 සථ්ානය 

 
ආ*.එ�. ඒ.]. �*;ර4න �ද�ා*ථ �ද�ාලය, මභ2වර ජා;ක ම�ෙට� ජය7ාහක 

 

,.එස්. ;ලකර4න ආන�ද මහ �ද�ාලය, ෙකSළඹ 10 ජා;ක ම�ෙට� ජය7ාහක 

එM.එ�. එ�. සN�තා Dභ>ංහ o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, 
මාතෙ�  

ජා;ක ම�ෙට� ජය7ාvකා 

එස්.එ�.එ�. kb�Z Dභ>ංහ o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, 
මාතෙ�  

ජා;ක ම�ෙට� ජය7ාvකා 

එ�.එ�. සNa O0හාෙගSඩ o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, 
මාතෙ�  
 

අවස� වටයට ෙ4(ම 

ෙbශා� රංග_ව ඥාෙන`ද� මහා �ද�ාලය, කLතර අවස� වටයට ෙ4(ම 

�ෙ�ෂ් aෙර`ශා� ඥාෙන`ද� මහා �ද�ාලය, කLතර අවස� වටයට ෙ4(ම 

ඉDH ශානක සමර�Bම ඥාෙන`ද� මහා �ද�ාලය, කLතර අවස� වටයට ෙ4(ම 

dO�ද #නා�d ඥාෙන`ද� මහා �ද�ාලය,  කLතර අවස� වටයට ෙ4(ම 

_. ස[ර කD�  ඥාෙන`ද� මහා �ද�ාලය, කLතර අවස� වටයට ෙ4(ම 

ප�ත Hව�ෙ9 ඥාෙන`ද� මහා �ද�ාලය, කLතර අවස� වටයට ෙ4(ම 

එස්.එ�.ඒ. නයa #නා�d හ0සච්�E ජා;ක පාසල, [ෙගSඩ අවස� වටයට ෙ4(ම 

එ�.,. ගය�; ව4මා 
කHණාර4න 

හ0සච්�E ජා;ක පාසල, [ෙගSඩ අවස� වටයට ෙ4(ම 

මෙන`� ල<ෂා�  හ0සච්�E ජා;ක පාසල, [ෙගSඩ අවස� වටයට ෙ4(ම 

චO4 ම�ශා� හ0සච්�E ජා;ක පාසල, [ෙගSඩ අවස� වටයට ෙ4(ම 

එස්.එ�. �<ෙ��E බ�ඩාර 
නාගහI �ය 

හ0සච්�E ජා;ක පාසල, [ෙගSඩ අවස� වටයට ෙ4(ම 

එM.එ�.K. Hෙ�ධා ස�ෙbශZ K මැසෙනSb �ද�ාලය, කදාන අවස� වටයට ෙ4(ම 

c. gශාa ��t දාබෙ* K මැසෙනSb �ද�ාලය, කදාන අවස� වටයට ෙ4(ම 

ඊ. ඉDH �යංග >�වා K මැසෙනSb �ද�ාලය, කදාන අවස� වටයට ෙ4(ම 

am� ක�ශ්ක K මැසෙනSb �ද�ාලය, කදාන අවස� වටයට ෙ4(ම 

%c ෙල�නා ෙකෂ්Iය* �bධ  �  ප�ෙ� කන�ාරාමය, 
යාපනය 

අවස� වටයට ෙ4(ම 

ෙ�රාන�දරාජා ෙදෙ�ශ� යාපනය v�d �ද�ාලය, යාපනය අවස� වටයට ෙ4(ම 

ෙග�නාදර� ;සාහර� යාපනය v�d �ද�ාලය, යාපනය අවස� වටයට ෙ4(ම 

�හ�ස්වර� Gණවර� යාපනය v�d �ද�ාලය, යාපනය අවස� වටයට ෙ4(ම  
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oooo ලංකා ලංකා ලංකා ලංකා    �ද�ා�ද�ා�ද�ා�ද�ා    හාහාහාහා ඉං- ඉං- ඉං- ඉං-ෙ�Hෙ�Hෙ�Hෙ�H    සංද*ශනසංද*ශනසංද*ශනසංද*ශනයයයය    ----    GHභව=�ෙ9GHභව=�ෙ9GHභව=�ෙ9GHභව=�ෙ9 ලැ�ස් ලැ�ස් ලැ�ස් ලැ�ස්=ව=ව=ව=ව    
 

 
ඔ%�Iයාඔ%�Iයාඔ%�Iයාඔ%�IයාRRRR    තරතරතරතරඟඟඟඟ    
    
අංකයඅංකයඅංකයඅංකය තරතරතරතරඟඟඟඟයයයය නමනමනමනම පාසලපාසලපාසලපාසල 

 
1. ජා;ක කaෂ්ඨ �ද�ා 

ඔ%�IයාR තරඟය 
K.එM.එස්.ෙ<. අ�භාෂණ  
K. ].K.එM. %යනෙ9 
ඊ. ෙ�.].එ�.]. එ�0�ර 

රාජ�ය �dහල, ෙකSළඹ 07 
රාජ�ය �dහල, ෙකSළඹ 07 
g/ම%යෙbව I0O �dහල, 
gHණෑගල 
 

2.  ජා;ක කaෂ්ඨ ගfත 
ඔ%�IයාR තරඟය 

ඩw.ඒ.එ�. සOත ෙයSහා� 
අෙw>ංහ 
H�ම� යස�ත ප;රණ 
ෙ<.ඩw. ආxශ 
ශස�්ක  ෙෆS�ෙස@කා 
 

g/ම%යෙbව I0O �dහල, 
gHණෑගල 
රාජ�ය �dහල, ෙකSළඹ 07 
රාජ�ය �dහල, ෙකSළඹ 07 
 

3. o ලාං�ය ෙභ�;ක �ද�ා  
ඔ%�IයාR තරඟය 

වාvZ aත�ාන�ද� යාපනය ෙව�බz කා�තා 
උසස ්පාසල, යාපනය 

4. o ලාං�ය තාරකා �ද�ා  
සහ තාරකා ෙභ�;ක 
�ද�ා ඔ%�IයාR තරඟය 

එ�.X. [ගහෙපSල 
K.එස.්එ�. කHණාෙස@කර 
]._.,.ආ*. රාජC0ය 
එM.එ�.ෙ<.එස්. ෙහ@ර4 

ධ*මරාජ �ද�ාලය, මහ2වර 
ආන�ද �ද�ාලය, ෙකSළඹ 10 
ධ*මරාජ �ද�ාලය, මහ2වර 
ධ*මරාජ �ද�ාලය, මහ2වර 
 

5. o ලාං�ය කaෂ්ඨ �ද�ා 
ඔ%�IයාR තරඟය 

වHf ව�දනා ආ�ගල 
 
ක�r න�ශන gමාර  
 
D�දෙ*ස්වර� �;යාසහා*  
 
ආන�දරාජා හ0ශ�ක* 

මහමායා කා�තා �ද�ාලය, 
මහ2වර 
ම%යෙbව �dහල, gHණෑගල 
 

යාපනය v�d �ද�ාලය, 
යාපනය 
යාපනය v�d �ද�ාලය, 
යාපනය 
 
 

6. o ලාං�ය ෙතSර=Hෙ�ද 
ඔ%�IයාR තරඟය 

ෙ<.ඒ.න�� ශෙ��E Gණ;ලක ෙ9�ෙ� �ද�ාලය, 185, 
ෙකSස්ව4ත පාර, රාජ¡0ය. 

7. o ලාං�ය ගfත 
ඔ%�IයාR තරඟය 

අ�.K. #නා�d 
 
]._.ඒ.එ�.]. පාෙ4ගම 

ශා�ත ෙසෙබස;්ය� 
�ද�ාලය, ෙමSර¢ව 
රාWල �ද�ාලය, මාතර 

8. o ලාං�ය _ව �ද�ා 
ඔ%�IයාR තරඟය 

].එස්. Hව� ප;රණ රාජ�ය �dහල, ෙකSළඹ 07 
 

 

GHභවතාෙ9 නමGHභවතාෙ9 නමGHභවතාෙ9 නමGHභවතාෙ9 නම පාසලපාසලපාසලපාසල 

Da� ෙන`aස් මයා �ද�ා*ථ  �ද�ාලය, මහ2වර 

අO4 ධ*මපාල මයා ආන�ද මහ �ද�ාලය, ෙකSළඹ 10 

ෙස@පා� අලෙගSඩ Oය o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, මාතෙ� 

].ආ*.එ�. GHෙ9 Oය o සංඝO4තා බා%කා ජා;ක පාසල, මාතෙ� 

£.එ�.�.]. ෙපෙ*රා Oය ඥාෙන`දය මහා �ද�ාලය, කLතර 

ලාලZ බාලC0ය Oය හ0සච්�E ජා;ක පාසල, [ෙගSඩ 

එ�. ෙන`aස් මයා K මැසෙනSb �ද�ාලය, කඳාන 

ඒ. ෙ�බර4න� Oය �bධ  �  ප�ෙ� කන�ාරාමය, යාපනය 

එස්. හ0�ක* මයා යාපනය v�d �ද�ාලය, යාපනය 
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ජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ාජා�ක �ද�ා පදන පදන පදන පදනෙම ආයත�කෙම ආයත�කෙම ආයත�කෙම ආයත�ක ව� ව� ව� ව�හයහයහයහය 
 

 

 

 

 

 

   

 

MA  

�ධා�/STPRD 
PSO 

SO 

SSO 

කළමනාකරණ ම�ඩලය සභාප��ය 

අධ� ෂ/CEO 

අ�ෙ"ක අධ� ෂ 

MA  MA  
MA  

�ධා�/RD 
PSO 

SSO 

SO 

�ධා�/TD 
SO 

SO 

SSO 

�ධා�./ ILD 
PSO 

 

SO 

SSO 

IA 

ශාස්'ය/ප"ෙ(ෂණ කළමනාකා)*වය 

MA  MA  

PL 

Acc SAO   

Net. Ad 

IKD - ෙත+ර,- සහ දැ/0 අංශය  

SO 

SSO 

SIO 

PO IAO.
O 

3 ම2ටම 
AR1/ MM 

1-1 

1 ම2ටම 
HM 

 

2 ම2ටම 
AR 2 

 

5 ම2ටම 
MA 

 
 

6 ම2ටම 
PL 

 

4 ම2ටම 
JM 

 

ITM PM/QA 

SSO 

SSO 

Ac.O - 450කරණ �ළධා) P & T O -  �ස0පාදන සහ �වාහන 
�ළධා) 

IA - අභ�6තර �ගණක    ITM - IT කළමනාක-   MA - කළමනාකරණ සහායක   

PL - �ාථ:ක ම2ටම   

Net.A - ජාල ප)පාලක   
CS - රහස� ෙ;ක0    

IO - ෙත+ර,- �ළධා)   DO - �ෙ;ඛන �ළධා)    PO -  =>ණ �ළධා)     

IAO - අභ�6තර �ගණන �ළධා)  PM/QA - වැඩසටහ6 කළමනාක-  

DO CS  

2 වන ඇ=5ම   

 

PO  & T O HRDO AO IO 

MA  

PL  

MA  

Ac.O 

�ධා�/ප)පාලන හා Aල�  �ධා�/KD 
PSO 

MA  

PL  
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�ධාන කා�යම
ඩලය - 2011 ව�ෂය 
 

සභාප��යසභාප��යසභාප��යසභාප��ය 
මහාචා�ය ��ම� �නා�� 
MBBS (Col.). Dip. Med Micro (Col), M.Sc (London) 
 
අධ!අධ!අධ!අධ!"ෂ "ෂ "ෂ "ෂ  
ආචා�ය එස.්ඒ.ෙ". අභයව�ධන -        2011.12.31 ද"වා 
B.Sc (Eng.) Hons, DipChemEng.(UCL), DIC.,PhD(Lond.) CEng., FIChemE.(Lond.), 
FIE.(Sri Lanka), IntPESri Lanka) 
 
ප�ෙ+ෂණ අංශයප�ෙ+ෂණ අංශයප�ෙ+ෂණ අංශයප�ෙ+ෂණ අංශය 
 
/.ආ�. 0ජයර3න 4ය    �ධා5 (2011.06.26 ද"වා) 
B.Sc Special (Hons.) Peradeniya 
ආචා�ය 8.9. යාපා    �ධාන 0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Hons.) (Colombo) Ph.D 
එස්.එ:.ඒ.ඩ;. අ<=>ධ මයා   0ද!ා3මක �ලධා? 
B.Sc (Hons.) (Colombo), M.Sc (Colombo) 
ආචා�ය එස.්ඒ.@. A��    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Jaffna). M.Sc (Colombo), Ph.D (Colombo)  
පB ෛවද! /.@.එස්. පනාවල   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.V,Sc (Peradeniya), B.V.Sc M.Phil 
8.එ�. ජය@ර 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Hons.) (J’pura)  
පB ෛවද! එD.අE. සඳනායක   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.V.Sc  (Peradeniya) 
අමාG රණ�ංහ 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Hons.) Bangalore, M.Sc (Peradeniya)  
අමාG බ
ඩාර 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Bangalore) 
 
0ද!ා0ද!ා0ද!ා0ද!ා හා තා"ෂණ � හා තා"ෂණ � හා තා"ෂණ � හා තා"ෂණ ��ප3� ප�ෙ+ෂණ අංශය�ප3� ප�ෙ+ෂණ අංශය�ප3� ප�ෙ+ෂණ අංශය�ප3� ප�ෙ+ෂණ අංශය 

 
ආචා�ය එස.්අE. 0Jම�ංහ   �ධා5 
B.Sc Special (Hons) (Peradeniya), M.Sc (Agric.)  
(Peradeniya), Ph.D (New Delhi) 
ආචා�ය /.ආ�.එ:./. KL="M   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc Special (Hons.) (Peradeniya), Ph.D (Peradeniya) 
එL. @රN�ය මයා    0ද!ා හා තා"ෂණ �ලධා? 
B.Sc (Kelaniya) 
 
0ද!ා0ද!ා0ද!ා0ද!ා � � � �චGත O?ෙ: අංශයචGත O?ෙ: අංශයචGත O?ෙ: අංශයචGත O?ෙ: අංශය 

 
/. ඒ. එස්. එෆ්. ෙපෙ�රා 4ය   �ධා5   
B.Sc (Colombo), M.Sc (UK) 
ෙ".9. ජනක ක=ණාෙසQන මයා   0ද!ා3මක �ලධා? 
B.Sc (Hons.), M.Phil (Agric) (Peradeniya) 
චා4කා ෙහR SආරDT 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Hons.) Delhi, M.Sc (Peradeniya) 
ඩ;.එ:.U.ෙ". ර3නායක 4ය   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc Special  (Wayamba) 
එ:.එ�.එස.් ජය@ර 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc Special (Hons) (Peradeniya) 
උ3පලා ක=ණාර3න ෙමෙන0ය   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc Special (Hons.) Kelaniya 
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ජාත!ජාත!ජාත!ජාත!�තර සබඳතා අංශය�තර සබඳතා අංශය�තර සබඳතා අංශය�තර සබඳතා අංශය 
 
එD.ඒ.U.අමර�ංහ 4ය    �ධා5 
B.Sc (Ruhuna), M.Sc (Colombo) 
U.9. එස්. Y. ගමෙ[ 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc  (Hons.) (Colombo) 
ඩ;.එL.\. දසනායක 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Peradeniya), M.Sc (Peradeniya) 
9.එ:.8.\.ෙ". ඒකනායක 4ය   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Hons) (Peradeniya), M.Sc (Peradeniya) 
ඒ.එ:.එ�.එස.් නා]ගල 4ය   0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Hons.), Peradeniya 
M.Sc  (Asian Institute of Technology) 
 

    තා"ෂණ අංශයතා"ෂණ අංශයතා"ෂණ අංශයතා"ෂණ අංශය 
 

ආචා�ය Y.එෆ්.ඩයස්    �ධා5  
M.Sc (Hons.) (Moscow), Ph.D (Moscow) 
ආචා�ය එස.්ආ�. �නා��    0ද!ා3මක �ලධා? 
M.Sc (Hons) (Moscow), Ph.D(Moscow), MBA  (Colombo) 
ෙ^.9. ශා�ත�� මයා    0ද!ා3මක �ලධා? 
B.Sc (Hons.) (Colombo), MSc (Kelaniya) 
8. එ�. 0JමාරDT 4ය    0ද!ා3මක �ලධා�5 
B.Sc (Open University), M.Sc  (J’pura) 
එ:.එ:.9.එ�.ෙ". අභය=ව�   0ද!ා3මක හා තා"ෂණ �ලධා?  
B.Sc Special (Hons.) (Colombo) 
 

          ජා�ක 0ද!ාජා�ක 0ද!ාජා�ක 0ද!ාජා�ක 0ද!ා _සත්කාලය සහ ස: _සත්කාලය සහ ස: _සත්කාලය සහ ස: _සත්කාලය සහ ස:ප3 මධ!ප3 මධ!ප3 මධ!ප3 මධ!සථ්ානයසථ්ානයසථ්ානයසථ්ානය 
 

/.ඒ.එස්.එෆ්. ෙපෙ�රා    �ධා5  
B.Sc (Colombo), M.Sc (UK) 
@.එ�. ෙපෙ�රා 4ය    ෙතaරb= �ලධා�5 
B.Sc (Open University), ASLLA 
ඒ. ෙත�නෙකc� 4ය    ෙතaරb= �ලධා�5 
B.Sc (Kelaniya) 
ආ�./. dගතදාස 4ය    ෙතaරb= �ලධා�5 
B.Sc (J’pura) 
@.එ�.ධ�මර3න 4ය    ෙතaරb= �ලධා�5 
ASLLA 
ජය�� @රbංග 4ය    ෙතaරb= �ලධා�5 
ASLLA 
 
පාලන අංශයපාලන අංශයපාලන අංශයපාලන අංශය 
 
/. ස_ෙමaෙහaRS මයා    පාලන �ලධා? 
B.Sc (Peradeniya) 
එස්. \. ෙසෙන0ර3න මයා   0ද!ා3මක හා තා"ෂණ �ලධා? 
B.Sc (J’pura ) 
e.Y. 0Jම�ංහ 4ය    0ගණන සහකාර 

 
fල!fල!fල!fල! අංශය අංශය අංශය අංශය 
 
ෙ".\.ෙ^.Y. ෙ". �නා�� ෙමෙන0ය  �ධාන ගණකාgකා�5  
FCMA 
Y.8././. සමරනායක ෙමෙන0ය   ගණකාgකා�5 
Professional Part II of ICASL 
වE. ෙ^.ප�රණ 4ය    0ගණන සහකාර 

3 වන ඇAXම   
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අභ!අභ!අභ!අභ!�තර 0ගණන අංශය�තර 0ගණන අංශය�තර 0ගණන අංශය�තර 0ගණන අංශය 
අ=h බ
ඩාරෙගaඩ 4ය    අභ!�තර 0ගණක 
B(Com.), ACA                                                                                                                                         

 
AiAiAiAiණ අංශයණ අංශයණ අංශයණ අංශය 
ෙ"/. ෙසQනානායක මයා    Aiණ කළමනාක= 

 
ෙතaරb= තා"ෂණ ඒකකයෙතaරb= තා"ෂණ ඒකකයෙතaරb= තා"ෂණ ඒකකයෙතaරb= තා"ෂණ ඒකකය 
එD.එ:.එ:. ෙපෙ�රා මයා   ජාල ප�පාලක 
 
රහස!රහස!රහස!රහස!    ෙLක:ව�ය�ෙLක:ව�ය�ෙLක:ව�ය�ෙLක:ව�ය� 
අෙයc4 පGහවඩන ෙමෙන0ය   රහස! ෙLක: (සභාප��යෙ[ කා�යාලය) 
\තා 0ෙ^�ංහ 4ය    රහස! ෙLක: (අධ!"ෂෙ[ කා�යාලය) 

 
 

2011201120112011 ව�ෂෙ+ bළ 0kා ව�ෂෙ+ bළ 0kා ව�ෂෙ+ bළ 0kා ව�ෂෙ+ bළ 0kාම ල>ෙදcම ල>ෙදcම ල>ෙදcම ල>ෙදc 
 

එස්. එD.ඩ;. ද �Lවා    කළමනාකාර සහකාර,  2011.01.15 �ට 
/.ආ�. 0ජයර3න 4ය ෙ^ෂ්ඨ 0ද!ා3මක �ලධා�5  

(�ධා5 - ප�ෙ+ෂණ අංශය), 2011.06.26 �ට 
ඒ.@.e. රාජප"ෂ 4ය    කළමනාකාර සහකාර, 2011.03.10 �ට 
 
 
2011 2011 2011 2011 ව�ෂෙ+ bළ ෙසQවෙය� ඉව3 qෙවc ව�ෂෙ+ bළ ෙසQවෙය� ඉව3 qෙවc ව�ෂෙ+ bළ ෙසQවෙය� ඉව3 qෙවc ව�ෂෙ+ bළ ෙසQවෙය� ඉව3 qෙවc  
9.එස්.එ�. ද �Lවා 4ය    කළමනාකාර සහකාර, 2011.06.03 �ට 
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2011 ව�ෂය �ළ �	
��ව�ෂය �ළ �	
��ව�ෂය �ළ �	
��ව�ෂය �ළ �	
�� 

ෙ��ය �	
ව ෙ��ය �	
ව ෙ��ය �	
ව ෙ��ය �	
ව , , , , ස�ම��ස�ම��ස�ම��ස�ම��ණ සහ වැඩ��ණ සහ වැඩ��ණ සහ වැඩ��ණ සහ වැඩ�� 

 
කා�යකා�යකා�යකා�යම�ඩල සාමා�කම�ඩල සාමා�කම�ඩල සාමා�කම�ඩල සාමා�කයාෙ  යාෙ  යාෙ  යාෙ  නමනමනමනම වැඩසටහන හැ#�ෙවන ආකාරයවැඩසටහන හැ#�ෙවන ආකාරයවැඩසටහන හැ#�ෙවන ආකාරයවැඩසටහන හැ#�ෙවන ආකාරය &න&න&න&න    වකවා'වකවා'වකවා'වකවා' 

මෙහ(ෂා නා)ගල +ය ව�ධනය සහ ෙස-භාග/ සඳහා 1�2මය 
ෙ�පළ අ56ය (IPRS) 
 

2011 ෙපබරවා< 07 - 09 
@වණාගාරය, කා�+ක 
තාBෂණ ආයතනය 

පC ෛවද/ ඉෙනGකා සඳනායක අමාත/වH�ෙ  IෙනසේකG සංසදය - 
LMBNකාවක ෙලස සහභාO Pවාය 
 

2011 ෙපබරවා< 20 - 22 

පC ෛවද/ සQ පනාවල ජල SරBNතතාවය සහ ෙ�ශUණ 
Vප�යාස WXබඳ ස��ව - දY
 
ආZයා6ක කා�තාව� සඳහා ඇ6 
අ\ෙයGග 
 

2011 ෙපබරවා< 02 

අමා] රණZංහ +ය ජල SරBNතතාවය සහ ෙ�ශUණ 
Vප�යාස WXබඳ ස��ව - දY
 
ආZයා6ක කා�තාව� සඳහා ඇ6 
අ\ෙයGග 

2011 ෙපබරවා< 02 

එස්.ඒ.a.අමරZංහ +ය කාබLක වගාව WXබඳ ජා6ක ස��6ය, 
අනාගතය සඳහා ආරBNත, ෙස-ඛ/මc 
සහ ෙපGෂ/දා5 ආහාර 

2011 ෙපබරවා< 24 - 28 

මෙහ(ෂා නා)ගල +ය කාබLක වගාව WXබඳ ජා6ක ස��6ය, 
අනාගතය සඳහා ආරBNත, ෙස-ඛ/මc 
සහ ෙපGෂ/දා5 ආහාර 

2011 ෙපබරවා< 24 - 28 

කා�යම�ඩලය ෙදමළ භාෂා �	
 වැඩසටහන 2011 මා�� 09 Zට ඇරfg 
(පැය 108) 

iලාL ජය�ර +ය APN j 16 වැL 1GM/SPG lස�්ම -
LMBNකාවක ෙලස සහභාO Pවාය 

2011 අෙm(n  06 - 08 

මාධව ෙපෙ�රා මයා IPR  6 වන සංoා�6ය WXබඳ ISOC 

වැඩ��ව සඳහා �	
ව, අ�ත�ජාල 
සමාජෙp q ලංකා පා�ශවය 

2011 මැ5  22 

පC ෛවද/ සQ පනාවල ෙ�ශUණයට ඔෙරsc� ෙදන L�+ත 
ප<සරය WXබඳ ස�ම��ණය 

2011 මැ5  12 

පC ෛවද/ සQ පනාවල ආහාර SරBNතතා m+6කරණය WXබඳ 
ස�ම��ණය 

2011 මැ5  20 

iලාL ජය�ර +ය ආහාර SරBNතතා m+6කරණය WXබඳ 
ස�ම��ණය 

2011 මැ5  20 

එ�. ෙප ෙ�රා +ය 
ෙB.t. ජනක කHණාෙස(න මයා  

Vද/ාcමක ආයතන මO� Zuකරන 
කටI� WXබඳ ස�ම��ණය 

2011 vL  14 

ෙB.t. ජනක කHණාෙස(න මයා Lයැwම සහ Lයැ& ෙcMෙ�w ෙයsදා 
ග�නා xලධ�ම WXබඳ වැඩ��ව 

2011 vL  22 

4 වන ඇ�
ම 
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ආචා�ය එස.්ඒ.�. x�6 ෙබGෙවන ෙරGග uH zMම, ම��ම සහ 
නැවත ම��ම WXබඳ ස�ම��ණය 

2011 v]  07 

එස්.එ�.ඒ.ඩ{. අ'H�ධ මයා ෙසGලා ඒNයා 2011 වැඩ��ව 2011 v]  28 - 30 

පC ෛවද/ සQ පනාවල ෙබGෙවන ෙරGග uH zMම, ම��ම සහ 
නැවත ම��ම WXබඳ ස�ම��ණය 

2011 v]  07 

}.එ�. Voමාර~� +ය නෙවGcපාදනය සහ ව/වසායකcවය &න 01 5. 
ටා� ස��ා ෙහGටලය 

ආචා�ය එස.් අ5. VoමZංහ 
ෙB.}.ෙ�.�.ෙB. mනා�u 
ෙමෙනVය 

ෙජ/ෂ්ඨ තලෙp LලධාM� සඳහා mජා 
mස�පාදන කළමණාකරණය WXබඳ 
දැ'වc zMෙ� වැඩසටහන 

2011 සැ�තැ�බ� 22 

ආචා�ය එස.්ඒ.�. x�6 හ<ත V�ලවෙp Zට ජාන V�ලවය 
දBවා 

2011 සැ�තැ�බ�  
29 - 30 

අමා] රණZංහ +ය හ<ත V�ලවෙp Zට ජාන V�ලවය 
දBවා 

2011 සැ�තැ�බ�  
29 - 30 

පC ෛවද/ ඉෙනGකා සඳනායක  හ<තාගාර වාI ඉ�ෙව�ට<යB 
සැක}ම WXබඳ �	
 වැඩ��ව 

2011 ෙනsවැ�බ�  
22 - 29 

මෙහ(ෂා නා)ගල +ය 6රසර සංව�ධනය සඳහා Iෙනස්ෙකG ඉ 
- අධ/ාපන පාඨමාලාව 

මා�ගගත වැඩසටහනz 

නwරා ජය�ර +ය Vද/ා අධ/ාපනය Wටතට ෙගන යෑම 
WXබඳ වැඩ��ව 

2011 ඔBෙතG�බ� 13 

iලාL ජය�ර +ය ෙපර දැBම Vශ්ෙnෂණය WXබඳ �	
 
වැඩ��ව 

2011 ඔBෙතG�බ� 27 - 29 

අHg බ�ඩාරෙගsඩ +ය q ලංකාෙ� m+6 ආයතනෙpw පවcවන 
ලද ජාත/�තර කළමනාකරණ ප�ධ6 
WXබඳ ජා6ක ස�ම��නය 

2011 ෙනsවැ�බ� 15 

එ~.ඒ.a. අමරZංහ +ය q ලංකාෙ� m+6 ආයතනෙpw පවcවන 
ලද ජාත/�තර කළමනාකරණ ප�ධ6 
WXබඳ ජා6ක ස�ම��නය 

2011 ෙනsවැ�බ� 15 

එස්.එ�.�.ෙB. ස�ෙමsෙහs�� 
මයා 

mජා කළමනාකරණ WXබඳ පශ්චාc 
උපා2ය (දෑ අ�Hu උපා2 පාඨමාලාව) - 
සංව�ධන ප<පාලන q ලංකා ආයතනය 

2009 සැ�තැ�බ� 03 Zට 
ආර�භ � වසර ෙදකB 

ආචා�ය එස.්අ5. VoමZංහ  
ෙB.}.ෙ�.�.ෙB. mනා�u 
ෙමෙනVය 
අHg බ�ඩාරෙගsඩ +ය 

ආයතන සැලS� zMම සහ අය වැය 
සැක}ම WXබඳ දැ'�වc zMෙ� 
වැඩසටහන සඳහා කා�යම�ඩල 
�	
ව - xල/මය ආයතන WXබඳ 
ඇකඩ+ය 

2011 ෙදසැ�බ� 01 - 02 

ෙ�.t. ශා�තZ< මයා ෙ�ට�� ෙක��පc zMම WXබඳ �	
 
වැඩසටහන 

2010 ෙදසැ�බ� 07 – 11 

Zට 2011 මාස ෙදකB 
අඛ�ඩව �යාcමක Vය 

 
• ලස�ත �ර�<ය මයා, Vද/ා හා තාBෂණ m6පc6 ප�ෙpෂණ අංශය, Vද/ා හා තාBෂණ LලධාM, 

ෙකsළඹ Vශ්ව Vද/ාලෙp ව/වහා<ක සංඛ/ානය WXබඳ තම ද�ශන�M (M.Sc) උපා2ය 2011 

ඔBෙතG�බ� මාසෙpw ස���ණ කෙළ(ය.  

4 වන ඇ�
ම 
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2011 2011 2011 2011 වසර �ළ Vෙ��ය �	
��වසර �ළ Vෙ��ය �	
��වසර �ළ Vෙ��ය �	
��වසර �ළ Vෙ��ය �	
�� 
 

Lලධා<යාෙ  නමLලධා<යාෙ  නමLලධා<යාෙ  නමLලධා<යාෙ  නම �	
 වැඩසටහ�	
 වැඩසටහ�	
 වැඩසටහ�	
 වැඩසටහනනනන රට සහ කාරට සහ කාරට සහ කාරට සහ කාලලලල}මාව}මාව}මාව}මාව 

පCෛවද/ සQ පනාවල ෙ�ශUgක Vප�යාස WXබඳ Vද/ා 
හා තාBෂණ ගැට� ස�බ�ධ 
සා�B වැඩ��ව 

පාzස්තානය 
2011 මා�� 19 - 24 

අමා] මෙනG< රණZංහ +ය Vද/ා, තාBෂණය සහ 
නෙවGcපාදනය WXබඳ ISTIC 
�	
 වැඩසටහන (STI) - සමාජ 
ආ��ක සංoා�6ය සඳහා 
ව�හගත නෙවGcපාදන වැළඳ 
ගැ�ම 
 

මැෙnZයාව 
2011 vL 12 - 18 

එ~.ඒ.a. අමරZංහ +ය +Lසා සහ ෛජවෙගGල 
වැඩසටහෙනj ජාත/�තර ඉහළ 
ත ලෙp ස��ව සහ ජාත/�තර 
ස�බ�2කරණ සභා ICC 
 

ජ�මLය 
2011 vL 25 - v] 03 

පC ෛවද/ ඉෙනGකා සඳනායක  පා<ස<ක ආරBෂාව සහ බලශB6 
තාBෂණය WXබඳ ජාත/�තර 
�	
 වැඩසටහන 

j� �, තා5වානය  
2011 අෙගGස�් 14 - 28 

}.ඒ.�. VoමZංහ මයා � සේ�ස ්මෘuකාංගය WXබඳ 
�	
ව, ඉ�wය සංඛාන Vද/ා 
ආයතනය 

බැංගෙලGරය, ඉ�&යාව 
2011 අෙගGස�් 30 - සැ�තැ�බ� 
17 

}. නwජා Voමආර~� +ය දBNණ රටවn සඳහා තාBෂණ 
ව/වසායකcවය WXබඳ  �	
 
වැඩ��ව 

මැෙnZයාව  
2011 සැ�තැ�බ� 25 - 

ඔBෙතG�බ� 01 
 

ආචා�ය එස.්ඒ.�. x�6 ඉIෙරsබෙයs�B 2011, IV වන 
ස��ව WXබඳ වැඩ��ව 

ෙපGල�තය  2011 ඔBෙතG�බ� 
11 - 17 
 

එ~.ඒ.a. අමරZංහ +ය 6රසර සංව�ධනය  සඳහා දBNණ 
සහෙයG�තාවය WXබඳ 2 වන 
ජාත/�තර  වැඩ��ව 

ඉ�u�Zයාව  
2011 ඔBෙතG�බ�  
03 - 09 
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