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1. හැඳින්වීම 

ෂලොවාපුරාාක්රියාපාතකාඋසස්ාකායේමිකාතයේක කයන්ාවිසින්ාතිරසරාතයේක කාවයේධානයෂණාස තිකාකරනුාපිණිස, තා

උසසා් කාෂණ හයන්ාකරාා ක්රතෂයන්ානැුරරුා ෂවමින්ා සිී..ා රටකා සාංවයේධානයා සඳ ාා ෂතන්තානි ්් ාද්නා  ාා

ෂසේවාා ාාංශයන්හිදීාෂණ ලීයාෂවළඳ්ළා ාාකරණාවැදීතාඋෂද්සාාවැද්ණපාා ද්ායකපාවයෂණාලබාෂද්න්නෂණාෂලසා

කාෂණ ණිකා නෂව පා්ාද්නයන්ා  ඳුනාණනුා ලැබා ඇක.ා නවා කාෂණ හයන්ා  ර ාා ාමුද්රවයා තකා ්ද්නම්ා ූා

ා්නයනයන්ාසඳ ාාාණයන්ාඑෂණෂකෂයේ.ාඑබැවින්, තාෂණ ලීයාෂවළඳ්ළා ාාකරණාරීමතාසඳ ාා්තහෂණාෂනොව, තා

රෂටහිාජ්ාතිකාසාංවයේධානාාභිතකායේථයන්ාළඟා කරණනුාපිණිසද්, තාතයේක කෂණාාද්ාළාාාංශයන්ාෂවකාකාෂණ හා

 ාානෂව පා්ාද්නාමුහුාරීමතාඉකාාවැද්ණපාාවන්නරී.ා 
 

ඒා ානුව, තා ජ්ාතිකා සාංවයේධානා ාභිතකායේථයන්ාසපුරාා ණැනීෂම්ාක්රියාවිතෂණදී, තා විද්යා, තා කාෂණ හා ාා ්යේෂණ හා

ාතාකයාාංශයාෂවකාසුවිෂශේ ාකායේයභ්ාරයෂණා්ැවමාඇතිාාකරාඑහිදීාඉල්ලුතාතකා්ද්නම්ාූා්යේෂණ හයන්හිා

නියැළීත, තා ්යේෂණ හා වාණිජ්කරහය, තා නවා නි්ැයුම්ා ස ා නෂව පා්ාද්නා ප්රවයේධානය, තා ප්රමිීනන්ා ස ා

ස තිකකරහයන්ා සඳ ාා ් සුකම්ා සැ්යීතා යනාදියා සඳ ාා රාජ්යා ්යේෂණ හා තයකනයන්ා ෂයොමුා රීමතා

ාෂප්ෂණ ාා ෂකෂයේ.ා ෂතතා කායේයයා ඉටුරීමතා සඳ ා, තා ාතාකයාාංශයා විසින්ා ්යේෂණ හ, තා ්යේෂණ හා ාරමුද්ල්ා

ස්යාදීතාස ාසාංවයේධානාප්රමුයකාවන්ාාකරාසබඳකාවන්ාසථ්ා්නයාරීමතාසඳ ාාඉ ළතාප්රමුයකාවාලබාදීතා

සඳ ාාායණ්ඩවාපියවරාණනුාලැබිණි. 
 

 

තණ්ඩුක්රතා වයවසථ්ාෂආා 44 (1)ා (ා)ා වණන්තියා යටෂපාා ාතිණරුා ජ්නාධි්තිතුතන්ා විසින්ා සිදුකරනුා ලැබූා

වි යයන්ා ාාකායේයයන්ා්ැවමතා ාාානුකූලවා2015ාසැප්කැම්බයේ 21ාදිනැතිාාාංකා1933/13ාද්රහාාතිවිෂශේ ා

ණැසට්ා්ත්රෂණා්ළාකරනුාලැබූා් කාසඳ න්ාවි යයන්, තාකායේයයන්ාස ාතයකනයන්, තාවිද්යා, තා කාෂණ හා ාා

්යේෂණ හාාතාකයවරයාාෂවකා්ැවෂයේ. 
 
ාාාාා 

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

ෂද්්ායේකෂම්න්තු, තා වයවසථ්ාපිකා තයකනා ස ා රාජ්යා සාංසථ්ාා යනාදියා යටකටා ණැෂනනා වි යයන්ා  ාා

ාද්ාළවා ප්රති්පාීනන්, තා වැඩසට න්ා ස ා වයා්ීීනන්ා සම්්ාද්නය, තා ඒවාා සු්මෂණ හයා ස ා ඇණැයීතටා

ලෂණරීමත.ා 

 ජ්ාකයන්කරාවශෂයන්ාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රෂයහිාසිදුකරනුාලැබූා්යේෂණ හයන්ාඇසුෂරන්ාලපාා

නවාෂසොයාණැනීම්ාස ා්යේෂණ හාසිදුාරීමතාසඳ ාාාවශයා් සුකම්ාස්යාදීතා 

 විද්යාපාතක, තාකායේමිකාස ාසාංවයේධානාක්රියාකාරකම්ාපුල්ල්ාරීමතාසඳ ාාපියවරාණැනීත 

 ්යේෂණ හාසැලසුම්ාරීමතා ස ා සිදුරීමතා සඳ ාා ්යේෂණ හාස ා ්යේෂණ හාතයකනාෂවකා ් සුකම්ා

සලසාදීත 

 නිනිතිා ස ා ජජ්වා කාෂණ හයා ඇතුළපාව, තා නවා ්යේෂණ හා ස ා ෂසොයාණැනීම්ා පිළිබඳා ෂකොරතුරු, තා

වයා්ාරිකාප්රජ්ාවාඇතුළපාවාාද්ාළා්ායේශවයන්ාෂවකාලබාදීත 

 ප්රමිීනන්ාසථ්ා්නයාස ා්රි්ාලනයා ාාාද්ාළාක්රියාකාරකම්ා 

 ෂවනපාා ාතාකයාාංශා යටෂපාා ්වපානාා ්යේෂණ හා තයකනයන්ා විසින්ා ්වපාවනුා ලබනා ්යේෂණ හා

වැඩසට න්ාසඳ ාාකායේමිකාස ායාලබාදීත 

 නවා ෂසොයාණැනීම්ාසිදුරීමතාඋෂද්සාා ප්රජ්ාවන්ා ෂවකාතායේෂණ ්ෂශශකපාවයාලබාදීතා ස ා ාභිෂප්රේරහයා

සඳ ාාපියවරාණැනීත 
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 ඉදිරීමම්ාකයේතාන්කෂණාප්රවයේධානයාස ාසාංවයේධානයාසඳ ාා්යේෂණ හාක්රියාපාතකාරීමත 

 ාතාකයාාංශයායටෂපාාඇතිාතයකනයන්ාෂවකා්ැවමාඇතිාෂවනපාාසියලුතාවි යයන්ා ාාාද්ාළාකරුණුා 

 ාතාකයාාංශයාෂවකා්ැවමාඇතිාතයකනයන්හිාසු්මෂණ හාකටයුතු 

 

් කාතයකනයන්ාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයාාංශයායටෂපාාක්රියාපාතකාෂආ. 
 

 නවීනාකාෂණ හයාපිළිබඳාතකයේාසී.ෂණලාෂණාතයකනය               

 කායේමිකාකාෂණ හාතයකනය        

 ජ්ාතිකාඉාංජිෂන්රුා්යේෂණ හා ාාසාංවයේධානාතධායසථ්ානය  

 ජ්ාතිකා්ිතකාාධායයනාතයකනය       

 ජ්ාතිකා්යේෂණ හාසභ්ාව        

 ජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නත        

 ජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂකොමිසත       

 ශ්රීාලාංකාාානුකූලකාාකෂණෂසේරුාපිළිබඳාශ්රීාලාංකාාප්රීනකනාතණ්ඩලය    

 ශ්රීාලාංකාානවානි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසත 

 ශ්රීාලාංකාාප්රමිතිාතයකනය    

 ශ්රීාලාංකාානිනිතිාකාෂණ ාහා(ෂ්ෞශ)ාසතාණතා(SLINTEC)  

  

ාාංකා 01/2004ා ද්රහා 2004/02/24 දිනැති භ්ාණ්ඩාණාරා චක්රාෂල්යෂයහිා 3.2 වණන්තිය යටෂපා වායේෂික 

කායේයසාධාන වායේකාව පිළිබඳව සඳ න් කර ඇති තායේෂණ ්ෂශශයන්ා  ාා ානුකූලවා ෂතතා වායේකාවා සකසා්

කරනුාලැබාඇතිාාකර 2016 ජ්නවාරිාසිටාෂද්සැම්බයේාද්ෂණවාාකාල්රිෂේද්යාතුළාාතාකයාාංශයාෂවකාලබාදීාඇතිා

්ලයතයාප්රති්ාද්නා ාාාද්ාළවාාපාකරණනුාලැබාඇතිා්ාලන, තා්ලයතයා ාාසාංවයේධානාඇතුළපාාකායේයසාධානය, තා

ෂතයටාඇතුළපාාකරාඇක. 
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1.1 අමාතාංශයේ කා අරු ස සහ ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශයේ ක 
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කාෂණ හාහුවතාරුවාස ා

වාණිජ්කරහයා 

ප්රමිතිාස ාප්රීනකනයා 

විද්යාවාප්රචිතකාරීමතා ාාසම්බන්ධාවා්වපාවනුා

ලැබූාවැඩසට න්ාසාංයයාවාස ා්ළකරනුාලැබූා

විද්යාාෂෂේත්රයා ාාාද්ාළාප්රකාශනයන්ාසාංයයාවාාා 

වයවසායකපාවයාතකා්ද්නම්ාූාප්රකාශයටා
්පාකරනුාලැබූා්යේෂණ හා්ත්රිකා 

 

ෂශශීයව/ාජ්ාකයන්කරවාාපාසන්ාකබනුාලැබූා
කාෂණ හාහුවතාරුාගිවිසුම්ාසාංයයාව 

 

ෂශශීයව/ාජ්ාකයන්කරවාවාණිජ්කරහයාකරනුා

ලැබූා්යේෂණ හානි ්් ාද්න 

වාණිජ්කරහයාසඳ ාා්ලයතයාස ායාලබාදිාඇතිා

නවනි්ැයුම්ාසාංයයාවාා 

වැඩිදියුණුාෂකොටා ඳුන්වාාෂද්නුාලැබූා

ජ්ාකයන්කරාකපාපාවයන්ා ාාානුකූලවාද්ෂණවනා

නවාප්රමිීනන්ාසාංයයාව 

ප්රීනකනයාකරනුාලැබූාවිද්යාණාරාසාංයයාවා 

ා
ර
මු
ණු

 
ඉල්ලුතාතකා්ද්නම්ාූා
්යේෂණ හාපුල්ල්ාරීමතා
සඳ ාාපියවරාණැනීතා 

විද්යා, තානෂව පා්ාද්නයා

ස ාකාෂණ හයන්ාප්රචිතකා

කරවීත 

ලබාණපාාෂශශීය/ාජ්ාකයන්කරාෂප්ටන්ට්ාබල්ත්රා

සාංයයාව 

පිරිනතනුාලැබූා්යේෂණ හාප්රද්ානාසාංයයාව 

සථ්ා්නයාකරණපාා වුල්ා්යේෂණ හ/ා

්යේෂණ හ-ාකයේතාන්කාස ෂය ගීකාවයන්ා 
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2. සංවිධානාත්මක සැකැස්ම  

ාතාකයාාංශයා් තින්ාසඳ න්ාකරාඇතිාාාංශාාටරීන්ාසතන්විකාෂආ. 

1. ්ාලනාස ාමුද්ල්ාාාංශයා 

2. කාෂණ හා්ැවරුම්ාාාංශයා(විද්ාකාාවැඩසට න) 

3. ජ්ාකයන්කරාසබඳකාාාාංශයා 

4. විද්යාාස ා්යේෂණ හාසාංවයේධානාාාංශයා 

5. සැලසුම්ාාාංශයා 

6. ාභ්යන්කරාවිණහනාාාංශය 

7. ශ්රිාලාංකාාර ෂල කාණාරයා 

8. විද්යා, තාකාෂණ හාස ානෂව පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහාෂල්කම්ාකායේයාලයා(COSTI) 
 

 

2.1 පාල්න හා ු දල් අංශයේ ය  
බලකලා්වරාදීතායටෂපා, තාකායේයාලා්රි්ාලනය, තාතානවාසම්්පාාකළතනාකරහය, තා්ලයාකළතනාකරහයා

ස ාාතාකයාාංශෂණාස ාාතාකයාාංශයායටෂපාාක්රියාපාතකාතයකනයන්හිාප්රසම්්ාද්නාකටයුතුාපිළිබඳාවණීතා

ෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවමාඇක. 

 

2.2 තාක්ෂ  පැවරුම් අංශයේ ය  
විද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානා266 ෂණා ර ාාබිම්තට්ටමින්, තාෂණෂුද්ර, තාසුල්ාස ාතධායා්රිතාහාවයවසායකයින්ාෂවකා

විද්යාපාතකාද්ැනුතාස ාකාෂණ හයා්වරාදීෂම්ාවණීත, තාෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවරිාඇක. 

 

2.3 යාතන්තර සඳතතා අංශයේ ය  
විද්යාව, තාකාෂණ හයාස ානෂව පා්ාද්නාෂණෂ ේත්රෂණාජ්ාකයන්කරාස ෂය ගීකාවයන්ාසඳ ාා් සුකම්ාසලසාදීතා

ෂතතාාාංශෂණාවණීතාෂආ.ා 

 
 

2.4 විදා සහ පර්කාෂ  සංවර්ධන අංශයේ ය 
්යේෂණ හාස ාසාංවයේධානාක්රෂත ්ායිකාරාමුවාසකස්ාරීරිතාස ාක්රියාපාතකාරීමතාසඳ ාා් සුකම්ාසැ්යීෂම්ා

වණීතාෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවමාඇක. 
 
 

2.5 සැල්සුම් අංශයේ ය     
ාතාකයාාංශයා ස ා ඒා යටෂපාා ක්රියාපාතකා තයකනයන්හි, තා සාංවයේධානා ක්රියාකාරකම්ා සැලසුම්ා රීමත, තා

සු්මෂණ හය, තාසතාෂල චනයාස ාවායේකාාරීමතාසඳ ාා් සුකම්ාස්යාදීෂම්ාවණීතාෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවමා

ඇක. 
 

2.6 අභ්න්තර විග න අංශයේ ය  
ාතාකයාාංශෂණාක්රියාකාමපාවයාතනාවා්වපාවාෂණනායාතාසඳ ාාාභ්යන්කරා්ාලනා්ශධාතියාශෂණතිතපාාරීමතා

සඳ ාාද්ායකාවීතාෂතතාාාංශයාෂවකා්ැවමාඇතිාවණීතාෂආ. 

 

2.7 ශ්රී ල්ංකා ්රහකල්ෝකාගාරය  
කල්ලෑල්ලෂණා්තහෂණාභ්ාවිකෂයන්ා්ැ ැදිිතාරීරිතාදු ්කර, තාකාරකාාවිද්යාපාතකාසාංසිශකරන්ා්ැ ැදිිතාරීමෂම්ා

ඉකාතාඵලද්ායීාක්රතෂආද්යෂණාසලසාදීතාෂතතාාාංශෂණාවණීතාෂආ.ාෂතතාාාංශයා ර ාාර ෂල කාණාරාද්යේශන, තා

ජ්ාංණතා ර ෂල කාණාරා ඉදිරි්පාා රීමම්, තා රා්රීා ා සා නිමෂණ හාකඳවුරුා වැනිා එළිත න්ා වැඩසට න්ා  ර ා, තා

විශ්වයා පිළිබඳා ණැුරරුා ද්ැනුතෂණා ෂප්රේෂණ කයන්ා ෂවකා ලබාෂද්නා ාකරා Astro IT ඒකකයා සතඟා එෂණවීෂම්ා

් සුකම්ාසලසාාෂශ.ා 
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2.8 විදා, තාක්ෂ  හා නකවෝත්පාදන සම්ඳන්ධීකර  කල්කම් කාර්යාල්ය (COSTI)  
ශ්රීාලාංකාාජ්ාතිකාවිද්යා, තාකාෂණ හා ාානෂව පා්ාද්නා(STI) ක්රෂත ්ායා ාාානුකූලව, තාාණයන්ාඑෂණාරීමම්ාස ා

වාණිජ්කරහයාප්රවයේධානයාරීමතාඋෂද්සාාකටයුතුාරීමතාෂතතාාාංශෂයහිාවණීතාෂආ.ා 

 

3. 2016 වර්ෂය තුළ අමාතාංශයේ කා කාර්යසාධනය 
 

3.1 පාල්න සහ ු දල් අංශයේ ය  
3.1.1 2016.12.31 දිනට කසේවක සංඛ්ා කතොරතුරු 
 

මට්ටම අනුමත කසේවක  

සංඛ්ාව 

දැනට සිටින කසේවක 

සංඛ්ාව 

කසේවක සංඛ්ා ඟය/ය  

අතිරික්තය 

ෂජ්ය ම්ාතට්ටතා 26 23 පුරප්්ාඩුා04 

කීීනයාතට්ටත 32 6 - 

ශවිීනයිකාතට්ටත ාාා753 663 පුරප්්ාඩුා90 

ප්රාථමිකාතට්ටත 245 318 පුරප්්ාඩුා02 

එකතුව 1056 1010  
 

3.1.2 2016 වර්ෂය තුළ කසේවක සංඛ්ාකවඟය සිදුවූ කවනස්කම් 

තනතුරු නාමය 
අනුමත කසේවක 

සංඛ්ාව 
මාරුවීම් ල්ැබූ විශයේ ාම ල්ැබූ ඉල්ල්ා අස් වූ 

ෂජ්ය ම්ාතට්ටත 26 0 0 0 

කීීනයාතට්ටත 32 3 0 0 

ශවිතියිකාතට්ටත 753 19 2 0 

ප්රාථමිකාතට්ටත 245 3 3 0 

එකතුව 1056 25 5 0 
 

3.1.3 පුහුස  

3.1.3.1 විකේශයේ  පුහුසව 2016  

වැඩසටහන් 

සංඛ්ාව 
සහභ්ාගී වූ මාණ්ඩලික 

නිළධාරීන් සංඛ්ාව 
සහභ්ාගී වූ අකනකුත් 

නිළධාරීන් සංඛ්ාව 
අමාතාංශයේ ය විසින් දරස ල්ැබූ 

ු ළු පිරිවැය (රු.) 

28 17 07 9,393,407.25 
 

3.1.3.2 කේශීය පුහුසව - පුහුස, වැඩු ළු සහ සම්මන්ත්ර  

වැඩසටහන් සංඛ්ාව සහභ්ාගී වූවන්කේ සංඛ්ාව අමාතාංශයේ ය විසින් දරනු ල්ැබූ ු ළු පිරිවැය (රු.) 

13 33 396,600.00 

 

3.2 තාක්ෂ  පැවරුම් - විදාතා වැඩසටහන  

විද්ාකාා වැඩසට නා ෂවනුෂවන්ා 2016 වයේ යා සඳ ාා ෂවන්ා කරා දීා ඇතිා මුල්ා ප්රාග්ධානා ායවැයා ෂවන්රීමම්ා

රුපියල්ාමිිතයන 71ාෂණාූාාකරාවැයාකරනාලද්ාවියද්තාරුපියල්ාමිිතයනා63.106ාෂණාවිය. 
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3.2.1  2016 වර්ෂය තුළදී විදාතා වැඩසටහන යටකත් සිදුකරනු ල්ැබූ ප්රධාන කාර්යයන් 

 කාෂණ හා්ැවරුම්ාවැඩසට න්ා 

 රාමීය යාප්රජ්ාවාසඳ ාාවිද්යාා ාාකාෂණ හාවිෂශේ ාවයා්ීති 

 විද්ාකාා රිකාකඩතණ්ඩියාවැඩසට නා 

 වසාවිෂසන්ාෂකොරාසාම්ප්රද්ායිකාත ාරාවැඩසට න 

 විද්ාකාාකායේයතණ්ඩලයාසඳ ාාධාාරිකාාප්රවයේධානය 

 විද්යාවාප්රචිතකාරීමත 

 විද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානාඉදිරීමත 

3.2.1.1  තාක්ෂ  පැවරුම් වැඩසටහන 

 වැඩසටහන වැඩසටහන් 

සංඛ්ාව 
ප්රතිල්ාීනන් 

සංඛ්ාව 
වියදම (රු.) 

1. ප්රජ්ාවාසඳ ාා
කාෂණ හයා 

ත ජ්නාද්ැනුවපාාරීමෂම්ා
වැඩසට න් 

2098 39862  
 
 
 

11,750,000.00 

2. වයවසායකයින්ා
සඳ ාා
කාෂණ හය 

කාෂණ හාහුවතාරුා
වැඩසට න් 
 ත ාරාතකා්ද්නම්ාූා

කාෂණ හයා 
 ද්රවයාතකා්ද්නම්ාූා

කාෂණ හයා 
 රසායනිකාද්රවයාතකා

්ද්නම්ාූාකාෂණ හයා 
 කීෂිකයේතය 

3506 76963 

  

3.2.1.2 ්රාමීය ප්රයාවන් සතහා විදා හා තාක්ෂ  වාපෘති 

අනුක්රමිකක 

අංකය 
වාපෘති විදාතා සම්පත් 

මධස්ාානය 
ප්රතිල්ාීනන් 

සංඛ්ාව 
වියදම (රු.) 

01 කාබනිකාවණාව විද්ාකාාසම්්පාා

තධායසථ්ානා235 

සාතානයාවණාව 4,70,000.00 

02 රීරිාතශ්රිකානි ්්ාද්න ෂවාංණලාෂචඩ්ඩිකුලම්ා
පුදුකුඩිඉරුප්පු 

10 
03 

2,95,750.00 
4,05,420.00 

03 ජීවාවායුානි ්් ාද්නා කැස්බෑවා 
බියණත 
ත වැවා(සිවිරජ්ාළතාා
නිවාසය)ා 

ප්රාෂශශීයාෂල්කම්ා
ෂකොට්මාසයන්හිා
සාතානයාජ්නකාව 

100 

 
1,42,000.00 

04 බිම්තල්ාවණාවා  ල්දුම්මුල්ලා 10 2,40,000.00 

05 බිම්තල්ාවණාවා මීය ණ රීවුලා 05 1,52,000.00 

06 කැපුම්ාතල්ානි ්්ාද්නය ඌවා්රහණත 10 2,91,230.00 

07 කැපුම්ාතල්ානි ්්ාද්නය වැිතතඩ 12 3,49,476.00 

08  ඳුන්කූරුානි ්් ාද්නයා නාපාකන්ඩිය 22     36,000.00 

09 විද්ාකාාෂවළඳාකුටිෂයහිා
ාභ්යන්කරා් සුකම්ාවැඩිදියුණුා
රීමත 

බණ්ඩාරණත ප්රාෂශශීයාෂල්කම්ා
ෂකොට්මාසයන්හිා
සාතානයාජ්නකාව 

1,91,908.00 

10 ාභ්යාසාෂ්ොපාානි ්් ාද්නයා තදුරාවල 10 12,000.00 

11 ඉටි්න්ද්ම්ානි ්් ාද්නය ණම්්  06 17,800.00 

12 යන්ත්රසූතත්රාභ්ාවිකෂයන්ාකලගුිතා
නි ්්ාද්නය 

ත ර 01 3,75,000.00 

13 ෂය ණට්ානි ්්ාද්නයාසඳ ාා
නවීනාකාෂණ හය 

ෂද්ොම්ෂප් 01 100,000.00 
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14 රීරිාතශ්රිකානි ්්ාද්න තන්නාරත 06 3,93,600.00 

15 බිම්තල්ාබීජ්ානි ්්ාද්නය තාවනැල්ල 110 1,354,680.0
0 

16 ‘’ාෂප්ාෂතෂ වරාඔෂේාද්ෑකට’’ා
ෂකටිා්ණිවුඩාෂසේවාවා ර ාා
පුහුණුාවැඩසට න්ාපිළිබඳා
ද්ැනුම්ාදීත 

ාඉ්ෂල ණත ප්රාෂශශීයාෂල්කම්ා
ෂකොට්මාසයන්හිා
සාතානයාජ්නකාව 

5,000.00  

17 ද්ැල්ාණී යන්හිාසිදුෂකෂරනා
කැපුම්ාතල්ාකයේතාන්කය 

්ඩුවස්නුවර-ා
නැෂණනහිර 

 2,49,925.00 
 

18 ්න්ාතශ්රිකානි ්්ාද්නා ාඟුණුෂකොළ්ැලැසස් 07 26,349.50 

19 ෂබ ෂර න්ාප්රතිකයේතයාසිදුකළා
උහා 

ාඟුණුෂකොළ්ැලැසස් 06 1,55,000.00 

20 ්ැ න්ාෆීට්ාවණාවාස ා්ැළා
කවානා 

ඕෂෂණවලා 75 42,750.00 
 

21 විද්ාකාාෂවළඳාකුටියාසඳ ාා
ාෂලවිා් සුකම්ා 

තුම්්ෂන් 58 18,882.00 
 

22 සපාපාවාත ාරානි ්් ාද්නයා මිණිෂප් 01 38,000.00 

23 ජීවාවායුාඒකකය ෂනොච්චියාණත 01 43,480.00 

24  ඳුන්කූරුානි ්් ාද්නය සන්දිිත්ායි 09 200,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3  විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය වැඩසටහන 

 

වැඩසටහන ස්ාානය වාවසායකන්න් 

සංඛ්ාව 

වියදම (රු.) 

එෂණාජ්ාතිකාවැඩසට නෂණ කායේමිකාකාෂණ හාතයකනා්රිශ්රය 65 3,81,346.25 

දිස්ත්රිෂණාතට්ටෂම්ා

වැඩසට න්ාාටෂණ 

 ම්බන්ෂකොට, තාකල්කර, තාස නුවර, තා

තාකෂල්, තාරපානපුර, තාාම්්ාර, තා

කුරුහෑණල, තාෂකොළඹා 

482 1,335,685.00 

 

3.2.1.4  වස විකසන් කතොර සාම්ප්රදාන්ක ආහාර වැඩසටහන් 

 සියලුතාවිද්යාා ාාකාෂණ හානිළධාාරින්ාස ාවයවසායකයින්ාසඳ ාාස ායකානියමුාවැඩසට න්ාසාංවිධාානයා

රීමත 

 බස්නාහිරා ්ළාෂපාා විද්යාා  ාා කාෂණ හා නිළධාාරින්ා ස ා වයවසායකයින්ා සඳ ාා පුහුණුා වැඩසට න්ා

සාංවිධාානයාරීමත 

 තුම්්ෂන්, තත ර, තාත රණත, තාෂකොළඹ, තාති ෂණොඩාස ාකන්කෂල්ාවිද්ාකාාසම්්පාාතධායසථ්ානයන්හිාාෂලවිා

කුටිාතරම්භ්ාකරනාලදි. 

 

නාත්තන්ඩිය ප්රකේශයේ කා හුනන්ූරරු නිෂ්පාදනය සිදුකරමිකන් 
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3.2.1.5 විදාතා කාර්යමණ්ඩල්ය සතහා ධාරිතා  ප්රවර්ධනය   

කාර්යමණ්ඩල් 

කාණ්ඩය 
වැඩු ළුකේ 

මාතෘකාව 
සම්පත් දායක 

ආයතනය 
ස්ාානය සහභ්ාගී 

වූවන්කේ 

සංඛ්ාව 

වියදම 
(රු.) 

ෂණෂ ේත්රා
සම්බන්කරකාරකවරුන් 

ඵලද්ායිකාවයා
පිළිබඳාවැඩමුල් 

ජ්ාතිකාඵලද්ායිකාා
ෂල්කම්ා
කායේයාලය 

ශ්රීාලාංකාා
්ද්නම්ා
තයකනය 

250 5,88,250.00 

කායේයාලා
ස ායකයින් 

ඵලද්ායිකාවයා
පිළිබඳාවැඩමුල් 

ජ්ාතිකාඵලද්ායිකාා
ෂල්කම්ා
කායේයාලය 

ශ්රීාලාංකාා
්ද්නම්ා
තයකනය 

199 5,05,750.50 

විද්යාා ාාකාෂණ හා
නිළධාාරින් 

ඖ කරයාශාකා
නි ්්ාද්නා
පිළිබඳාවැඩමුල් 

කායේමිකාකාෂණ හා
තයකනය 

කායේමිකා
කාෂණ හා
තයකනය 

07 6,30,000.00 

 

3.2.1.6  විදාව ප්රචලිත කිරීම  

 තආා භ්ා ාවා ෂලසා ද්මිළා භ්ා ාවා  සුරුවනා වයවසායකයින්ටා ් සුකම්ා ස්යාා ෂද්මින්ා විද්ාකාා ‘’ාකා

හුරුව’’ ාකාෂණ හාාපාෂ්ොෂකහිාද්මිළා්රිවයේකනයාමුද්රහයාසඳ ාාසූතද්ානම්ාකරාඇක.ා 

 කරුහා්රපුරාාකරාවිද්යාපාතකාද්ැනුතාවයේධානයාකරවීතාසඳ ාා‘’ප්රභ්ා ්වර’’ාේෂලොග්ාපිටුෂවහිාිතපි 364ා

ෂණා්ළාකරනාලදි.   ා 
 

නව විදාතා සම්පත් මධසා්ාන විවෘත කිරීම  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7 කවනත් තාක්ෂ  පැවරුම් ක්රියාකාරකම්  

 වයවසායකයින්ා 161 ෂද්ෂනකුෂග්ා කාෂණ ණිකා ණැටලුා සඳ ාා විසඳුම්ා ලබාා ෂද්නුා පිණිසා ෂකොළඹා ස ා

ණම්් ා දිස්ත්රිෂණකයන්හිාකාෂණ ණිකාසායනයෂණා ්වපාවනුාලැබිණි.ා ජ්ාතිකා ඉාංජිෂන්රුා ්යේෂණ හාස ා

සාංවයේධානා තධායසථ්ානය, තා කායේමිකා කාෂණ හා තයකනය, තා ශ්රීා ලාංකාා ප්රමිතිා තයකනයා ස ා ා්නයනා

සාංවයේධානාතණ්ඩලයායනාතයකනාවිසින්ාණැටලුාසඳ ාාවිසඳුම්ාලබාෂද්නාලදි. 
 

 ත ාර, තාඖ ධා, තා කීෂිකයේමිකා ස ා විද්ුපාාෂණෂ ේත්රෂණා විද්ාකාා නි ්්ාද්නයන්හිා කපාපාවයා ඉ ළානැාංවීතා

සඳ ා, තාශ්රීාලාංකාාප්රමිතිාතයකනයා ාාස ෂය ගීකාවෂයන්ාය ්පාානි ්් ාද්නාපිළිෂවපාාස තිකකරහා55 

ෂණාස ාවිද්ාකාා්ශධාතිාස තිකකරහා15ාෂණානිකුපාාකරනාලදි. 

 

         නල්ලූර් විදාතා සම්පත් මධස්ාානය සන්න්දමරුදු විදාතා සම්පත් මධස්ාානය 

       සන්දිලිපාන් විදාතා සම්පත් මධස්ාානය 
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3.3 තාක්ෂ  සහ පර්කාෂ  සංවර්ධනය  

3.3.1  විදාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන 

3.3.1.1 පර්කාෂ  සහ සංවර්ධන ක්කෂේත්රකා සිදුකළ ආකයෝයනයන් 

 සමාය කමකහවර උකදසා විදා තාක්ෂ  සම්මන්ත්ර ය (STS Forum) 

ජ්්ානයාෂවකාසිදුකළාණරුාාරාතාකයවරයාෂග්ානිලාසාංචාරයා ාකරතුරදීාඑතුතන්ාවිසින්ා ‘’සතාජ්ාෂතෂ වරා

උෂද්සාා විද්යාා  ාා කාෂණ හාසම්තන්ත්රහයා 2016’’ා හිා සතාරම්භ්කාඋපාසවයටා ස භ්ාගීා වීා ප්රධාානා ෂශශනයා

සිදුකරණුාලැබිණි. 2015ාඔෂණෂක බයේා5 සිටා7 ද්ෂණවා, තාජ්්ානෂණදීා්ැවතිාSTSාසම්තන්ත්රහයාසඳ ාාණරුාවිද්යා, තා

කාෂණ හා ාා්යේෂණ හාාතාකයවරයාද්ාස භ්ාගීාවිය.ාෂම්ා ර ාාාපාකරාණක ැරීාප්රතිලාභ්යන්ාපිළිබඳාසලකාා

බලමින්, තාශ්රීාලාාංීයාසතාජ්යාඋෂද්සාාෂතවැනිාවිද්යාා ාාකාෂණ හාසම්තන්ත්රහයෂණාසාංවිධාානයාෂකොටා2016 

වයේ ෂණදීා්වපාවනාෂලස, තාණරුාාරාතාකයවරයාාවිසින්ාඋ්ෂද්සා්ලබාෂද්නාලදි. 

ෂතතාසම්තන්ත්රහයා්ැවැපාවීෂම්ා්ිතකාාරමුහාූෂණ, තාෂණ ලීයාවිද්යාා ාාකාෂණ හාසාංවයේධානයන්ාෂවතින්ා   

ශ්රීාාලාාංීයාසතාජ්ෂණාප්රණතනයාඋෂද්සාාලබාණකා ැරීාාවසථ්ාවන්ාණෂආ හයාරීරිෂම්ා් සුකම්ාලබාදීතපා, තා      

ශ්රීාලාාංීයාසතාජ්ෂණාවිද්යාාස ාකාෂණ හාෂණෂ ේත්රයටාහිමිවනාකායේයභ්ාරයාසාකච්ාාවටාලෂණාරීමතපා, තාා්ෂග්ා

සතාජ්යාතුළාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂයද්වුම්ාභ්ාවිකෂණදීාමුහුහ්ෑතටාසිදුවනාබාධාකාවිශ්ෂල් හයාරීමතපාය. 

ෂතතාසම්තන්ත්රහයාාකරතුරදී, තාතිරසරාසාංවයේධානාඉලෂණකයන්ා(SDGs)  ාාානුකූලවාඒා ාාාද්ාළාෂපාතාවන්ා

සාකච්ාාවටාලෂණාකරනුාලැබූාාකර, තාපුරවැසිාවිද්යාව, තාඋසස්ාකාෂණ හයාතකා්ද්නම්ාූාවිසඳුම්, තා්ිතකාවිද්යාවන්, තා

විද්යාා කාෂණ හා නෂව පා්ාද්නයන්හිා ධාාරිකාා ෂණොඩනැාංවීම්, තා විද්යාා  ාා කාෂණ හයා ්ලයනයා කටයුතුා ස ා        

ශ්රීා ලාංකාා නෂව පා්ාද්නා ෂආදිකාවා යනාදීා විෂශේෂිකා ෂණෂ ේත්රයන්ා පිළිබඳා විෂශේ ා ාවධාානයා ෂයොමුකරමින්, තා

තිරසරාසාංවයේධානාඉලෂණකා(SDGs)  ාාානුකූලපාවයෂණාද්ෂණවනාෂපාතාවන්ාපිළිබඳවාෂතහිදීාසාකච්ාාවටාලෂණා

විණි.ා 

2016ාසැප්කැම්බයේා8ාසිටා10ාද්ෂණවාාෂකොළාඹදීා්වපාවනුාලැබූාෂතතාසම්තන්ත්රහෂයහිාසතාරම්භ්කාඋපාසවයා

2016ා සැප්කැම්බයේ 7ා වනා දිනා ්වපාවනා ලදි.ා ෂතතා සම්තන්ත්රහයා සඳ ාා ජ්්ානෂණා STSා සම්තන්ත්රහෂණා

සභ්ා්තිාඇතුල්ාප්රමුයාෂ්ෂළේාජ්ාකයන්කරාවිෂශේ ඥයින්, තාතසියාා්ැසිෆිෂණාතයේක කා ාාසතාජීයාෂකොමිසෂතහිා

(ESCAP) , UNESCO, CERN හිානිලධාාමන්ෂග්ාස භ්ාගීපාවයාහිමිවිණි. 

ාතිණරුා ජ්නාධි්තිතුතන්ෂග්ා ප්රධාානපාවෂයන්ා ස ා ෂවනපාා සම්භ්ාවනීයා ාමුපාකන්ෂග්ා ස භ්ාගීපාවෂයන්ා

සතාරම්භ්කා උෂළලා ්වපාවනා ලදි.ා ෂශශීයා  ාා ජ්ාකයන්කරා තට්ටෂම්ා විද්යාඥයින්, තා ්යේෂණ කයින්ා ස ා

කාෂණ හඥයින්, තාකයේතාන්කකරුවන්, තාවිශ්වවිද්යාලාසිසුන්ාස ාෂශශීයා්ාසල්හිාඉ ළාෂශ්රේණින්හිාසිසුන්ාඇතුල්ා

1500 ෂණාූාතරාධිකයන්ෂග්ාස භ්ාගීපාවෂයන්ාෂතතාසතාරම්භ්කාඋෂළලා්ැවැපාවීණි. 

ෂතතාසම්තන්ත්රහයාසඳ ා 650ාෂද්ෂනකුාස භ්ාගීාූාාකරාඒාාතුරින්ා100ාෂද්ෂනකුාවිෂශශයන්හිාෂවෂසනා

විශි ්ටාණහෂණාශ්රීාලාාංීයාවිද්යාඥයින්ද්ාඇතුළපාාූාවිෂශශයන්ාෂවතින්ා්ැමිණිාපුශණලයින්ාවිය.ාවිද්යාඥයින්, තා

රජ්ෂණා ස ා ෂ්ෞශණිතකා ාාංශෂණා කාෂණ හඥයින්ා ස ා කයේතාන්කකරුවන්, තා නවනි්ැයුම්කරුවන්ා ස ා

නෂව පා්ාද්කයින්, තා විශ්වවිද්යාලා ශි යයින්ා ා ස ා ෂශශීයා ්ාසල්හිා ඉ ළා ෂශ්රේණීන්න්හිා ශි යයින්, තා ශ්රීා ලාංකාවා

නිෂය ජ්නයාකරමින්ාෂම්ාසඳ ාාස භ්ාගීාවිණීන්.ා 

ා 
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 විදාව ප්රචලිත කිරීම  

-ා‘’වසාවිසානැතිාරටෂණ ’’ාාප්රද්යේශනයාසඳ ාාප්රද්යේශනාකුටිාසාංවිධාානයාකරනාලදි. 

ාාාාා-ාාාධායා්නාාතාකයාාංශයාසතඟාඑෂණවාවිද්යාා ාාකාෂණ හාාධායා්නිකාප්රද්යේශනා්ැවැපාවීත.ා 

ාා-ා සී/සා එෂණසපාා ප්රවීපාති්ත්රා සතාණතා  ාා එෂණවා තාසිකා පුවපා්පාා ාතිෂයේකා (විද්යා) 10 ෂණා භ්ා ා 

ත්රිපාවෂයන්තා්ළාරීමත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2  ේවිපාර්ශයේ ්වීය සහකයෝගීතාවය  

ඉන්දු ශ්රී ල්ංකා විදා හා තාක්ෂ  සහකයෝගීතාවය  

2011ා සැප්කැම්බයේා තසදී, තා ාතාකයාාංශයා විසින්, තා ඉන්දියාෂආා විද්යාා  ාා කාෂණ හා ෂද්්ායේකෂම්න්තුවා සතඟා

ස ෂය ගීකාා වැඩසට නකටා (PoC) එළැඹීා ාකර, තා ඒා යටෂපා, තා ෂද්රෂටහිතා විද්යාඥයින්ා  ටා ඒකාබශධාා
ස ෂය ගීකාා්යේෂණ හාස ාවැඩමුල්ාසඳ ාාස භ්ාගීාවීෂම්ාාවසථ්ාවාඋද්ාෂආ.ා්යේෂණ හාවයා්ීතිානවයෂණා

තරම්භ්ාකරනුාලැබූාාකරා2016ාතැයිා11ාවනාදිනාතධායාවාරාප්රණතිාසතාෂල චනාරැසව්ීතා්වපාවනාලදි. 2016ා
වසෂයේදීාරජ්ෂණා්ලයාධාාරාලබනාවයා්ීතිාාටෂණාාතුරින්ා කෂණාසම්පූයේහාෂකරිණි.ාඑෂණාවාය්ීතියෂණා207 ා
වසරාතැද්ාද්ෂණවාාදීයේඝාකරනුාලැබිණි. 

 විදා හා තාක්ෂ ය පිළිඳත ඉන්දු ශ්රී ල්ංකා ාකාඳේධ කමිකටුව      

ෂකවැනිා වරටා ්වපාවනුා ලැබූා විද්යාා  ාා කාෂණ හයා පිළිබඳා ා ඉන්දුා ශ්රීා ලාංකාා ඒකාබශධාා කමිටුා රැසව්ීත, තාාාාාාාාාාාාාා

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

ෂද්්ායේකෂම්න්තුවා ාකර, තා ඉන්දියාෂආා නවදිල්ිතානුවරදීා 2016ා ාෂණ ස්තුා 04ා වනා දිනා ්වපාවනා ලදි.ා ෂතතා

රැස්වීතා ාකරතුරදීා නවා ස ෂය ගීකාා වැඩසට නා සාකච්ාාවටා ලෂණකරා ාවසන්ාකරනුා ලැබිණි.ා ෂතතානවා

ස ෂය ගීකාා වැඩසට නා ර ාානවා ස ෂය ගීකාාෂණෂ ේත්රා ණහනාවෂණා පිළිබඳා ාවධාානයා ෂයොමුා ෂකෂරනා

ාකරාස ෂය ගීකාාවැඩසට නාක්රියාපාතකාරීමෂම්දීාඒාසඳ ාාසක්රීයාද්ායකපාවයාද්ැෂණවීතටාෂද්්ායේශවෂයන්තා

එකඟකාවයා්ළවිණි.ාඑෂලසාඑකඟකාවයා්ළූාෂණෂ ේත්රාූෂණාඖ ධා, තාමිණුම්ාවිද්යාව, තාාභ්යාවකාශා්යේෂණ හා

විදා පුවත්පත 

STS සම්මන්ත්ර ය  
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ස ාෂයද්වුම්, තාෂරොෂබ ාකාෂණ හයාස ාස්වයාංක්රීයකරහයාස ාකායේමිකාඉෂලෂණෂරොනිකාවිද්යාවායනාදියයි.ා

2016ා වසෂයේදීා ්යේෂණ හා ෂය ජ්නාා කැඳවීතටපා, තා ඒවාා ෂක රාණැනීෂතන්ා ානතුරුවා 2017ා වයේ ෂණා සිටා

්ලයාධාාරාලබාදීතටපාාඑකඟකාවයා්ළවිණි.ා 

ස ෂය ගීකාාවැඩසට නටාානුව, තාෂද්රෂටන්තාෂය ජ්නාාසඳ ාාඒකාබශධාාකැඳවීතෂණාසිදුකරනාලදි.ාාවසන්ා

දිනයාවනාවිටාඒකාබශධාා්යේෂණ හාසඳ ාාෂය ජ්නාා90ාෂණාස ාඒකාබශධාාවැඩමුල්ාසඳ ාාෂය ජ්නාාාටෂණද්ා

ාතාකයාාංශයාෂවකාලැබීාතිිණි.ා 

 ඉන්දියානු විදාත්මක සහ පර්කාෂ  අශිෂ්ෂත්ව වැඩසටහන (ISRF)  
 

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

වැඩසට නා (ISRF)’’ා  ර ාා ශ්රීාලාාංීයාවිද්යාඥයින්ාස ා්යේෂණ කයින්ාසද් ාා ාධිශි යපාවාප්රද්ානයාරීමෂම්ා

වැඩසට නෂණාතරම්භ්ාකරනුාලැබාඇක.ාෂතතාවැඩසට නාපිළිබඳාෂකොරතුරු, තාවිද්යාාකාෂණ හා ාා්යේෂණ හා

ාතාකයාාංශා ෂවේා ාඩවිෂයහි, තා ජ්ාතිකා විද්යාා ්ද්නෂතහිා ෂවේා ාඩවිෂයහිා ්ළා කරනුා ලැබූා ාකරා ප්රවීපාති 

්ත්රයන්හිද්ාද්ැන්වීම්ා්ළාෂකරිණි.ාායදුම්්පාා කෂණාලැිණුාාකරාවිෂශේ ඥයින්ෂණන්ාසැදුම්ලපාාකණ්ඩායතෂණා

විසින්ාසිදුකරනුාලැබූාඇණයීතරීන්ාානතුරුව, තාායදුම්්පාා කරෂණාාධිශි යපාවාප්රද්ානයාරීමතාසඳ ාාානුතැතියා

ලබාණනුාපිණිසාඉන්දියානුාබලධාාමන්ාෂවකාඉදිරි්පාාකරනුාලැබාඇක.ා 

 

පකිස්ාානු ශ්රී ල්ංකා විදා හා තාක්ෂ  සහකයෝගීතාවය  
 

 ශ්රී ල්ංකා පකිස්ාානු විදා හා තාක්ෂ  කමිකටුකවඟය ප්රාම හු ව  

ශ්රීා ලාංකාා ්රීසථ්ානුා විද්යාා  ාා කාෂණ හා කමිටුෂවහිා ප්රථතා  මුව, තා 2016ා ෂනොවැම්බයේා  17ා දිනා ෂකොළඹදීා

්රීසථ්ානෂණාවිද්යාා ාාකාෂණ හාාතාකයාාංශයාසතඟා්වපාවනාලදි.ා ෂතතාරැසව්ීතාාකරතුරදීාස ෂය ගීකාා

වැඩසට නෂණාසකසාාාවසන්ාෂකරිණි.ා 

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

ශ්රීා ලාංකාෂආා විද්යාා  ාා කාෂණ හා ාතාකයාාංශයා ස ා ්ාරීසථ්ානෂණා විද්යාා  ාා කාෂණ හා ාතාකයාාංශයා ාකරා

‘’විද්යාව, තාකාෂණ හයාස ානෂව පා්ාද්නාස ෂය ගීකාවය’’ාපිළිබඳාාවෂබ ධාකාාගිවිසුතෂණා2016 ජ්නවාරිා05 

දිනාාපාසන්ාකබනුාලැිණුාාකරාශ්රීාලාංකාාජ්ාතිකාවිද්ායාා්ද්නතාස ා්ාරීසථ්ානුාවිද්යාා්ද්නතාාකරාවිද්යාපාතකා

ස ාකාෂණ ණිකාස ෂය ගීකාවයාසඳ ාාඒා ර ාා් සුකම්ාසලසාාෂශ. 

කවනත් සහකයෝගීතාවයන්  

ශ්රීා ලාංකාා ජ්ාතිකා විද්යාා ්ද්නතා ස ා නයනෂණා ජ්ාතිකා ස්වභ්ාවිකා විද්යාා ්ද්නතා ාකරා ාවෂබ ධාකාා ගිවිසුතෂණා

ාපාසන්ා කබනුා පිණිසා ාතාකයාාංශයා විසින්ා ් සුකම්ා සලසාා ෂද්නුා ලැබිණි.ා ඉෂණවෂද් රය, තා ෂබලරූස,් තා

ලැට්වියාව, තා නවසීලන්කය, තා රීයුබාවා ස ා ස්ෂලොෂආනියාවා යනා රටවල්ා සතඟා විද්යාව, තා කාෂණ හයා ස ා

නෂව පා්ාද්නයා පිළිබඳා එකඟකාවයන්ා තරම්භ්ා කරනුා ලැබා ඇක.ා නය ්ටිකා ්යේෂණ හා පිළිබඳා යුෂර ්ාා

සාංවිධාානයා(CERN)ාසතඟාස ෂය ගීකාාගිවිසුතෂණාාපාසන්ාකැබීතාසඳ ාාසාකච්ාාාතරම්භ්ාකරනුාලැබාඇක.ා 
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3.3.1.3 විදා, තාක්ෂ  සහ නකවෝත්පාදන සම්ඳන්ධීකර  කල්කම් කාර්යාල්ය (COSTI) හරහා ක්රියාත්මක 

සංවර්ධන මූල්ාරම්භ්ය  

 (COSTI)ා විසින්ා සම්බන්කරකරහයා කරනුා ලැබා ලාංකාා වාණිජ්ා තණ්ඩලයා තුළා ස්ථා්නයා කරනුා ලැබූා

ජ්ාතිකාජජ්වාකාෂණ හාකයේතාන්කාසාංණතය, තාSTSාසම්තන්ත්රහෂණාසතාරම්භ්කාදිනෂණදීානිලාවශෂයන්ා

දියපාාකරනුාලැබිණි. 

 

 

 

 

 

 

 ‘’Innovation Eye’’ හිාදියපාාරීමත.ා(ෂතතාපුවපාිතපියාSTSාසම්තන්ත්රහෂණදීාදියපාාකරනුාලැබිණි.)  

 

 

 

 

 

 උචිකාකාෂණ හාසාංවයේධානා වයා්ීතියා පිළිබඳ KIPO/KIPA ා සතඟා  මුවා , තා 2016 ෂනොවැම්බයේා 14 දිනා 

NEDA ශ්රවහාණාරෂණදීා්ැවැපාවීතා 

 

 

 

 

  

 ශ්රීා ලාංකාා නෂව පා්ාද්නා පුවරුවා සඳ ාා 2016ා වසෂයේා ා E- ස්වාභිතානීා සම්තානයා COSTI විසින්ා

හිමිකරණන්නාාලදි. 
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3.4 ්රහකල්ෝකාගාරය  

2016ා වසරා සඳ ාා ර ෂල කාණාරයා ෂවකා ෂවන්ා කරදීාඇතිා මුල්ා ප්රාග්ධානා ායවැයා ෂවන්ා රීමම්ා ප්රතාහයා

රුපියල්ාමිිතයනා22.2ාෂණාවනාාකරාවියද්තාරුපියල්ාමිිතයනා3.49ාරී.ාා2016ාවසෂයේදීාර ෂල කාණාරයාවිසින්ා

ර ෂල කාණාරාද්යේශන, තාඑළිත න්ාවැඩසට න්ාස ාකාරකාවිද්යාා්ාංතිාස ාසම්තන්ත්රහා්වපාවනාලදි.ාා 

3.4.1  ්රහකල්ෝකාගාර ඉදිරිපත් කිරීම් 

පූයේහාායේධාෂණ ලාතිරයාතකාප්රද්යේශනයාකරනුාලැබූාකාරකාාවිද්යාවා ාාාද්ාළාචිත්ර්ට, තාෂසෞරර ාතණ්ඩලයා

 ඳුන්වාදීෂම්ාවැඩසට න්ාස ාඑදිෂනද්ාාරා්රීාා සාපිළිබඳාඉදිරි්පාාරීමම්ාඇතුළපාාූාර ෂල කාණාරාද්යේශන, තා

්ාසල්ාසිසුන්ාස ාත ජ්නකාවාඋෂද්සාා2016 වයේ යාමුල්ල්ෂල්ාර ෂල කාණාරයාවිසින්ාප්රද්යේශනයාකරනුාලැබූා

ාකරා ාෂප්ෂණෂිකා ඉලෂණකා ඉෂණතවාා යාෂම්ා  ැරීයාවා උද්ාවිණි.ා එෂතන්ත, තා විෂශේෂිකා ාවශයකාා සහිකා සිසුන්ා

සඳ ාාවිෂශේ ාර ෂල කාණාරාද්යේශනා්ැවැපාූාාකර, තාඒා ර ාාජීවිකාාපාද්ැීම්ාවින්ද්නයාරීමතාසඳ ාාඔවුන්ටා

දිරිදීතපා, තාඔවුන්ාසීතාාවීාඇතිාසීතාතායිම්ාෂවතින්ාමුද්වාාණැනීතපා, තාාෂප්ෂණ ාාෂකරිණි. 

සාමාන ්රහකල්ොකාගාර ඉදිරිපත් කිරීම් හරහා 2016 වර්ෂකාදී අත්කර ගනු ල්ැබූ යය්රහ  සහ ඉල්ක්ක 

 
ක්රියාකාරකම 

2016 වසර සතහා ඉල්ක්ක 2016 වසකර්දී අත් කරගනු ල්ැබූ 
යය්රහ  

ද්යේශනා
සාංයයාව 

ස භ්ාගීූවන්
ෂග්ාසාංයයාව 

තද්ායත 
(රු.මි.) 

ද්යේශනා
සාංයයාව 

ස භ්ාගීූවන්
ෂග්ාසාංයයාව 

තද්ායත 
(රු.මි.) 

්ාසල්ාසිසුන්ාස ා
ත ජ්නකාවාසඳ ාා
ර ෂල කාණාරාද්යේශනා 

400 200,000 7.5 491 213,978 11.21 

විෂශේ ාර ෂල කාණාරා
ද්යේශනාස ාජ්ලාෂරොකට්ා
දියපාරීමතාපිළිබඳා
ප්රද්යේශනයාා 

5 2000 ෂනොමිෂල්ා
්වපාවනා
ලදි 

5 2,096 ෂනොමිෂල්ා
්වපාවනා
ලදි 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1  එළිමහන් වැඩසටහන් 

කාරකාාවිද්යාවාපිළිබඳාද්ැනුතාස ාඋනන්දුවාවැඩිදියුණුාරීමෂම්ාාරමුණින්, තාර ෂල කාණාරයාවිසින්ාදිවයිනා

පුරා, තාරාමීය යාප්රෂශශවලාසිසුන්ාසඳ ාාජ්ාංණතාර ෂල කාණාරා ද්යේශනා්ාසල්ා්රිශ්රායන්හිාස ාර ෂල කාණාරා

්රිශ්රෂණා රා්රීා ා සා නිමෂණ හා කඳවුරු, තා විෂශේ ා ස්වභ්ාවිකා සාංසිශධිා නිමෂණ හා කඳවුරුා යනාදියා වසරා

මුල්ල්ෂල්ා ්වපාවනා ලදි.ා ෂතයා සතාජ්ා වණීතෂණා ෂලසා සලකමින්, තා ෂතතා සියලුා වැඩසට න්ා ෂනොමිෂල්ා

්වපාවනාලදි.ාර ෂල කාණාරයාවිසින්ාාපාකරණනුාලැබූ, තාඑළිත න්ාවැඩ ට න්ා ාාසම්බන්ධිකාාෂප්ෂණෂිකා

ඉලෂණකයන්ා් කාවගුෂආාසාරාාංශණකාෂකොටාඇක.ා 

 

       ්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න      විකශයේ ේෂ අවශයේ තා සඟයත සිසුන් සතහා සිදුකරනු 

 ල්ැබූ ්රහකල්ෝකාගාර දර්ශයේ න  
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2016 වසර සතහා එළිමහන් වැඩසටහන් හා සම්ඳන්ධකයන් අකේක්ෂිත ඉල්ක්කයන් හා අත්කරගනු ල්ැබූ 

යය්රහ   

එළිමහන් වැඩසටහන් 2016 වසර සතහා අකේක්ෂිත ඉල්ක්ක 2016 වසකර් අත්කර ගනු ල්ැබූ 
යය්රහ  

වැඩසට න්ාසාංයයාවා ස භ්ාගීා
ූවන්ෂග්ා
සාංයයාවා 

වැඩසට න්ා
සාංයයාව 

ස භ්ාගීූවන්
ෂග්ාසාංයයාව 

ජ්ාංණතාර ෂල කාණාරා 300 11, ත000 380 11,950 

රා්රීාා සානිමෂණ හාකඳවුරුා 10 1, ත500 10 1,300 
සව්භ්ාවිකාසාංසිශධිානිමෂණ හා
කඳවුරුා 

01 100 1 150 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 තාරකා විදා පන්ති සහ සම්මන්ත්ර   
 

ෂනොමිෂල්ා්වපාවනුාලබනා“Astro IT”ා්ාමතාලාවාස ා“Astro Kids”ාවැඩසට නාසායේථකවා්වපාවනාලදි.ා

2016ා වසෂයේදීා කාරකාා විද්යාවා ස ා ාභ්යවකාශා විද්යාවා පිළිබඳා සියා ද්ැනුතා සැලරීයා යුතුා ාන්ද්මින්ා ඉ ළා

නාංවාණපාා්ාසල්ාසිසුහූා170ාෂද්ෂනකුාෂතතාවැඩසට න්ාසඳ ාාස භ්ාගීාූ .ාකාරකාාවිද්යාවා ාාසම්බන්ධිකා

ජ්ාකයන්කරා ඔිතම්පියාඩ්ා විභ්ාණයා සඳ ා, ත 130ා ෂද්ෂනකුටා ාධිකා සිසුන්ා සාංයයාවෂණා සඳ ාා ෂනොමිෂල්ා

සම්තන්ත්රහා්ැවැපාවීතටාර ෂල කාණාරයාවිසින්ාපියවරාණනුාලැබූාාකර, තාඒාාකරින්ාරන්ා්ද්ෂණකම්ාෂද්කෂණා

ඇතුළපාවා්ද්ෂණකම්ාදිනාණැනීතටාසිසුන්ා25 ෂද්ෂනකුාසතපාාවීාඇක. 

 

3.5 ශ්රී ල්ංකා නිනිති තාක්ෂ  ආයතනය (SLINTEC)  

 

2016ාවයේ යාසඳ ාානිනිතිාකාෂණ හාතයකන වැඩසට නාෂවනුෂවන්ාෂවන්කරාදීාඇතිාමුල්ාප්රාග්ධානාායවැයා

ෂවන්රීමම්ාාප්රතාහයාරුපියල්ාමිිතයනා544ාෂණාවනාාකරාවියද්තාරුිතයල්ාමිිතයනා303.154ාරී. 

 

3.5.1.  2016 වර්ෂය තුළදී පවත්වනු ල්ැබූ වැඩසටහන්  

පවත්වනු ල්ැබූ ක්රකමෝපාන්ක පර්කාෂ  වපෘතින්  

 ටන්කට්නියම් පිළිඳත පර්කාෂ   

නවා නිසස්ාරහා ක්රතෂආද්යෂණා  ර ාා ඉල්තනයිට්ා ෂවතින්ා ටයිෂට්නියම්ා නිස්සාරහයා කරණැනීතා පිළිබඳවාා

ෂතතාවයා්ීතියා ර ාාාවධාානයාෂයොමුාෂකෂයේ.ානියාතකාබලාණාරෂයහිාවැඩිදියුණුාරීමෂම්ාකටයුතුා2017 

වසෂයේදීාසිදුාරීමතටානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයාවිසින්ාසැලසුම්ාසකස්ාෂකෂයේ.ා 

   රාත්රී අහස නිරීක්ෂ  කතවුරු   “Astro Kids” වැඩසටහන      යංගම ්රහකල්ෝකාගාර 

දර්ශයේ න                            
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 කතෝරියම් පිළිඳත පර්කාෂ   

ෂතතාවයා්ීතියා ර ාාෂතොනසයිට්ාවැිතාඇසුරින්ාෂක රියම්ාස ා දුයේලභ්ාඔෂණසයිඩානිස්සාරහයාකරණැනීතා

පිළිබඳාාවධාානයාෂයොමුාෂකෂයේ.ානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයාවිසින්ාවිද්යාණාරාක්රියාවිතයාසාංවයේධානයාකරනුා

ලැබාඇතිාාකරාඊළඟාපියවරාවනුෂණ, තාවැඩිාදියුණුාරීමතය. 

 කෘත්රිම රසායන විදාව පිළිඳත පර්කාෂ   

නිනිතිාකාෂණ හාතයකනයාවිසින්ාෂතතාවයේ යාතුළදීාය ්පාාවිද්යාණාරා පිළිෂවපාාපිළිබඳාස තිකකරහයා

සඳ ාා ායදුම්ාකරනුාලැබූා ාකර, තා සක්රීයාඖ ධාා විද්යාපාතකා ද්රවයානි ්්ාද්නා  ැරීයාවා වැඩිදියුණුාකරණැනීතා

පිළිබඳාකටයුතුාකරමින්ාසිී..ා 

රජ්යාවිසින්ාාරමුද්ල්ාලබාෂද්නුාලැබූා් කාක්රෂත ්ායිකා්යේෂණ හාවයා්ීීනන්ානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයා

විසින්, තාෂතතාවයේ යාතුළදීාතරම්භ්ාකරනාලදි.ා 

 කාඳන් නිනිති තන්තු පිළිඳත පර්කාෂ   
 

ශෂණතිතපාාඋසස්ාද්රවයයෂණාෂලසාෂබොෂ  තයෂණාකයේතාන්කයන්හිාභ්ාවිකාෂකෂරනාකාබන්ානිනිතිාටියුබා(CNT)ා

නූල්ාවැඩිදියුණුාරීමතාපිළිබඳාෂතතාවයා්ීතිෂණාාවධාානයාෂයොමුාවීාඇක. 
 

 මිකනිරන් පිළිඳත පර්කාෂ   

ෂතතා වයා්ීතියා යටෂපාා ශ්රීා ලාංකාා නිධිා මිනිරන්ා ඇසුෂරන්ා රැෆීන්න්ා ඔෂණසයිඩා ස ා රැෆීන්න්ා උපා්ාද්නයා

කරණැනීතාපිළිබඳා්යේෂණ හාසිදුෂකෂයේ. 

2016 සැප්කැම්බයේා තසදීා නිනිතිා කාෂණ හා තයකනයා විසින්ා කාෂණ හා බීෂජ්ෞ හා තධායසථ්ානෂයහිා (TIC)ා

ෂතෂ යුම්ාතරම්භ්ාකරනුාලැබූාාකරාාTICාහිාසියා්යේෂණ හාවිද්යාණාරාසථ්ා්නයාකරනුාපිණිසාගිවිසුම්ාසඳ ාා

ාපාසන්ා කැබීතට, තා ෂද්්ායේශ්වයෂණා විසින්ා කටයුතුා කරා ඇතිා ාකරා ද්ැනටතපාා එෂණා බදුකරුෂවකුා විසින්ා සියා

්යේෂණ හා විද්යාණාරයා TICා හිා ස්ථා්නයා කරනුා ලැබා ඇකා.ා ෂම්ා පිළිබඳා විභ්වකාවයෂණා සහිකා නවා

ෂසේවාද්ායකයින්ාරීහි්ෂද්ෂනකුාසතඟාසාකච්ාාවන්ා්ැවැපාෂආ. 

 

 

 

 

 

2016ා වයේ යාතුළදී, තානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයාවිසින්, තායුනාන්ාරාමීය යාවිද්යාා  ාාකාෂණ හා්ැවරුම්ාෂසේවාා

තධායසථ්ානයා ාාස ෂය ගිකාවෂයන්ාාතිානවීනා රිකාණාරයෂණාඉදිරීමෂම්ාකටයුතුාතරම්භ්ාකරනුාලැබිණි.ා

සූතයේයාබලශෂණතිෂයන්ා රිකාණාරයාබලණැන්ෂවනුාඇතිාාකරාශාකාවයේධානයාසඳ ාානවාකාෂණ හයන්ාවනා

වායුතයාවණාවාස ාජ්ලාවණාවාෂයොද්ාාණැෂනනුාඇක. 
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සියා නි ්්ාද්නා ක්රියාවිතෂණදීා උසස්ා විද්යාවන්ා ස ා ඉාංජිෂන්රුා විද්යාවන්ා ෂයොද්ාා ණැනීතටා ා්නයනකරුවන්ා

සඳ ාාස ායාලබාෂද්නුාපිණිස, තානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයාවිසින්, තාා්නයනාසාංවයේධානාතණ්ඩලෂණදීාවිද්යාා

සායනයෂණා තරම්භ්ා කරනුා ලැබා ඇක.ා ා්නයනකරුවන්ා ෂවකා උසස්ා විද්යාා  ාා ඉාංජිෂන්රුා ද්ැනුතා ලබාදීතා

සඳ ා, තානිති්කාාරැසව්ීම්ා්ැවැපාෂආ.ාා 
ාාා 

නිනිතිාකාෂණ හාතයකනෂයහිාවිද්යාණාරා් සුකම්ාස ාඋසස්ාඋ්කරහා්රි රහයාසඳ ාාවයඹ, තාෂතොරටුවා

ස ාශ්රීාජ්යවයේධානපුරාවිශ්වවිද්යාලයන්ාසතඟ, තාෂතතාවයේ යාතුළදීාාවෂබ ධාකාාගිවිසුම්ාසඳ ාාාපාසන්ාකබනා

ලදි.ා ා 2016 වයේ ෂණදීා නිනිතිා කාෂණ හාතයකනයා විසින්ා ජ්ාකයන්කරා තට්ටෂම්ා එෂණසපාා ජ්න්ද්ා ෂප්ටන්ට්ා

බල්ත්රා  කරෂණා සඳ ාා ායදුම්ා කරනා ලදි.ා ෂතයටා ාතකරව, තා ජ්ාකයන්කරා වශෂයන්ා පිළිණැනීතටා ලෂණා ූා

ජ්යේනලයන්හිා්ත්රිකාා 12 ෂණාප්රකාශයටා්පාකරනාලදි.ා 2016ා වසෂයේදී, තානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයා Forbes 

Asia සඟරාෂආාසුවිෂශේෂිාඇණයීතටාලෂණාවිණි. 

ෂතයටාාතකරවාෂ්ෞශණිතකාාාංශෂණාෂසේවාද්ායකයින්ා20 කටාාධිකාපිරිසෂණාසතඟාසාකච්ාාවන්හිානිරකාූා

ාකරා ්යේෂණ හා තුනෂණා තරම්භ්ා කරනා ලදි.ා ඇඟල්ම්ා ්යේෂණ හා ාාංශෂණා සිදුකලා සායේථකා ්යේෂණ හා

ෂ ේතුෂවන්ා ෂප්ටන්ට්ා බල්ත්රා සඳ ාා ායදුම්ා කරනුා ලැබූා ාකරා වපාතනා වනා විටා ාෂලවිා රීමතා සඳ ාා

සාකච්ාාවන්ාසිදුෂකෂයේ. 

ශ්රීාලාංකාෂආාකයේතාන්කාෂෂේත්රයාතුළානිනිතිාකාෂණ හයාපිළිබඳාද්ැනුතාවයේධානයාකරනුාපිණිස, තාෂතතාවසරා

තුළදීානිනිතිාකාෂණ හාස තිකකරහා්ාමතාලාාෂද්කෂණා්වපාවනාලදි.ා( 63ාෂද්ෂනකුෂග්ාස භ්ාගීපාවෂයන්) 

2016ා වයේ ෂණදී, තා ්ාසල්ා සිසුන්ා ස ා ගුරුවරු, තා විශ්වවිද්යාලා ශි යයින්ා ස ා කක කාචායේයවරුන්, තා රාජ්යා

නිළධාාරින්, තාකයේතාන්කකරුවන්, තාෂ්ෞශණිතකාාාංශෂණානිළධාාරින්ාස ාවිෂශශීයානිෂය ජිකයින්ාඇතුල්ා 2000 

කටාාධිකාසාංයයාවෂණානිනිතිාකාෂණ හාතයකනයාෂවකාචාරිකාෂආානියැළීාඇක.ා 
 

3.6 2016 වසකර් අයවැය කයෝයනා ක්රියාත්මක කිරීම 

කයෝයනා 

අංක 
කයෝයනා 

අයවැය කේශයේ නය 

හරහා කයෝජිත ු දල්  
(රු.මික.) 

නිදහස් 

කරන 

ල්ද 
(රු.මික.) 

භ්ාවිත

යට 

ගත්  

(රු.මික.) 

ප්රගතිය 

361 දියවැඩියාව, තා ෂඩාංගු, තා
නිද්න්ණකා වකුණඩුා
ෂර ණයා ස ා පිළිකාා
පිළිබඳා ්යේෂණ හා
සඳ ාාාධාාරාස ාාස ායා
ලබාදීතා 

 

250 

 

50 

 

50 

 ාාංණසම්පූයේහාසාංකල්්ා
්ත්රිකාවෂණාසකස්ාරීමතා 

 ප්රමුයකාවයා ලබාදුන්ා
වයා්ීතිා සඳ ාා ්ළමුා
වාරිකයාලබාදීතා 

 ්යේෂණ හා විද්යායේක න්ා
ස ා ්යේෂණ හා
විද්යාඥයින්ා සඳ ාා
තාසිකාදීතනාාෂණවීතා 

371 ජ්ාතිකා නෂව පා්ාද්නා
වැඩසට න්, තා ජ්ාතිකා
ෂපාතාණකා ්යේෂණ හා
වැඩසට න්ා ා ස ා
කාෂණ හා
ස ණෂය ගීකාා
ෂය ජ්නාක්රතයන්ා
ඒකාබශධාා කරමින්ා
නෂව පා්ාද්නා කඩිනම්ා
රීමෂම්ා ෂආදිකාවෂණා
සථ්ා්නයා සඳ ාා
නෂව පා්ාද්නා කඩිනම්ා
රීරිෂම්ා ාරමුද්ලෂණා
සඳ ාා්ිතකාප්රාග්ධානයා 

100 - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 ශ්රීා ලාංකාෂආා
නෂව පා්ාද්නා
බීෂජ්ෞ හාණාරා ස ා ඒා
තශ්රිකා ්ශධාතිා ළිළිබඳා
සමීය ෂණ හයෂණා
සම්පූයේහා කරනුා ලැබා
ඇතිා ාකරා සමීය ෂණ හා
ෂල්යනයාසකසාාඇක.ා  

 ාරමුද්ලා භ්ාවිකයටා
ණැනීතා පිළිබඳා
තායේෂණ ්ෂශශා
ෂකටුම්්පාා කරනා ලද්ාා
ාකරා සාකච්ාාවන්ා සිදුා
ෂකෂරමින්ා්වීන 
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528 වැද්ණපාානි ්් ාද්නයන්හිා
කපාපාවයා ස තිකා
කරනුා පිණිස, තා
කාෂණ ණිකා කායේයා
තණ්ඩලයා වැඩිරීමතා
ස ාවිද්යාණාරා් සුකම්ා
වැඩිාදියුණුාරීමතා ර ාා
ශ්රීා ලාංකාා ප්රමිතිා
තයකනය, තා කායේමිකා
කාෂණ හා තයකනයා
ස ා ඖ ධාා ්යේෂණ හා
විද්යාණාරයා සවිතපාා
රීමතාා 

200 50 

ITI 

 

8.631 

 

 විද්යාණාරයා සඳ ාා

Ultra High 
Performance Liquid 
Chromatography 
(UHPLC) යන්ත්රයා

මිලදීාණන්නාාලදි.ා  

 

 SLSI 3.157  විද්යාණාරා සඳ ාා
ජජ්ව විද්යාපාතකා
තරෂණෂිකා
කැබිෂනට්ටුවෂණාමිලදීා
ණන්නාාලදි. 

 Single window 
systemා සඳ ාා

desktopා ්රිණහකා

20 ෂණාමිලදීාණැනීතා 
 

3.7 විග න සහ කළමනාකර  කමිකටු රැස්වීම  

2016ාවසෂයේදී, තාවිණහනාස ාකළතනාකරහාකමිටුවාසිආවරෂණා මුවිය.ාවිණහනාකමිටුවාවිසින්ාභ්ාණ්ඩාණාරා

නිෂය ජික, තා විණහකාධි්තිා ෂද්්ායේකෂම්න්තුෂආා විණහනා ාධිකාමා ස ා ාතාකයාාංශයා යටෂපාා ක්රියාපාතකා

තයකනයන්හිාෂජ්ය ම්ානිළධාාමන්ා ටාෂතතාරැස්වීතාසඳ ාාඇරයුම්ාකරනාලදි.ාසතාෂල චනයටාලෂණාූා්ලයාා

වයේ යාතුළාවිණහනාකමිටුවාවිසින්ාෂවනපාාකායේයයන්ටාාතකරවා් කාක්රියාකරකම්හිානිරකාවිණි.ා 
 

 ්ායේිතෂම්න්තුවාෂවකාවායේෂිකාවායේකාාඉදිරි්පාාරීමතා 

 ාතාකයාාංශයා ස ා තයකනයා සඳ ාා වනා ාභ්යන්කරා විණහනා වායේකාා ස ා බාහිරා විණහනා වායේකාා

(විණහකාධි්තිාවායේකා)ාසතාෂල චනයාරීමතා 

 භ්ාණ්ඩා සමීය ෂණ හා තණ්ඩලයා විසින්ා සිදුකරනුා ලැබූා නියේෂශශයන්ා ක්රියාපාතකා කරනුා ලබනා තකාරයා

සතාෂල චනයාරීමත 

 ප්රසම්්ාද්නාසැලැසත්, තාබැාංකුාසැසඳුම්ායනාදියාඉදිරි්පාාරීමත 

 

4. 2016 වර්ෂකා මූල්මය යය්රහ   

4.1. අමාතාශයේ කා සහ ආයතනයන්ඟය මූල්මය යය්රහ යන්ඟය සාරාංශයේ ය 

විස්තරය කවන් කිරීම් වියදම 
පුනරාවර්තන 

(රු.මික.) 
ප්රාේධන          
(රු.මික.) 

පුනරාවර්තන 

(රු.මික.) 
ප්රාේධන          
(රු.මික.) 

ාතාකයාකායේයාලයා 47.863 17.000 47.304 5.273 
්රි්ාලනාස ාතයකනාෂසේවාා 170.517 8.700 162.796 7.351 

විද්යාා  ාා කාෂණ හා සාංවයේධානා
වැඩසට න්ා 

463.129 956.338 452.783 488.344 

ර ෂල කාණාරය 17.000 22.200 15.691 3.490 
තයකනා 1013.000 1362.500 921.636 1189.585 
එකතුව  1711.509 2366.738 1600.210 1694.043 
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අමාතාංශයේ කා සහ ආයතනයන්ඟය මූල්මය යය්රහ 

පුනරාවයේකනාෂවන්

රීමම්ා

පුනරාවයේකනාවියද්ම්ාාාාාා

ප්රාග්ධානාෂවන්ාරීමම්ාාා

ප්රාග්ධානාවියද්ම්ාා

 
4.2. අමාතාංශයේ කා පුනරාවර්තන වියදම්  
 

අමාතාංශයේ ය : විදා, ත තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය  : 196 

කාණ්ඩය      : කපෞේගලික කේතන සහ කවනත් පුනරාවර්තන  

 
 

විස්තරය කවන් කිරීම්  

(රු.මික.) 

ු ළු වියදම  

(රු.මික.) 

ඉතිරිය 

(රු.මික.) 

අමාත කාර්යාල්ය  

ෂ්ෞශණිතකාෂආකනා 18.494 18.397 0.097 

ෂවනපාාපුනරාවයේකනා 29.369 28.907 0.462 

එකතුව 47.863 47.304 0.559 

පරිපාල්න සහ ආයතන කසේවා 

ෂ්ෞශණිතකාෂආකන 57.962 57.380 0.582 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 112.555 105.416 7.139 

එකතුව 170.517 162.796 7.721 

විදා හා තාක්ෂ  සංවර්ධන වැඩසටහන් 

ෂ්ෞශණිතකාෂආකන 401.458 398.769 2.689 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 61.671 54.014 7.657 

එකතුව 463.129 452.783 10.346 

්රහකල්ෝකාගාරය 

ෂ්ෞශණිතකාෂආකන 7.630 7.527 0.103 

ෂවනපාාපුනරාවයේකන 9.370 8.164 1.206 

එකතුව 17.000 15.691 1.309 

ු ළු එකතුව  698.509 678.574 19.935 
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4.3. ආයතනයන්ඟය පුනරාවර්තන වියදම්  

 

අමාතාංශයේ ය  : විදා, ත තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය   : 196 

කාණ්ඩය       : කපෞේගලික කේතන සහ කවනත් පුනරාවර්තන 

 

4.4 අමාතාංශයේ කා ප්රාේධන වියදම 

4.4.1 අමාතාංශයේ ය: විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය          : 196 

කාණ්ඩය              : පුනරුත්ාාපන සහ අත්කරගැනීම් 
 

විස්තරය කවන් කිරීම්  (රු.මික.) ු ළු වියදම  (රු.මික.) ඉතිරිය (රු.මික.) 

අමාත කාර්යාල්ය 

පුනුරුපාකා්න 5.000 2.626 2.374 

 ාපාකරණැනීම් 12.000 2.647 9.353 

එකතුව 17.000 5.273 11.727 

පරිපාල්න හා ආයතන කසේවා 

පුනුරුපාකා්න 2.700 1.641 1.059 

ාපාකරණැනීම් 4.000 3.782 0.218 

ශකයකාාෂණොඩනැාංවීතා 2.000 1.928 0.072 

එකතුව 8.700 7.351 1.349 

ු ළු එකතුව  25.700 12.624 13.076 
 

 

 

 

 

 

විස්තරය  
කවන් කිරීම්  

(රු.මික.) 

ු ළු වියදම  

(රු.මික.) 

ඉතිරිය 

(රු.මික.) 

රාය ආයතන  

නවීනා කාෂණ හයා පිළිබඳා තකයේා සී.ා ෂණලාෂණා

තධායසථ්ානයා 
112.000 92.878 19.122 

ජ්ාතිකා්ිතකාාධායයනාතයකනයා 186.900 181.000 5.900 

කායේමිකාකාෂණ හාතයකනය 233.000 233.000 0 

ශ්රීාලාංකාාජ්ාතිකාඉාංජිෂන්රුා්යේෂණ හා ා ාාසාංවයේධානා

තධායසථ්ානයා 
252.100 214.795 37.304 

ජ්ාතිකා්යේෂණ හාසභ්ාවා 19.000 16.679 2.321 

ජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නතා 136.000 113.249 22.751 

ජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ හාෂකොමිසතා 25.000 23.557 1.443 

ශ්රීාලාංකාාප්රීනකනාතණ්ඩලයා 17.000 15.701 1.299 

ශ්රීාලාංකාානවනි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසතා 32.000 30.766 1.224 

එකතුව  1013.000 921.636 91.364 
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4.4.2. අමාතාංශයේ ය: විදා, තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංක              : 196 

කාණ්ඩය               : පුනරුත්ාාපන සහ අත්කරගැනීම් 

 

 

විස්තරය කවන් කිරීම්  
(රු.මික.) 

ු ළු වියදම  
(රු.මික.) 

ඉතිරිය 

(රු.මික.) 

විදා හා තාක්ෂ  සංවර්ධන වැඩසටහන  

1.විදාතා වැඩසටහන්   
පුනුරුපාකා්න 9.150 8.305 0.845 
ාපාකරණැනීම් 32.150 31.083 1.067 
ද්ැනුතා්වරාදීෂම්ාවැඩසට න්ා 30.000 23.718 6.282 

එකතුව 71.300 63.106 8.194 

2.විදාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන්  
විද්යාා ාාකාෂණ හාප්රචිතකාරීමෂම්ාවැඩසට නා 4.900 3.739 1.161 
විද්යාපාතකාපුහුහවා 6.000 5.589 0.411 
ෂවනපාා රටවල්ා සතඟා විද්යාා  ාා කාෂණ හා
ස ෂය ගීකාවයන්ා 

45.100 43.865 1.235 

විද්යාා ාාකාෂණ හාස ෂය ගීකාවයන්ා 2.030 2.022 0.008 

විද්යා, තාකාෂණ හා ාානෂව පා්ාද්නාසම්බන්කරකරහා

ෂල්කම්ාකායේයාලයා(COSTI) 
2.008 1.290 0.718 

එකතුව 60.038 56.505 3.533 

3. නිනිති තාක්ෂ ය   

තෂය ජ්නයන්ා 544.000 303.154 240.846 
එකතුව 544.000 303.154 240.846 

4. තාක්ෂ  වවසායකත්ව සංවර්ධනය  
තෂය ජ්නයන් 2.000 0.790 1.210 
එකතුව 2.000 0.790 1.210 

5. පර්කාෂ  හා සංවර්ධන ආකයෝයන රාු ව ක්රියාත්මක කිරීම  

තෂය ජ්නයන් 4.000 3.000 1.000 

එකතුව 4.000 3.000 1.000 

6. දියවැඩියාව, ත කඩංගු, ත නිදන්ගත වකුගඩු කරෝගය සහ පිළිකා පිළිඳත පර්කාෂන සතහා සහාය ල්ඳාදීම  

  තෂය ජ්නයන් 50.000 50.000 0 

එකතුව 50.000 50.000 0 

7. පිරියත, ත යන්ත්රසූතත්ර සහ උපකර  (SLSI& ITI) 
  තෂය ජ්නයන් 50.000 11.789 38.211 
එකතුව 50.000 11.789 38.211 

8.යාතික විදා මධස්ාානය ස්ාාපනය කිරීම 
තෂය ජ්නයන් 175.000 0 175.000 
එකතුව 175.000 0 175.000 

9. ්රහකල්ෝකාගාරය  

පුනුරුපාකා්න 11.000 0.699 10.301 
ාපාකරණැනීම් 11.000 2.721 8.279 

 4D ඩිජිටල්ාප්රෂණෂ ේ්නායන්ත්රයෂණාසථ්ා්නයාරීමතා 0 0 0 

ශකයකාාෂණොඩනැාංවීත 0.200 0.070 0.130 

එකතුව 22.200 3.490 18.710 

ු ළු එකතුව 1004.238 504.458 499.780 
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ආයතනයන්ඟය ප්රාේධන වියදම්

ෂවන්ාරීමම්

මුල්ාවියද්තාා

4.4.3 ආයතනයන්ඟය ප්රාේධන වියදම්  

අමාතාංශයේ ය: විදා, ත තාක්ෂ  හා පර්කාෂ  අමාතාංශයේ ය  

ශීර්ෂ අංකය : 196 

කාණ්ඩය     : පුනරුත්ාාපන සහ අත්කරගැනීම් සහ කවනත් ප්රාේධන වියදම්  
 

 

4.5. අත්තිකාරම් ගිසම 
  
 

රයකා කාර්යයන් සතහා වියදම්ඟය 

උපරිම සීමාවන් (ශ්රී.ල්ං.රු.) 
රයකා කාර්යයන් සතහා 

ල්ැබීම්ඟය අවම සීමාවන් 

(ශ්රී.ල්ං.රු.) 

රයකා කාර්යයන්ඟය හර ඉතිරිය 

සතහා උපරිම සීමාවන් 

(ශ්රී.ල්ං.රු.) 

25,000,000.00 10,000,000.00 75,000,000.00 

 

විස්තරය කවන් කිරීම්  

 (රු.මික.) 

ු ළු වියදම  

(රු.මික.) 

ඉතිරිය 

(රු.මික.) 

රාය ආයතන  

නවීනා කාෂණ හා පිළිබඳා තකයේා සී.ා ෂණලාෂණා තධායස්ථානයා 

(ACCIMT) 

80.000 79.043 0.957 

 

ජ්ාතිකා්ිතකාාධායයනාතයකනයා (NIFS) 145.300 144.999 0.300 

කායේමිකාකාෂණ හාතයකනයා (ITI) 531.000 388.531 142.469 

ශ්රීා ලාංකාා ජ්ාතිකා ඉාංජිෂන්රුා ්යේෂණ හා  ාා සාංවයේධානා

තධායසථ්ානය (NERDC) 

50.000 47.345 2.655 

ජ්ාතිකා්යේෂණ හාසභ්ාවා(ාNRC) 230.000 230.000 0 

ජ්ාතිකාවිද්යාා්ද්නතා(NSF) 250.000 231.815 18.185 

ජ්ාතිකාවිද්යාා ාාකාෂණ ණිකාෂකොමිසත (NASTEC) 11.000 8.603 2.397 

ානුකූලකාා කෂණෂසේරුා පිළිබඳා ශ්රීා ලාංකාා ප්රීනකනා

තණ්ඩලයා(SLAB) 

5.200 2.000 3.200 

ශ්රීාලාංකාානවානි්ැයුම්කරුවන්ෂග්ාෂකොමිසතා(SLIC) 60.000 57.249 2.751 

ු ළු එකතුව  1362.5 1189.585 172.914 




