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අධයක්කේ භහකරෝචනඹ 

සවිඩන ජහතයන්තය ංර්ධන නිකඹෝජිතහඹතනඹ (SIDA) විසින් ශ්රී රංහ යජඹට ඳඹන රද සවිඩන 

ක් කයෝනර් (SEK) මිලිඹන 15  වන ණඹක් භිනන් අයමුදල් ම්ඳහදනඹ යන රදු වජ යහඹන විදයහ, 

අණු වජ කනද වහ වජ තහක්ණ  ආඹතනකේ (IBMBB)  සිවිල් ඉදි කිරීම් වහ උඳයණ ම්ඳහදනඹ සිදු 

යන රදී. IBMBB හි මලි ළරළසභට අයමුදල් ම්ඳහදනඹ යන රද්කද් ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකුකන විදයහ 

වහ තහක්ණ කේ පිවෘස  ංර්ධන යහඳ්තිඹ විසිනි. 

කොශම, සවිඩන තහනහඳති හර්ඹහරකේ දුත භණ්ඩර ප්රධහනි අතිරු ඈන් කම්වෘ ෂළරනිඹස භවත්මිඹ ව 

සීනඩනකේ උප්රහ විලසවිදයහරකේ උඳ ප්රධහනී, භවහචහර්ඹ උල්ෂස ඳළටර්න් භවතහ විසින් 2004 අකප්රේල් 28 ළනි 

දින වජ යහඹන විදයහ, අණු වජකනද වහ වජ තහක් ණ ආඹතනඹ (IBMBB) උත්හහයකඹන්  

වි්ත යන රදී. ආඹතනකේ ආඥහ ඳනත 2003 අකප්රේල් 3 ළනි දින අං 1282/25 දයන අති විකලේ ළට් 

ඳත්රකේ ඳශ යන රදී. කොශම විලසවිදයහරකේ ප්රධහන භූමිකේ කොඩනළිනල්ර පිහිටහ තිකේ. පර්ණ සඹංක්රීඹ ඩී. 

එන්. ඒ. අනුක්රභඹන්, භයිකක්රෝ ඇකර් සෆනර්, FPLC, HPLC, ප්රතිදීප්ත ව රහ අභතහ අන්ීනක් 

(Fluorescence and Phase Contrast microscopes, laminar floor hoods) ත්ත් වහ ලහ ඳට 

විදයහහයඹ තුශ ර්ධනඹ කිරීකම් ඳවසුම්, ඳර්කේණ ත්හහය, ශීතහහය, සථහනීඹ ජහරයණඹ (LAN), 

විකලේ ප්රහල තන්තු කක්ඵල් භිනන් අන්තර්ජහර ප්රකනලඹ ළනි අණු වජ විදයහන්හි බහවිත න සිඹලු භ 

නීනන උඳයණලින් භන්විත IBMBB ආඹතනඹ පර්ණ කර හයුමීයණඹ යන රද්දකි. 

IBMBB මලි ක්රිඹහහරී ක්කේත්රඹන් න්කන් විදයහඳති (MSc), දර්ලනඳති (MPhil) ව ආචහර්ඹ උඳහධි 

(PhD) ළඩටවන්ඹ. IBMBB ආඹතනඹ උඳහධි අකප්ක්  සිසුන් ඵහ කනොන්නහ නමුදු කොශම 

විලසවිදයහරකේ උඳහධි අකප්ක්  ඉළන්ීනම් ළඩටවන්රට වකඹෝඹ රඵහ කද්. IBMBB ආඹතනඹ පර්ණ 

හලීන විදයහඳති (MSc) ළඩටවන් තුනක් ඳත්යි. ඒහ නම්, අණු ජීන විදයහ, වර ව අණු ප්රතිලක්ති 

කනදඹ ව වජ කතොයතුරුකනදඹ ඹන ඳහඨභහරහඹ. කම් ඳහඨභහරහර මලි අයමුණ න්කන් ශ්රී රංහකන 

ංර්ධනඹට අදහශ ර්තභහන අණු ජීන ක්කේත්රඹන්හි නහභිත පුහුණු රඵහදීභත්, ආචහර්ඹ උඳහධිඹ ඉරක් 

යත් ළඩිදුය උස අධයඹන ටයුතු වහ තරුණ උඳහධිධහරීන් දිවෘළන්ීනභත් ඹ. එකේ භ, කම් ඳලසචහත් උඳහධි 

ළඩටවන්රට අභතය කටි පුහුණු ළඩටවන්, ළඩමුළු වහ දළනුභ ප්රචලිත කිරීභ වහ ආයහධිත කද්ලන ව 

ආධුනි ළඩටවන් රැක් ද IBMBB විසින් ඳත්නු රළකේ. 

2016 හර්ඹ ටවන් පිළිඵ භහකරෝචනඹ ඳවත දළක්කන: 

IBMBB හි ලිඹහඳදිංචි  (ඍජු) MPhil/PhD සිසුන් ංයහ විසි නඹයි. 

අකනකුත් උස අධයහඳන ආඹතනර ලිඹහඳදිංචි ීන IBMBB හි ඳර්කේණ සිදු ශ MPhil/PhD සිසුන් 

ංයහ 4. 

හර්ථ කර උඳහධි නිභ ශ ංයහ PhD-1; MPhil-1; MSc-17. 

ඳර්කේණ වහ PhD නිඵන්ධන ඉදිවෘඳත් කිරීම් - තුනයි. 

ලිඹහඳදිංචි වූ MSc සිසුන් - අණු ජීන විදයහ - එකොශවයි. 

  - වර වහ අණු ප්රතිලක්තිකනදඹ - දවඹයි. 

ඳත්නු රළබ කටි පුහුණු ඳහඨභහරහ/ළඩමුළු - 2 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ/සිසුන් රඵහත් ම්භහන 

 ජහතයන්තය ංචහය ප්රදහනඹන් -2 

 ජහති ංචහය ප්රදහනඹන් - 0 

 ඳර්කේණ වහ ප්රහලන වහ ම්භහන - 14 

ප්රහලන ජහතයන්තය ජර්නරර ඳශ වූ මුල් ඳර්කේණ ඳත්රිහ - 17 

 භහකරෝචනඹ කභන් ඳතින ප්රහලන - 2 

 ඳර්කේණ ඉදිවෘඳත් කිරීම් (එතු) – 35; (ජහතයන්තය) - 4 

විසතය කම් හර්තහකන අන්තළන ඳශ කන. 
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2016 හර්ඹ හධනඹ ඇස ඵළල්කභන් 

 

 

 

MSc, MPhil ව PhD ප්රතිපර  

අලුතින් ඵහ ළනීම් ව අධයඳනඹ රඵමින් සිටින 

සිසුන්  

පුහුණු ඳහඨභහරහ/ ළඩමුළු ංයහ  

උඳහධි අකප්ක් සිසුන්/උ. කඳ. සිසුන්/ගුරුරුන් 

වහ යහඹනහහය ප්රහකඹෝින ළඩටවන් ංයහ 

භතත්ත්කේ භහකරෝචිත ඟයහර ප්රහලන  

ම්භන්ත්රණ/ රැසීනම්ර ඉදිවෘඳත් කිරීම්  

නිඵන්ධන/ උඳහධි නිඵන්ධන  

ප්රදහනඹන් - ඳර්කේණ වහ ංචහය  

2016 දී රළබුණු න ප්රදහනඹන්  

හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු වබහිනීනම් ංයහ  
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අණු ජීන විදයහන්හි  

අන්තර්ජහති  

විශිසට කක්න්ද්රසථහනඹක් 

 ඵට ඳත් ීනභ 

 

 

 

 

ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ 

 

ඳවසුම් 

ළරසීභ 

 

ආයම්බ 

කිරීභ ජහති ව අන්තර්ජහති 

ංර්ධනඹ  

ශඟහ ය ළනීභ උකදහ  

අණු වජ විදයහන්හි 

උස ඳර්කේණ ව  

භහන ම්ඳත් 

ංර්ධනඹ 

 2. කභකවය 

 

1. දළක්භ 
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විලස විදයහර ප්රතිඳහදන කොමින් බහ  
(UGC) 

විලසවිදයහර උඳ කුරඳති 

බහ නහතන 

බහ 

කල්හධිහරී 
මරයහධිහරී 

පීඨ  

පීඨහධිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තු 

ප්රධහනීන් 

ආඹතනකේ අධයක් 

ඳහර 

භණ්ඩරඹ 

කජයසඨ  

වහය 

කල්හධිහරී 

කජයසඨ   
වහය 

මල් ඹහධිහරී 

අධයහඳන  

මිටු 

උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ  

ඳර්කේණ 

ආචහයධර්භ 
ව උස උඳහධි 

මිටු 
 කජයසඨ  

වහය 

කල්හධිහරී 

කජයසඨ   
වහය 

මරයහධිහරී 

ංවිධහන ටවන 
 

විලසවිදයහර ඳද්ධතිකේ ර්තභහන යුවඹ 



 

                        9  හර්ෂි හර්තහ -2016, IBMBB, කොශම විලසවිදයහරඹ

   
 

 
අධයක්:   භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති  

ඳහර භණ්ඩර හභහජිකඹෝ 

 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති, අධයක් - IBMBB, (බහඳතිනිඹ) 

එම්. ඩී. එම්. ඩී. රුණහතිර මිඹ, කල්ම්කේ නහමිත, අධයක් (ංර්ධන), උස අධයහඳන අභහතයංලඹ (2016 

ළප්තළම්ඵර් දක්හ) 

එස. එස. එළන්ජලීන් මිඹ, කල්ම්කේ නහමිත, අධයක් (ංර්ධන), උස අධයහඳන අභහතයංලඹ (2016 

ඔක්කතෝඵර් සිට) 

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ, විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිභ විසින් නම් යන රද 

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ, විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිභ විසින් නම් යන රද 

සී. භහලිඹද්ද භවතහ, විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිභ විසින් නම් යන රද  

භවහචහර්ඹ යභණී විකේකේය, විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිභ විසින් නම් යන රද  

තිරක් රුණහයත්න භවතහ, බහ විසින් නම් යන රද   

යහජන් ආසිවෘහදම් භවතහ බහ විසින් නම් යන රද  

භවහචහර්ඹ ආවෘඹයහණි ඥහනදහන්, නහතන බහ විසින් නම් යන රද    

ඉන්දියහ නහනහඹක්හය මිඹ, නහතන බහ විසින් නම් යන රද. 

භවහචහර්ඹ කජනිෂර් කඳකර්යහ, වදය පීඨහධිඳති, කොශම විලසවිදයහරඹ, නිරඵරකඹන්  

භවහචහර්ඹ කක්. ආර්. ආර්. භවහනහභ, පීඨහධිඳති / විදයහ, කොශම විලසවිදයහරඹ, නිරඵරකඹන් 

භවහචහර්ඹ ිනවහන් වික්රභනහඹ, අධයක්, කොශම විලසවිදයහරඹ, ඳවෘණ විදයහඹතනඹ, නිරඵරකඹන්             

(2016 භළයි දක්හ) 

භවහචහර්ඹ කක්. පී. කවේහභකේ, අධයක්, කොශම විලසවිදයහරකේ ඳවෘණ විදයහඹතනඹ, නිරඵරකඹන්,                

(2016 ජුනි දක්හ) 

භවහචහර්ඹ සී.පී.ඩි.ඩේලින. භළතින, අංල ප්රධහනී/වජයහඹන වහ අණු වජවිදයහ, වදය පීඨඹ, නිර 

ඵරකඹන් (2016 භළයි දක්හ) 

ආචහර්ඹ කිත්මිණි සිවෘකද්, අංල ප්රධහනී/වජයහඹන වහ අණු වජවිදයහ, වදය පීඨඹ, නිර ඵරකඹන්  

(2016 ජුනි සිට) 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් - ආයහධිත 
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අන්තර්ජහති පිළිළනීභ 

IBMBB ආඹතනඹ, උප්රහ විලස විදයහරකේ ජහතයන්තය යහඹන විදයහ ළඩටවන වහ ආසිඹහකන අණු 

ජීන විදයහ ම්ඳත් භධයසථහනඹක්  ව යුකයෝපීඹ අණු ජී විදයහ ජහති කෝඩඹ (EMB net)  ලකඹන් දිට 

භ ටයුතු කශේඹ.  

 
ජහතයන්තය ම්භහන 

IBMBB ආඹතනඹ කොඩනළගීභ වහ සීනඩනකඹන් අයමුදල් රඵහකන එඹ ම්පර්ණ කොට අධයක් ලකඹන් 

ටයුතු ශ සිඹ කේහ හරඹ තුශ දී එඹ පුළුල් කිරීභ වහ ටයුතු කිරීකම් උදහය හර්ඹ බහයඹ අළයීම් ස 

IBMBB හි භහයම්බ වහ හිටපු අධයක් භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ භවතහට, භධයභ වහ දකුණු ආසිඹහකන 

විදයහ ආඹතන සථහඳනඹ කිරීභ වහ න කරෝ විදයහ ඇඩමි ම්භහනඹ ප්රදහනඹ යනු රළිණණි. ඉන්දිඹහකන 

ඵළංකරෝර්හිදී 2016 කදළම්ඵර් 4-5 දක්හ ඳළළති රහපීඹ ම්භන්ත්රණඹට වබහින ීනභ වහ භවහචහර්ඹ 

රුණහනහඹ ව IBMBB හි සිසුහු කදකදකනක් (කභයන් එදිවෘීනය භවතහ ව ක්රිලහනි කයොරිකෝ මිඹ) කතළනි 

කරෝ විදයහ ඇඩමිඹ (TWAS) කතින් ංචහය ප්රදහනඹන් රදව. 

“ඔක්සිහය ආතතිඹ ආශ්රිත භන් භහර්ඹන් ඔසකේ භහන පිඹයුරු පිළිහ (MCF-7) වර කකයහි ඇති 

න කොනිඹහඩයින් කඳශඹුම් ඇකඳොසකටෝසිස“ ඹන භහත්හ ඹටකත් වූ ඳර්කේණ ඳත්රිහ වහ, 2016 ජලි 

8-10 දක්හ සිංප්පරුකන ඳළළති, සිංප්පරු අර්බුදකනද ංභකේ 2 ළනි හර්ෂි රැසීනකම්දී කවොභ ඳත්රිහ 

කනුකන් වූ ම්භහනඹ සිකුභහයන්, එන්; භයකෝන්, එස.ආර්.; අධිහරී, ඒ; එදිවෘීනය, එම්.කක්.; 

කතන්නකෝන් ආර්.; තහඵෲ අයි.; ව භරවිකේ එන්. විසින් දිනහන්නහ රදී. 

 

2016දී රද ජහති ම්භහන :  

(අ) භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

 2014 කර් විදයහත්භ ප්රහලන කනුකන් ජනහධිඳති ම්භහනඹ. 

(ආ) භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

 විලස විදයහර ඳර්කේණ ප්රදහනඹ (IBMBB) - 2015 

(ඇ) ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.ීන.එස.කේ. ීනයකේන 

2014 කර් විදයහත්භ ප්රහලන වහ ජහති විදයහ ඳර්කේණ ව කුරතහ ම්භහන කදක්. 

(ඈ) 8 ළනි IBMBB හර්ෂි විදයහත්භ ළසි:- කවොභ ඳත්රිහ කනුකන් ම්භහන 

  ඖධීඹ ලහ - එන්. සිකුභහයන් මිඹ. 

 ප්රතිලක්තිකනදඹ ව කඵෝන කයෝ - ඩී. එල්. ගුණකේය භවතහට ව එම්. කේ. ආර්. නිලුෂහ ව 

එන්. ප්රනහන්දු භවත්මීන්ට වවුකල් ප්රදහනඹ යන රදී. 

  අණු ජීවිදයහ වහ වජ තහක්ණ - එම්. හහිනීප්රිඹහ මිඹ. 

  කවොභ කඳෝසටයඹ වහ ම්භහනඹ - කක්. ඹහත්රී මිඹ. 
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(ඉ) ශ්රී රංහ අහත්මිකනද වහ ප්රතිලක්තිකනද ංභකේ 8 ළනි ද්විහර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ 

මලි ප්රතිලක්තිකනදඹ පිළිඵ ප්රථභ තයහඹ - එම්. කේ. ආර්. නිලුෂහ මිඹ. 

ලහඹනි ප්රතිලක්තිකනදඹ පිළිඵ ප්රථභ තයහඹ - බී. ඩී. සිල්හ භඹහ. 

(ඊ) යශිනි ඵයභආයච්චි මිඹ -  

2016 ජහති විදයහ ඳදනකම් ඳර්කේණ මුළුකනදී ආවහය වහ ්ෂිර්භ අංලකේ කවොභ කඳෝසටර් 

ම්භහනඹ 
 

(උ) එච්. ඒ. සී. අයි. කක්. කයොරිකෝ මිඹ 

 2016 පිළිහ පිළිඵ කවොභ ඳත්රිහ කනුකන් ශ්රී රංහ වදය ංභකේ ම්භහනඹ 
 

(ඌ) කජොඈන් ටිෂනිඹහ කොතරහර මිඹ 

 2016 ජහති විදයහ ඳදනකම් ඳලසචහත් උඳහධි ඳර්කේණ ශියත් ප්රදහනඹ. 
 

ංචහය ප්රදහනඹන් 

ය. යහජකෝඳහරන් මිඹ - ඕ.එස.ටී.පී. පුහුණු ශියත් ප්රදහනඹ, ජහති විදයහ ඳදනභ.   

- ප්රති පිළිහ ංකඹෝ යුව ඳළවළදිලි කිරීකම් පුහුණු භහකරෝචනඹ වහ ඳකිසතහනකේ යච්චි හි 

එච්. ඊ. කේ. ඳර්කේණ ආඹතනඹට ඹෆභ වහ. 

හහිනීප්රිඹහ භකනෝවයන් මිඹ - ංචහය ප්රදහනඹ, ජහති විදයහ ඳදනභ. 

- 2016 කදළම්ඵර් 6-10 දක්හ ළන් ඇන්කටෝනිකඹෝහි ඳළළති, 2016 ළන් ඇන්කටෝනිකේ පිඹයුරු 

පිළිහ සිම්කඳෝසිඹභට වබහින ීනභ වහ. 
 

අනුසභයණ කද්ලන / පර්ණ ළසි කද්ලන 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් 

ශ්රී රංහ කබෞතකනද ංභකේ දී 2016 ළරන්ටයින් ඵසනහඹ අනුසභයණ කද්ලනඹ ඳත්හ 

වතිඹක් රඵහ ත්තහඹ. 

ඹහඳනඹ විදයහ ංභකේදී භවහචහර්ඹ කක්. ඵහරසුරභනිඹම් යන් ඳදක්ම් කද්ලනඹ ඳත්න රදු 

ඳදක්භක් වහ වතිඹක් රඵහ ත්තහඹ. 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ශ්රීභත් කජෝන් කොතරහර ආයක් විලසවිදයහරකේ 9 ළනි ජහතයන්තය ඳර්කේණ ම්භන්ත්රණකේදී 

පර්ණ ළසි කද්ලනඹක් ඳත්න රදු ඳදක්භක් වහ වතිඹක් රඵහ ත්තහඹ. 

අළයීම් ම්භහනඹ - ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

2016 ජහතයන්තය විදයහ ව ඉංජිකන්රු ප්රදර්ලනකේදී විකලේ ම්භහනඹක් දිනහත් පී. එම්. කරෝචන 

පියුභන්ත ප්රනහන්දු භවතහ විසින් සිදු යන රද පිළිහ පිළිඵ යහඳ්තිඹක් අධීක්ණඹ කිරීභ කනුකන් 

ජහති විදයහ ඳදනකභන් වතිඹක් රඵහ ත්කත්ඹ. 

සිඹ ඳර්කේණ ප්රතිපර ජහතයන්තය ඟයහර ඳශ කිරීභටත් ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ කිහිඳඹදී භ ඒහ 

ඉදිවෘඳත් කිරීභටත් IBMBB හර්ඹ භණ්ඩරඹට වහ සිසුන්ට වළකි විඹ. ඳර්කේණ ප්රහලන වහ 

න්නිකනදනඹන් ඹටකත් විසතය වන් කන. 
 



 

                        12  හර්ෂි හර්තහ -2016, IBMBB, කොශම විලසවිදයහරඹ

   
 

භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 
 

ඳලසචහත් උඳහධි ළඩටවන් 
 

2016 දී න දර්ලනඳති/ආචහර්ඹ උඳහධි අකප්ක් (MPhil/PhD) සිසුහු සින කදකනක් ලිඹහඳදිංචි වූව.  IBMBB 

හි ලින් ලිඹහඳදිංචි වූ සිසුහු 25 කදකනක් සිඹ ටයුතු තදුයටත් යකන ිනඹව. MPhil / PhD අධයඹන 

ටයුතු ඳදනම් ීන ඇති ඳර්කේණ ළඩටවන්, ඳර්කේණ ක්රිඹහහයම් ඹටකත් විසතය කන. දර්ලනඳති /ආචහර්ඹ 

උඳහධි වහ කනත් උස අධයහඳන ආඹතනර ලිඹහඳදිංචි වූ සිසුහු සින කදකනක් සිඹ අධයඹන ටයුතුර 

කොටක් IBMBB හිදී සිදු ශව. IBMBB හි එක් PhD සිසුකු හර්ථ කර සිඹ උඳහධිඹ ම්පර්ණ ශ අතය 

MPhil (ක්ර) සිසුන් අතවෘන් එක් අකඹක් ද MPhil උඳහධිඹ හර්ථ කර නිභ කශේඹ. තත් IBMBB, PhD 

සිසුන් තිකදකනක් PhD අධයඹන ටයුතු අන් කොට ඳරීක්ණඹ වහ නිඵන්ධන ඉදිවෘඳත් ශව.  

(දර්ලනඳති/ආචහර්ඹ උඳහධි සිසුන් පිළිඵ රළයිසතු වහ 1 ව 2 ගු ද, ඔවුන්කේ අධයඹනඹන් ඳදනම් වූ 

ක්රිඹහත්භ ඳත්නහ ව න ඳර්කේණ ළඩටවන් වහ රද අයමුදල් පිළිඵ විසතය වහ 3 ළනි ගු ද 

ඵරන්න.) ඳරීක්ණ ක්රිඹහලිඹ අන් යන PhD වහ MSc සිසුන් පිළිඵ විසතය 4 ව 5 ගුර ඇතුශත් කන. 
 

විදයහඳති (MSc) ළඩටවන : විදයහඳති උඳහධි ළඩටවන් වහ 12 ළනි ව 10 ළනි ණ්ඩහඹම් 2016 

භහර්තු භහකේදී ඵහ න්නහ රද අතය අණු ජීන විදයහ (MLS) සිසුහු එකො කශොස කදකනක් ද වර වහ 

අණු ප්රතිලක්තිකනද (CMI) සිසුහු ද කදකනක් ද ඒහට ඇතුශත් වූව. 

අණු ජීන විදයහ MSc සිසුන් සින කදකනකු  ව වර වහ අණු ප්රතිලක්තිකනද සිසුන් වත් කදකනකු 2016 දී 

සිඹ 3 ළනි අධයඹන හයකේ ටයුතු ත දුයටත් යකන ිනඹ අතය 2015 ණ්ඩහඹකම් සිසුහු එකශොස කදකනක් 

ඳරීක්ණඹ වහ සිඹ නිඵන්ධන ඉදිවෘඳත් ශව. (විසතය වහ 5 ගු ඵරන්න.) එක් අණු ජීන විදයහ MSc 

ශියකඹක් (2015 ඵහ ළනීභ) නිසඨ ණ්ඩහඹභට එක් විඹ. 

වර වහ අණු ප්රතිලක්තිකනද MSc සිසුහු වත් කදකනක් 2015 දී සිඹ 1 ළනි ව 2 ළනි අධයඹන හයකේ 

ටයුතු ත දුයටත් යකන ිනඹව. කම් ණ්ඩහඹකම් (CMI) එක් සිසුකක් නිසඨ ණ්ඩහඹභට ඵළඳීභ වහ 

ඉල්ලීභක් කශේඹ.  

අණු ජීන විදයහ කවොභ MSc සිසුහට පිවෘනළකභන එවෘක් රුණහනහඹ යන් ඳදක්භ 2016දී නිකනතිහ 

සිකුභහයන් කභකනවිඹ විසින් දිනහන්නහ රදී. සිසුහු 17 කදකනක් සිඹ අණු ජීන විදයහ විදයහඳති උඳහධි හර්ථ 

කර ම්පර්ණ ශව. (2014 ණ්ඩහඹකභන් 15, 2013; 01 ව 2011:01 ලකඹන්) 

ඳවත දළක්කන හර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹෝ ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහයයින් ලකඹන් තදුයටත් ටයුතු ශව: 

ආචහර්ඹ ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ. ීනයකේන භවතහ - අණු  ජීන විදයහ  MSc, ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය  

ආචහර්ඹ සිසිය ඳතියණ, වර ව අණු ප්රතිලක්තිකනද MSc 

දහනිඹහ එඩ්ර්ඩ් භවත්මිඹ - වර ව අණු ප්රතිලක්තිකනද MSc, වහය ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය  

(2016 ළප්. දක්හ) 

නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ, වහය ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය, වර වහ අණු ප්රතිලක්තිකනදඹ (2016 කදළ. 

සිට) 

හංචන කේනහනහඹ භවතහ - වජ කතොයතුරු තහක්ණකනද MSc (2016 කදළ. දක්හ) 

රපිහ විකේසිංව මිඹ - ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය, වජ කතොයතුරුකනද MSc 

ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව - භ ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය, වජ කතොයතුරුකනද MSc (2016 කදළ. සිට) 
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ඳවත දළක්කන විද්ත්හු/ඵහහිය කද්ලකඹෝ අණු ජීන විදයහ MSc ළඩටවන වහ කද්ලන 

ඳළළත්වූව:  

භවහචහර්ඹ න්ති අයයත්නම් (වදය පීඨඹ, ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ)  

භවහචහර්ඹ කයෝහිණී ප්රනහන්දුපුල්කල් (කොතරහර ආයක් විදයහ පීඨඹ)  

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ, (ම්භහනිත භවහචහර්ඹ, කොශම විලස විදයහරඹ)   

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ (ම්භහනිත භවහචහර්ඹ, වදය පීඨඹ, ළරණිඹ විලසවිදයහරඹ) 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB) 

භවහචහර්ඹ ලයහභරහ තිවෘභහන්න (විදයහපීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ)  

භවහචහර්ඹ සුකම්ධහ විකේයත්න (වදය පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

ආචහර්ඹ නිරන්ති දනහඹ (ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ);  

ආචහර්ඹ සුභහදී ද සිල්හ, ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් ව ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන (IBMBB) 

ආචහර්ඹ නිභල් පුණයසිවෘ (ප්රධහනි, ඳර්කේණ භධයසථහනඹ, කන්චර්ස ිණයුටි ක්රිකේන්ස ලිමිටඩ්, කවොයණ) 

ආචහර්ඹ මීය භයකෝන්, (IBMBB) 

ආචහර්ඹ නලින්ද සිල්හ (ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ) 

වදය සුමිත්රහ තිකේයහ (ඳවුල් ංවිධහන ංභඹ) 

ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන (IBMBB) 

හන්තහ රංහතිර භවත්මිඹ (වදය පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ, ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ, ආචහර්ඹ මීය භයකෝන්, ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව, 

නිලහයහ ඵටකොඩ මිඹ ව රක්ෂිහ ජඹකේය මිඹ, ඳහඨභහරහකන ප්රහකඹෝින ව නිඵන්ධන ඳන්ති වහ වහඹ 

වූව. 

ඳවත දළක්කන විද්ත්හු/ඵහහිය කද්ලකඹෝ වර වහ අණු ප්රතිලක්තිකනද MSc ළඩටවන වහ 

කද්ලන ඳළළත්වූව:  

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB),  

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

භවහචහර්ඹ සුයන්ජිත් කකනවියත්න (ලහඹනි ප්රතිලක්තිකනද විකලේඥ වදය, ලහන්තකම්වෘ කයෝවර, 

එ.යහ.) 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB) 

භවහචහර්ඹ ලයහභරහ තිවෘභහන්න (විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

වහඹ භවහචහර්ඹ ඇන්ඩ් න්ගුකඹන්, වජ විදයහ ව භූවිදයහ කදඳහර්තකම්න්තු, නිනකඹෝක් සිටි 

විලසවිදයහරඹ, ඇකභවෘහ එක්ත් ජනඳදඹ) 

ආචහර්ඹ ඉකනෝහ කොකයඹහ, (වදය පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

ආචහර්ඹ ධනුස දනහඹ, (ළඩඵරන ප්රතිලක්තිකනද විකලේඥ වදය, වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ) 

ආචහර්ඹ යජී ද සිල්හ  (ප්රතිලක්තිකනද විකලේඥ වදය - වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ) 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ (ජහන ඳර්කේණ ආඹතනඹ) 

ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ (IBMBB) 
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ආචහර්ඹ තුසිතහ ජනහඹ (Novartis Phrama Services) 

ආචහර්ඹ එස. ිනනිකේ (ංතකනද ඒඹ, කෞය අභහතයංලඹ) 

වදය බුද්ධි ජඹයත්න (ශ්රී රංහ ජහති කයෝවර) 

හන්තහ රංහතිර මිඹ (වදය පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

වදය හන්ති නහනහඹක්හය, (වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ) 

වදය සිසිය ඳතියණ (වදය පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ) 

වදය ්රීති කඳකර්යහ (ලින් වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ) 

වදය දභඹන්ති පීවෘස (පිළිහ කයෝවර, භවයභ) 

වදය යහජිත භයසිංව (පිළිහ කයෝවර, භවයභ) 

ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන (IBMBB) 

ආචහර්ඹ සුජී ීනයසිංව (ජහති පිළිහ කයෝවර, භවයභ) 

නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ (IBMBB) 

දහනිඹ එඩ්ර්ඩ් මිඹ ව නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ ප්රහකඹෝින ඳහඨභහරහට වහඹ වූව. 

(2016 දී නිඵන්ධන ම්පර්ණ ය 2017 දී උඳහධි රඵන සිසුන්කේ MSc නිඵන්ධන වහ 5 ව 6 ළනි 

ගු ඵරන්න.) 

IBMBB 8 ළනි අධයඹන ළසිඹ 2016 භළයි 26 දින ඳත්න රදී. උඳකුරඳති භවහචහර්ඹ රක්සභන් 

දිහනහඹ ප්රධහන අමුත්තහ වූ අතය අබහප්රහප්ත භවහචහර්ඹ සටළන්ලි විකේසුන්දය ඳවුකල් හභහජිකඹෝ 

ව තත් ම්බහනීඹ අමුත්කතෝ රැක් ඊට වබහින වූව. “ශ්රී රංහකන CKDU ංතඹ - ඳර්කේණ 

වහ කේහ අභිකඹෝ” ඹන භළකඹන් විදයහකජෝති ම්භහනිත භවහචහර්ඹ කයසවි කවෘෂස විසින් සටළන්ලි 

විකේසුන්දය අනුසභයණ කද්ලනඹ ඳත්න රදී. කභඹ ඵහහිය ඳර්කේඹන්කන් රළබුණු උද්ධ්ත 3 ක් 

ඇතුළු උද්ධ්ත 25 ක් රළබුණු, IBMBB හි ඳළළති ඉතහ හර්ථ අසථහක් විඹ. හචි වහ කඳෝසටර් 

ඉදිවෘඳත් කිරීම් ලකඹන් පිළිකලින් උද්ධ්ත 17 ක් ව 08ක්  කතෝයහ න්නහ රදී.  

විකේසුන්දය ඳවුකල් අනුග්රහවත්කඹන්, (i) ඖධීඹ ලහ, (ii) ප්රතිලක්තිකනදඹ ව කඵෝකන කයෝ, 

ව (iii) අණු වජවිදයහ වහ වජ තහක්ණඹ ව කඳෝසටර් ළසිඹ ඹන විදයහත්භ ළසි තුකන් 

කවො භ (හචි)  ඳර්කේණ ඉදිවෘඳත් කිරීභ වහ වූ ම්භහන ප්රථභ යට හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී 

පිවෘනභන රදී. උඳකුරඳති භවහචහර්ඹ රක්සභන් දිහනහඹ ව ලහලිත විකේසුන්දය භවතහ, එදිනභ  

ඳළළති ම්භහන ප්රදහකනෝත්කේදී ම්භහන ප්රදහනඹ ශව. 

2016 ළප්තළම්ඵර් 02 දින වි්ත කිරීකම් දින ළඩටවනක් ඳත්න රදී. එඹ IBMBB ංවිධහන ශ 

හර්ථ අසථහක් විඹ. IBMBB හි ඳළළත්කන MSc, MPhil/PhD ව අකනකුත් කටිහලීන 

පුහුණු ඳහඨභහරහ පිළිඵ අකඵෝධඹක් රඵහ ළනීභ වහ සිසුහු ව කදභහපිකඹෝ 128 කදකනක් 

ඳළමිණිඹව. ඳහඨභහරහ ද්රය ළඳයීභ, යහඹනහහය ංචහය, පර් ලිඹහඳදිංචිඹ ව IBMBB හි ඳළළත්කන 

/ රඵහත වළකි ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධකඹන් හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ කජයසඨ සිසුන් භඟ හච්ඡහ/අදවස 

හුභහරු කම් ළඩටවනට ඇතුශත් විඹ. 

කටි ඳහඨභහරහ : 2016 දී කටි  (දින 5) ඳහඨභහරහ කදක් ඳත්න රදී. 

(i) අණු ජීවිදයහ ශිල්ඳක්රභ පුහුණු ඳහඨභහරහ - 2016 ඔක්කතෝඵර් 

(ii) ප්රතිලක්තිකනද ශිල්ඳක්රභ පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ - 2016 කනොළම්ඵර්. 



 

                        15  හර්ෂි හර්තහ -2016, IBMBB, කොශම විලසවිදයහරඹ

   
 

i) අණු ජීවිදයහ ශිල්ඳක්රභ පුහුණු ඳහඨභහරහ:  

අණු ජී විදයහ වහ ප්රකනණි විදයහ පිළිඵ අකඵෝධඹක් රඵහදීභ වහ දින 5 අණු ජී 

විදයහ තහක්ණ වති ඳත්ර ඳහඨභහරහක් 2016 ඔක්. 24 සිට 28 දින දක්හ ඳත්න රද අතය 

18 කදකනක් ඊට වබහින වූව. වබහින වූන් විසින් ඳහඨභහරහ කඵකවවින් අඹ යන රදී. 

අකනකුත්  විලසවිදයහර/ඳර්කේණ ආඹතන/යජකේ කදඳහර්තකම්න්තු ර අඹ/ උස කඳශ නිභහ 

විලස විදයහර ප්රකනලඹ අකප්ක්හකන් සිටින සිසුන් ව IBMBB හර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹෝද 

ඊට වබහින වූව. ඔවුන් භවකයකුට ඒ ඒ ආඹතන විසින් වහඹ රඵහ කදන රදී. කම් ඳහඨභහරහ 

ම්ඵන්ධීයණ යන රද්කද් ආචහර්ඹ සුභහදි දි සිල්හ ව ඒ සුදර්ෂිනී කවේකේ මිඹ විසිනි. 
 

ii) ප්රතිලක්තිකනද ශිල්ඳක්රභ පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

ප්රතිලක්තිකනද ශිල්ඳක්රභ පිළිඵ නයඹහත්භ වහ ප්රහකඹෝින දළනුභ කභන් භ හර්ඹ ඳශපුරුද්ද 

පිළිඵ අත්දළකීභ රඵහදීභ වහ මලි ප්රතිලක්තිකනද ශිල්ඳක්රභ පිළිඵ දින 5  ප්රහකඹෝින 

පුහුණු ඳහඨභහරහක් 2016 කනොළම්ඵර් 28 සිට කදළම්ඵර් 2 දක්හ කතළනි යටත් ඳත්න 

රදී. අකප්ක්කඹෝ විසි කදකනක් (ඵහහිය 17; අබයන්තය 3) ඊට වබහින වූව. IBMBB 

ආඹතනකේ කදකදකනකු ද, කනත් ඵහහිය කද්ලයින් කදකදනකු ද (කොශම විලසවිදයහරකේ 

විදයහ පීඨකේ එක් අකඹකු ව වදය ඳර්කේණ ආඹතනකේ එක් අකඹකු) ලකඹන් ම්ඳත් 

දහඹයින් සින කදකනකුකේ වහඹ ඇති කම් ඳහඨභහරහ ඳත්න රදී. ඳහඨභහරහ අන්ර්තඹ වහ 

ඳහඨභහරහ භිනන් රඵහකදනු රළබ ප්රහකඹෝින අත්දළකීභ වබහිනවූන්කේ කනොභ අළයීභට 

රක්විඹ. ඔවුන්කන් ඵහුතයඹක් ඳයකඳෝෂිතකනදීන්, කීට විදයහඥ නිරධහරීන්, භවජන කෞය වහ 

වදය යහඹනහහය තහක්ණ ශිල්පීන් ආදී කෞය අභහතයංලකේ විවිධ හණ්ඩර අඹකන් 

ද, කොශම විලස විදයහරකේ, විදයහ පීඨකේ කද්ශීඹ වදය ආඹතනකේ ව ශ්රී රංහ වි්ත 

විලසවිදයහරකේ හර්ඹ භණ්ඩර හභහජියින්කන් ද භන්විත විඹ. භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ 

වඳුන්කනත්ති කම් ඳහඨභහරහ ආයම්බ ශ අතය ඇඹ එහි ම්ඳත් දහයිහ ද වූහඹ. ආචහර්ඹ 

සිසිය ඳතියණ ව නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහයරු වූව. 
 

උඳහධි අකප්ක් සිසුන්ට  රඵහකදන රද අණු ජී විදයහ ව ප්රතිලක්තිකනද අකඵෝධඹ 

ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව (විදයහත්භ වහය) ව රක්ෂිහ ජඹකේය මිඹ (ඉළන්ීනම් 

වහය), BMS හි වජ වදය විදයහ (BSc කෞය) සිසුන් ණ්ඩහඹම්  තුනට DNA 

ඒරන වහ විලසකල්ණහත්භ කන් කිරීභ පිළිඵ ප්රහකඹෝින නිදර්ල ඉදිවෘඳත් ශව. ඳශමු 

ණ්ඩහඹකම් සිසුන් 24 කදකනකු 2016 අකෝසතු 23 දින වබහින වූ අතය කදළනි ණ්ඩහඹකම් 

සිසුහු 23 කදකනක් 2016 අකෝසතු 24 දින ද, කතළනි ණ්ඩහඹකම් 23 කදකනක් 2016 

අකෝසතු 25 දින ද වබහින වූව. 
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ආඹතනි භහකරෝචනඹ - 2016 

කොශම විලසවිදයහරකේ ආඹතනි භහකරෝචනඹ 2016 දී ම්පර්ණ යන රදී. සිඹලුභ පීඨර ව 

ආඹතනර සඹං අළයීම් හර්තහ පිලිකඹශ යන රද අතය IBMBB ආඹතනඹ ද කම් භහකරෝචන 

ක්රිඹහලිඹට වබහින ීන සඹං අළයීම් හර්තහ ම්පර්ණ කශේඹ. 2016 භහර්තු 15 දින ඇළයුම්රුකෝ 

IBMBB ඳවෘශ්රකේ ංචහයඹ ශව. අධයක්තුමිඹ විසින් වඳුන්හ දීකම් ඉදිවෘඳත් කිරීභක් සිදු යන රද 

අතය අළයුම්රුකෝ හර්ඹ භණ්ඩරකේ සිඹලු හණ්ඩර හභහජියින් වහ සිසුන් භ හච්ඡහ 

ඳත්හ යහඹනහහයරට ඹෆකභන් ඳසු අදහශ කල්න තක්කේරු කිරීකම් කඹදුණව. විඹ ක්කේත්ර 

ම්ඵන්ධීහයරුන් ලකඹන් ඳවත වන් න හර්ඹ භණ්ඩර හභහජියින් කම් ආඹතනි 

භහකරෝචනඹට දහඹ වූ අතය අකනකුත් සිඹලු හර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹෝ කල්න ස කිරීකම් 

ටයුතුරට දහඹ වූව. 

 

විඹ ක්කේත්රඹ ම්ඵන්ධීහයකේ/ 

ම්ඵන්ධීහයයින්කේ 

නභ/නම් 

තනතුය 

1. ඳහරනඹ වහ 

ශභනහයණඹ 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

අකනෝභහ යත්නහඹ මිඹ 

ක්රිලහන්ත කවේයත් භවතහ 

අධයක්, IBMBB 

කජය. වහය කල්හධිහරී, IBMBB 

කජය. වහය මරයහධිහරී, IBMBB 

2. විඹ නිර්කද්ල ළරසුම් 

කිරීභ වහ ංර්ධනඹ 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් 

භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන 

කජය. භවහචහර්ඹ, IBMBB 

උඳකද්ල - අධයඹන හර්ඹ 

ංර්ධනඹ, IBMBB  

අධයක්, IBMBB  

කජය. කාහචහර්ඹ, IBMBB  

3.  ඉළන්ීනභ ව ඉකනීභ ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ කාහචහර්ඹ, IBMBB  

4. ඉකනුම් ම්ඳත්, ශිය 

උඳහයඹ වහ ප්රතිඹ 

ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනය කේන කජය. කාහචහර්ඹ, IBMBB  

5. ශිය අළයීම් වහ ම්භහන ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන කජය. කාහචහර්ඹ, IBMBB 

6. හර්ඹ භණ්ඩර ලක්තිඹ වහ 

ගුණහත්භබහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් 

සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ 

නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ 

නිලුෂහ ගුණයත්න මිඹ. 

 කජය. භවහචහර්ඹ, IBMBB 

කාහචහර්ඹ, IBMBB 

විදයහත්භ වහය, IBMBB 

7. ඳලසචහත් උඳහධි අධයඹන, 

ඳර්කේණ, නකෝත්ඳහදනඹ 

ව හණිජයණඹ 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් කජය. භවහචහර්ඹ, IBMBB 

8. ප්රජහ වබහිනත්ඹ, 

උද්කද්ලනඹ වහ ඵහහිය කේහ 

ආචහර්ඹ එස. භයකෝන් 

ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව 

විදයහත්භ වහය, IBMBB 

විදයහත්භ වහය, IBMBB 

9.  දුයසථ අධයඹනඹ හංචන කේනහනහඹ භවතහ වහය ජහර ශභනහයණ, IBMBB 

10. තත්ත් වති කිරීභ භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති අධයක්,  IBMBB 
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හර්ඹ භණ්ඩර ංර්ධනඹ වහ සුඵහධනඹ 

හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු : හර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹෝ න කදකනක් පුහුණු රඵහ  ඳවත ගුකන 

දළක්කන විවිධ අංලර පුහුණු ඳහඨභහරහරට වබහින වූව. 

සුඵහධන ටයුතු : IBMBB ආඹතනකේ සුඵහධ ංභකේ ක්රිඹහහයම්ර කොටක් ලකඹන් 

2016 ජුනි භ 30 ළනි දින  ඳ.. 2.00ට ජහතයන්තය බහනහ භධයසථහනකේ අධිඳති පජය මීතරහකන 

විනීත සහමීන් වන්කේ විසින් IBMBB ආඹතනකේදී ධර්භ කද්ලනඹක් ඳත්න රදී. 

ක්රීඩහ අභහතයංලකේ කඹෝජනහක් ඳවෘදි, 2016 ජනහවෘ 25 ළනි දිකනන් ආයම්බ ීන 30 ළනි දිනකඹන් 

අන් වූ තිඹ “ජහති ක්රීඩහ වහ ලරීය සුතහ ප්රර්ධන තිඹ  ලකඹන් යජඹ විසින් ප්රහලඹට ඳත් 

යන රදී. ඒ ම්ඵන්ධකඹන් 2016 ජුනි 29 ළනි දින IBMBB විසින් ක්රිඹහහයම් ංවිධහනඹ යනු 

රළිණණ. හර්ඹ භණ්ඩර කේ සිඹලු කදනහ ව සිසුන් වහ ලහරීවෘ අබයහ ළසිඹක් වහ ළවළල්ලු ඳන්දු 

ක්රිට් තයහලිඹක් ංවිධහන යන රදු හර්ථ ඳත්නු රළිණණ. 

කල් දන්දීකම් ළඩටවන : භවයභ ජහති පිළිහ ආඹතනකේ වකඹෝිනත්ඹ ඇති 2016 ජලි 26 දින 

ඳත්න රදී. IBMBB හර්ඹ භණ්ඩරකේ වහ සිසුන්කේ වබහිනත්කඹන් වහ දහඹත්කඹන් IBMBB 

සුබහධ ංභඹ විසින් ංවිධහනඹ යනු රළඵ කම් අසථහ ඉතහ හර්ථ වූ අතය වබහින වූකෝ 74 

කදකනක් කල් දන් දුන්ව. 

2016 දී රළබුණු හර්ඹ භණ්ඩරයීඹ පුහුණු 

හර්ඹ භණ්ඩර හභහජිඹහකේ 

නභ 

තනතුය ළඩමුළු / පුහුණු ඳහඨභහරහ හර සීභහ 

එස. කක්. සී. එස. චම්පිහ මිඹ ඳවෘණ කඹදවුම් 

වහය. II කශ්රේණිඹ 

උස ඉංග්රීසි ඩිප්කරෝභහ - 1 

ළනි ය 

2016 ජනහවෘ - 

කදළම්ඵර් 

එල්.සී.එස. ලිඹනකේ භවතහ තහහලි වෘඹළදුරු විදයහත්භ, සුයක්ෂිත වහ 

පිවෘභළසුම්දහඹ කභෝටර් යථ 

ඳළදීනභ 

2016 භහර්තු 1 දින 

ඒ.ටී.එන්. කෝභයත්න මිඹ අබයහරහ ක හර්මි 

නිරධහවෘ 

යහඹනහහය ද්රය 

වළසියීනකම්දී යහඹනහහය 

ආයක්හ 

2016 භළයි 06 

එල්.එන්.ආර්. ගුණයත්න මිඹ 

ටී.ආර්.ජී.එන්. ප්රනහන්දු මිඹ 

විදයහත්භ වහය 

II කශ්රේණිඹ 

ජහති ංර්ධනකේදී 

දහචහයහත්භ හයධර්භ වහ 

යහඹන ද්රයර කීම් 

2016 ජුනි 10 

එල්.එච්.කේ. කුභහය භවතහ විදයහත්භ වහය 

II කශ්රේණිඹ 

ආල්ඳ වහ නිපුණතහ 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ළඩමුළු 

2016 ජුනි 17 

ඒ.ඒ.ජඹකෝභ මිඹ හර්මි නිරධහවෘ, II 

කශ්රේණිඹ “A” 

ණ්ඩඹ 

ඳයභහණු අකලෝණ 

ර්ණහලිඹ පිළිඵ 

ම්භන්ත්රණඹ 

2016 අකෝසතු 16 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති අධයක්ෂිහ අකප් සුඵසිද්ධිඹ ළඩි දියුණු 

කිරීභ පිළිඵ ළඩමුළු 

2016 අකෝසතු 24 
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ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව විදයහත්භ වහය 

II කශ්රේණිඹ 

පරදහයී ඳර්කේණ කඹෝජනහ 

ලිීනභ පිළිඵ ළඩමුළු 

2016 ඔක්. 7 

ආචහර්ඹ ජත් ීනයකේන 

ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව 

හංචන කේනහනහඹ භවතහ 

 

නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ 

කජය. කාහචහර්ඹ 

විදයහත්භ වහය 

වහය ජහර 

ශභනහරු 

කොන්ත්රහත් ඳදනභ 

භත කාහචහර්ඹ 

IBMBB 

පරදහයී ඳහඨභහරහ 

ළරසුම්යණකේ මරධර්භ 

පිළිඵ ළඩ මුළු 

2016 කදළම්ඵර් 

16 

ජහති/අන්තර්ජහති නිකඹෝජිත ආඹතන භිනන් ජහති ංර්ධනඹ 

භවයභ ජහති පිළිහ කයෝවර, ශ්රී රංහ ජහති කයෝවර, උතුරු කොශම ශික්ණ කයෝවර, යහභ; 

කවෝභහභ මලි කයෝවර,  කොශම විලස විදයහරකේ ව ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහර කේ වදය වහ 

විදයහ පීඨ, ළරණිඹ විලසවිදයහරකේ වදය පීඨඹ, වි්ත විලසවිදයහරඹ, ඹම විලසවිදයහරඹ, වදය 

ඳර්කේණ ආඹතනඹ, කත් ඳර්කේණ ආඹතනඹ ව හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ භඟ වකඹෝිනතහ 

ඳර්කේණ ළඩටවන් 2016 ය තුශදී අණ්ඩ ඳත්හකන ඹන රදී. 

කොශම විලසවිදයහරකේ IBMBB ආඹතනකේ 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසි කේදී රත් ම්භහන 

(2016 භළයි 27) 

1 ළනි ළසිකේ කවොභ හචි ඉදිවෘඳත් කිරීභ - ඖධීඹ ලහ ඉදිවෘඳත් කිරීකම් භහත්හ - “භහන 

පිඹයුරු පිළිහ (MCF-7)  වරර govaniadine හි ප්රතියහප්තිහය ව කප්රෝඇකඳොප්කටොටික් 

ඵරඳෆම්. (OP3)”. සිකුභහයන් එන්., භයකෝන් එස.ආර්., අධිහරී ඒ., එදිවෘීනය එම්. කක්., 

කතන්නකෝන් කක්.එච්., තහඵෲ අයි., භරවිකේ එන්. 

II ළනි ළසිකේ කවොභ හචි ඉදිවෘඳත්කිරීභ- ප්රතිලක්තිකනදඹ ව කඵෝකන කයෝ 

ඳවත දළක්කන භහත්හලින් යුත් ඉදිවෘඳත් කිරීම් තුනට වවුකල් ප්රදහනඹ යන රදී. 

“කද්ශීඹ වහ ප්රති ංකඹෝජිත Apis mellifera Linnacus ර PLA2 (rApi m 1) ව Apis dorsata 

Fabricius ර PLA2 භඟ IgE ප්රතිකද්වර වයස ප්රතික්රිඹහහරීත්ඹ ළඳීභ (OP-C7)” 

ගුණකේය ඩී.එල්.පී.ඊ., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., කප්රේභංල එස., විතහයණ ඊ.ඩේලින.ආර්.ඒ. 

දනහඹ ඩේලින.එම්.ඩී.කක්., සුයන්ජිත් එල්. කකනවියත්න, ඩඹස ආර්.කක්.එස., කප්රේභකුභහය 

ජී.ඒ., ද සිල්හ එන්.ආර්. 

“හහිණි එන්කඩොකතලිඹල් වරර වහ කුඩු එපිකතලිඹල් වරර හර්ඹඹන් වහ 

පරදහයීත්ඹ ක කයහි යථජන කරප්කටොසපියහර ඵරඳෆම්. (OP9)” ප්රනහන්දු එන්., 

වඳුන්කනත්ති එස. එම්., යහජඳක් එස., ද සිල්හ එච්. කේ., කප්රේභංල එස. 

“යන් ම්භත ඳරීක්ණ, තථයහර ංයහත්භ පී.සී.ආර්. ව ළඳීකම්දී එකිකනට කනස 

ඉමියුකනෝ ඳරීක්ණ වඹ කයෝ විනිලසචඹ නියදයතහ ව යථජන කරප්කටොසපියහ ඒරනඹ 

(OP8)” නිලුෂහ ආර්., රුණහනහඹ එල්., කප්රේභංල එස., යහජඳක් එස., වඳුන්කනත්ති එස.එම්. 
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III ළනි ළසිකේ කවොභ හචි ඉදිවෘඳත්කිරීභ - අණු ජී විදයහ ව වජ තහක්ණඹ 

“TP53  අණුකන වදහි වි්තතහ වහ කතෝයහත් ශ්රී රහංකි පිළිහ කයෝගීන් ඳවෘකරෝනඹ. 

(PO12). හහිනීප්රිඹහ එම්., ද සිල්හ එස., රුණහනහඹ ඊ.එච්., කතන්නකෝන් කක්.එච්., ද සිල්හ 

කක්. 
 

කවොභ කඳෝසටර් ඉදිවෘඳත් කිරීභ 

“ශ්රී රංහකන කඳොදු විචරය ප්රතිලක්ති ඌනතහ හිත (CVID) කයෝගීන්කේ B වර ක්රිඹහහය 

හධ ධහයකේ (BAFF-R) ව කප්රේයණඹ ශ වළකි භ උත්කත්ජකේ (ICOS) වි්තතහ 

විලසකල්ණඹ. (PP7)”. ඹහත්රි කක්., ීනයභන් සී.පී.කක්., ත්කුභහය එච්.ඩී., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., ද 

සිල්හ ඒ.ඩී., ද සිල්හ ආර්. 

ශ්රී රංහ අහත්මිතහ ව ප්රතිලක්තිකනද ංභකේ 8 ළනි ද්වි හර්ෂි ළසිකේදී රත් ම්භහන -  

(2016 ජලි 15) 

නිලුෂහ එම්.කේ.ආර්., රුණහනහඹ එල්., කප්රේභංල එස., යහජඳක් එස. ව වඳුන්කනත්ති එස.එම්. 

විසින් “ශ්රී රංහකන කරප්කටොසපියහ ආහදි කයෝගීන්කේ යථජන Serovar විවිධත්ඹ” ඹන 

භළකඹන් ඉදිවෘඳත් යන රද ඳත්රිහ වහ මලි ප්රතිලක්තිකනද නිදවස ඳත්රිහ ඉදිවෘඳත් කිරීභ පිළිඵ 

ඳශමු තයහඹ ප්රදහනඹ යන රදී. 

ද සිල්හ බී. ඩී., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., කප්රේභංල එස., ඩඹස ආර්.කක්.එස. ව ද සිල්හ එන්.ආර්. 

විසින් “ශ්රී රංහකන වදය විදයහත්භ ලකඹන් ළදත් ක ව විකලේර අහත්මිහය වි ංකට 

රක්ණ විබහඹ ව ඵටහිය ක ව විකලේ භඟ ඇති වයස වි ප්රතික්රිඹහහරීත්ඹ නිභනඹ කිරීභ” ඹන 

භළකඹන් ඉදිවෘඳත් යන රද ඳත්රිහ වහ ලහඹනි ප්රතිලක්තිකනදඹ පිළිඵ නිදවස ඳත්රිහ ඉදිවෘඳත් 

කිරීකම් ප්රථභ තයහඹ ප්රදහනඹ යන රදී. 

ඵයභආයච්චි ආර්., භයකේය ආර්. ව ීනයකේන ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. විසින් “්මිනහල ව 

Chitinase ක්රිඹහහරීත්ඹ හිත ශ්රී රහංකි Bacillus thuringiensis ඒරන‟ ඹන භළකඹන් ඉදිවෘඳත් 

යන රද කඳෝසටයඹ වහ 2016 ජහති විදයහ ඳදනකම් ඳර්කේණ මුළුකනදී ආවහය ව ්ෂිර්භ 

අංලකේ කවොභ කඳෝසටයඹ වහ න ම්භහනඹ ප්රදහනඹ යන රදී. 

[IBMBB හර්ඹ භණ්ඩරයීඹ හර්ඹ භණ්ඩරකේ වහ සිසුන්කේ නම් තද ළු අකුවෘන් දක්හ ඇත.] 

ම්භහනිත භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ  

සකටොක්කවෝම් හි ජහතයන්තය විදයහ ඳදනකම් ව තුන්ළනි කරෝකේ විදයහ ඇඩමිකේ විභර්ලඹකු 

ලකඹන් ටයුතු කශේඹ. 2016 කදළම්ඵර් 4-5 දක්හ ඵළංකරෝයකේ ඳළළති තුන්ළනි කරෝකේ විදයහ 

ඇඩමිඹ විසින් ංවිධහනඹ යන රද රහපීඹ මුළුකන ප්රධහන කාඹහ ලකඹන් ද ඒ භවතහ ආයහධනහ 

රද්කද්ඹ. භවහචහර්ඹ රුණහනහඹ 2016 කනොළම්ඵර් දක්හ විඹභහරහ ඇළයීම්, ංර්ධනඹ වහ 

ඳර්කේණ උඳකද්ල ලකඹන් ද ටයුතු කශේඹ. 

 



 

                        20  හර්ෂි හර්තහ -2016, IBMBB, කොශම විලසවිදයහරඹ

   
 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන්  

IBMBB හි අණු ජීන විදයහ අධයඹන භණ්ඩරකේ බහඳතිනිඹ ලකඹන් ඳත් යනු රළබ අතය IBMBB 

වජ කතොයතුරුකනද අධයඹන භණ්ඩරකේ හභහජිහ ලකඹන් ද ටයුතු ශහඹ. භවහචහර්ඹ 

කතන්නකෝන් වදය ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනකේ (PGIM) MD - ලහඹනි අර්බුදකනද ළඩටවකන් 

ඵහහිය කාහචහර්ඹවෘඹ ලකඹන් ද, ඹහඳනඹ විලසවිදයහරකේ විදයහ පීඨකේ MPhill නිඵන්ධන 

ඳරීක්වෘඹ ලකඹන් ද, ඉන්දිඹහකන උත්තයහහන්ද්, Roorkee ඉන්දිඹහනු තහක්ණ ආඹතනකේ 

PhD ඳරීක්වෘඹ ලකඹන් ද ටයුතු ශහඹ. 2016 ජනහවෘ 12-13 දක්හ ඳළළති 21 ළනි සිඹකේ 

ංර්ධනඹ වහ ජීන විදයහ ඹන කත්භහ ඹටකත් ජී විදයහ වහ වජතහක්ණඹ පිළිඵ 1 ළනි 

ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණකේ  විදයහත්භ මිටුකන වහ ළසිකේ හභහජිහ වූහඹ. භවහචහර්ඹ 

කතන්නකෝන් ජහති විදයහ ඳදනකම්  ඳර්කේණ කඹෝජනහ, ජහති ඳර්කේණ බහකන කඹෝජනහ වහ 

අන් හර්තහ, ළරණිඹ විලසවිදයහරකේ ඳර්කේණ කඹෝජනහ ව කොශම විලසවිදයහරකේ වදය 

පීඨකේ ඳර්කේණ වහ උස උඳහධි මිටුකන ප්රති හර්තහ අළයීම්හවෘනිඹ ලකඹන් ද ටයුතු ශව. 

Tumour Biology ව Onco targets and Therapy ඹන ජහතයන්තය ජර්නරර මීක්වෘඹ ද 

ලකඹන් ටයුතු ශ භවහචහර්ඹ කතන්නකෝන් අණු ජීන විදයහ ළඩටවකන් නිසඨ පීඨකේ 

අනුලහවෘඹ ව අදහශ ඳවෘදි MSc, MPhil වහ PhD භට්ටකම් ඳර්කේණ අධීක්ණ නිසඨ හර්ඹ 

භණ්ඩර අනුලහවෘඹ ලකඹන් ද ටයුතු ශහඹ. 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ එච්. වඳුන්කනත්ති  

IBMBB ආඹතනකේ වර වහ අණු ප්රතිලක්තිකනද අධයඹන භණ්ඩරකේ බහඳතිනිඹ ලකඹන් ඳත් 

යනු රළබ අතය ශ්රී රංහ අහත්මිතහ ව කයෝ නිකයෝධකනද ංභකේ උඳබහඳතිනිඹ, කොශම 

විලසවිදයහරකේ හර්ඹ භණ්ඩර ංර්ධන භධයසථහනකේ ඳහර භණ්ඩර හභහජිහ, වදය 

ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනකේ අණු වදය විකලේඥ භණ්ඩර හභහජිහ වහ ජහති විදයහ ඳදනකම් 

වජ තහක්ණ මිටු හභහජිහ ලකඹන් ද භවහචහර්ඹ වඳුන්කනත්ති ටයුතු ශහඹ. කොශම 

විලසවිදයහරකේ 8 ළනි IBMBB හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේ (2016 භළයි) ංවිධහන මිටුකන 

බහඳතිනිඹ ව ශ්රී රංහ අහත්මිතහ ළසිකේ ංවිධහන මිටු හභහජිහ ලකඹන් ද ඇඹ ටයුතු 

ශහඹ. ශ්රී රංහ වි් විලසවිදයහරකේ වදය යහඹනහහය විදයහ කනදී උඳහධි ඳහඨභහරහ 

ඳරීක්වෘඹ / ම්ඵන්ධීහයවෘඹ ලකඹන් ව ශ්රී රංහ වි්ත විලසවිදයහරකේ MSc 

යවහවෘ කීට විදයහ ඵහහිය කාහචහර්ඹ ව ඳරීක් ලකඹන් ද ඇඹ ටයුතු ශහඹ. ඇඹ ඳවත 

දළක්කන රැසීනම්රට වහ ළඩමුළුරට වබහින වූහඹ. වජවිදයහ ව වජ තහක්ණ 1 ළනි 

ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණඹ; කත්භහ - 2016 ජනහවෘ 12-13 දක්හ ඳළළති 21 ළනි සිඹකේ ංර්ධනඹ 

වහ අණු ජීන විදයහ; 2016 ජනහවෘ 19 දින කොශම විලසවිදයහරකේ  භහන ම්ඳත් අභිර්ධන 

ආඹතනකේ (IHRA) භූ අහල විදයහ වහ ආඳදහ ශභනහයණඹ පිළිඵ ජහති ම්භන්ත්රණඹ; 2016 

ජහති විදයහ ඳදනකම් මුළු: “ඳර්කේණකඹන් වහ නකෝත්ඳහදනකඹන් ඵරළන්ීනභ”, 2016 ජලි 7 ව 

විදයහ තහක්ණ වහ ඳර්කේණ අභහතයංලඹ ව ජහති විදයහ ඳදනභ භඟ UNESCO අධයක් ජනයහල් 

භඟ විදයහත්භ ංහදඹ. භවහචහර්ඹ වඳුන්කනත්ති, ජහති විදයහ බහකන ඳර්කේණ කඹෝජනහ, 

කොශම විලසවිදයහරකේ වදය පීඨකේ  ඳර්කේණ වහ උස උඳහධි මිටුකන ඳර්කේණ යහඳ්ති 

කඹෝජනහ ප්රති හර්තහ, ශ්රී රංහ ජීවිදයහ ආඹතනකේ උද්ධ්ත, ශ්රී රංහ විදයහභිර්ධන ංභකේ 

උද්ධ්ත ව කොශම විලසවිදයහරකේ වදය පීඨකේ විලසවිදයහර ඳර්කේණ සිම්කඳෝසිඹකම් උද්ධ්ත 



 

                        21  හර්ෂි හර්තහ -2016, IBMBB, කොශම විලසවිදයහරඹ

   
 

අළයුම් යන්නිඹ ලකඹන් ටයුතු ශහඹ. එකේ භ ඇඹ IBMBB ආඹතනකේ සුබහධ ංභකේ 

උඳකද්ශිහ ද, MSc ඳර්කේණ නිසඨ අධීක්ණ හර්ඹ භණ්ඩර උඳකද්ශිහ ද ලකඹන් 

ටයුතු ශහඹ. 

ආචහර්ඹ කේ. ීනයකේන 

ආචහර්ඹ කේ. ීනයකේන තහක්ණ විදයහ පීඨඹ සථහඳනඹ කිරීකම් කභකවයුම් මිටුකන හභහජිකඹකු ද, 

කොශම විලසවිදයහරකේ කෞය වහ සුයක්ෂිතතහ ප්රතිඳත්තිඹක් ංර්ධනඹ කිරීභ පිළිඵ IBMBB 

ම්ඵන්ධීහයඹකු ද ලකඹන් ටයුතු කශේඹ. ආචහර්ඹ ීනයකේන IBMBB ඳර්කේණ ආචහර්ධර්භ ව 

උස අධයඹන මිටුකන කල්ම්, IBMBB අණු ජීන විදයහ MSc ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය, IBMBB 

කඳොදුයහජය භණ්ඩර අධීශියත් ළඩටවන් ම්ඵන්ධීහය ව IBMBB අණු ජීන විදයහ අධයහඳන 

භණ්ඩර කල්ම් ලකඹන් ද තදුයටත් ටයුතු කශේඹ. IBMBB වර ව අණු කයෝ නිකයෝධකනද 

අධයඹන භණ්ඩර හභහජිඹකු ලකඹන් ඳත් යන රදී. ආචහර්ඹ ීනයකේන 2016 භළයි භ ඳළළති 

8ළනි IBMBB හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේ ංවිධහන මිටු කල්ම්යඹහ විඹ. කවකතභ කොතරහර 

ආයක් විලසවිදයහරකේ වද් ඹ යහඹනහහය විදයහ උඳහධි ළඩටවකන් ඵහහිය කාහචහර්ඹයඹකු 

ලකඹන් ද, ශ්රී රංහ ජී විදයහ ආඹතනකේ බහ හභහජිඹකු ලකඹන් ද, ්ෂිර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තුකන ්මිනහල තහක්ණ ව උ ඳකද්ල මිටුකන හභහජිඹකු ලකඹන් ද ටයුතු 

කශේඹ. ආචහර්ඹ ීනයකේන 2016 දී කොශම විලසවිදයහරකේ IBMBB ආඹතනකේ සුඵහධ ංභකේ 

බහඳතියඹහ ලකඹන් ටයුතු කශේඹ. 

ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ 

IBMBB අණු ජීන විදයහ අධයඹන භණ්ඩර හභහජිඹකු ලකඹන් ඳත් යනු රළබුහඹ. ආචහර්ඹ 

සිල්හ IBMBB අධයඹන මිටු කල්ම් ලකඹන් ද තදුයටත් ටයුතු  ශහඹ. ඇඹ කොශම 

විලසවිදයහරකේ 2016 හර්ෂි ඳර්කේණ සිම්කඳෝසිඹම් මිටු හභහජිහ ව ආඹතන 

නිකඹෝජිතවෘඹ ලකඹන් ටයුතු ශ අතය, වජ විදයහ ව වජ තහක්ණ 1 ළනි ජහතයන්තය 

ම්භන්ත්රණකේ විදයහත්භ මිටු හභහජිහ ද වූහඹ. කත්භහ : 2016 ජනහවෘ 12-13 දක්හ ඳළළති 

21 ළනි සිඹකේ ංර්ධනඹ වහ අණු ජීන විදයහ. 

ඒ. සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ 

IBMBB හි අණු ජීන විදයහ අධයඹන භණ්ඩර හභහජිහ ලකඹන් ඳත් යනු රළබුහඹ. ඇඹ 

කොශම විලසවිදයහරකේ උස අධයහඳන ඉළන්ීනභ පිළිඵ වති ඳත්ර ඳහඨභහරහ ම්පර්ණ ශ අතය 

එක්ත් යහජධහනිකේ, රන්ඩන් හර්ඹ භණ්ඩර ව අධයහඳන ංර්ධන ංභකේ (SEDA) ප්රදහනඹ ද 

රඵහ ත්තහඹ. 

ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

IBMBB හි අණු ජීන විදයහ අධයඹන භණ්ඩර හභහජිඹකු ලකඹන් ඳත් යනු රළබීඹ. ආචහර්ඹ 

භයකෝන් IBMBB හි යහඳහය ංර්ධන ඒකේ යහඳහය ංර්ධන නිරධහරී ලකඹන් දිටභ 

ටයුතු ශ අතය ංර්ධනඹ වහ අණු ජීන විදයහ ඹන භළකඹන් 2016 ජනහවෘ 12 - 13 දක්හ 

ඳළළති ජී විදයහ වහ වජ තහක්ණඹ පිළිඵ 1 ළනි ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණකේ 21 ළනි සිඹකේ 
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විදයහත්භ මිටු හභහජිඹකු ලකඹන් ද ටයුතු කශේඹ. ආචහර්ඹ භයකෝන් ජහති විදයහ ඳදනභ 

ංවිධහන ශ විදයහ ඳර්කේණ යහඳ්ති තයකේ අධීක්ඹකු ද, ජහතයන්තය වජ යහඹන ව 

කබෞතකනද ජර්නරකේ වහඹ ංසහය ලකඹන් ද, 2016 ජුනි 7 දින IBMBB හි ඳළළති ආචහර්ඹ 

කෝමි උඩුභසවෘඹ කද්ලනකේ ආයහධිත කද්ල ලකඹන් ද ටයුතු කශේඹ. 

ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව 

IBMBB හි අණු ජීන විදයහ අධයඹන භණ්ඩර හභහජිහ ලකඹන්  ඳත් යනු රළබ අතය IBMBB 

යහඳහය ංර්ධන ඒකේ (BDU) හභහජිහ ලකඹන් ද, IBMBB සුඵහධ ංභකේ වහය 

කල්ම් ලකඹන්ද, යහඳහය ශභනහයණ ආඹතනකේ (BMS) ජී වදය සිසුන් වහ DNA 

ඒරන වහ විලසකල්ණහත්භ කන් කිරීභ පිළිඵ ප්රහකඹෝින නිදර්ලර ම්ඵන්ධීහවෘනිඹ ලකඹන් 

ද ටයුතු ශහඹ. ඇඹ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ වහ ක්ද්ද්රජීීන විකලේ අණු වඳුනහ ළනීකභන් ද, 

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරකේ ව ජහති ජරජීීන ම්ඳත් ඳර්කේණ වහ ංර්ධන 

නිකඹෝජිතහඹතනකේ (NARA) credence කජකනෝමි වහ ඍජු අනුක්රභණඹ වහ MLPA කේහ රඵහ 

දීකභන් ද වහඹ වූහඹ. එකේභ, ආචහර්ඹ යණසිංව 2016 කනොළම්ඵර් සිට IBMBB හි වජ 

කතොයතුරුකනද MSc ම්ඵන්ධීහය ලකඹන් ව IBMBB වජ  කතොයතුරුකනද අධයඹන භණ්ඩර 

හභහජිහ ලකඹන් ද ඳත් යනු රළබුහඹ. 

හංචන එස. කේනහනහඹ භවතහ 

IBMBB හි වජ කතොයතුරුකනද MSc ම්ඵන්ධීහය, IBMBB හි වජ කතොයතුරුකනද අධයඹන 

භණ්ඩර හභහජිඹකු ව IBMBB හි අධයහඳන මිටු හභහජිඹකු ලකඹන් ද දහඹ විඹ. 
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ඳර්කේණ හර්ඹඹන් 

නිර්තන රහපීඹ ඳයකඳෝෂිත වහ ආහදිත කයෝ (ඵයහ, කරප්කටොඳයිකයෝසිස, කඩංගු ව 

භළකල්වෘඹහ), අණු වදය විදයහ (පිළිහ ප්රකනණි විදයහ ව පිළිහ  වර, ප්රජනන වහ ංර්ධන 

ජී විදයහ, භහන DNA විචරයඹ CVID ප්රකනණි විදයහ, හිකභකනොප්කටයහන් වි ද්රය පිළිඵ අණු 

අධයඹනඹ) ව ලහ අණු ජී විදයහ ව ලහ ඳවෘ්ත්තිඹ (ීන, කත්, ඳළකඳොල්, අර්තහඳල්), වජ 

යහඹන වහ ක්ද්ද්රජීීනන්කේ අණු ජී විදයහ (ඵළක්ටීවෘඹහ වහ දිලීය), ඖධීඹ ලහ (ප්රතිප්රදහව ව 

ප්රතිලක්ති අනුර්තන, ප්රති පිළිහ, ප්රතිඵයහ නහල ව ප්රතිඵළක්ටීවෘඹහ ක්රිඹහහරීත්ඹන්), සහබහවි 

ව නළකනෝ ආසතයණඹ වූ ංකඹෝර ප්රති පිළිහ ක්රිඹහහරීත්ඹන් වහ හර්මි කඹදීනම්, න ත්ත් 

විකලේර අණු වඳුනහළනීභ ඹන ක්කේත්රඹන්හි ඳර්කේණ ළඩටවන් යහශිඹක් භ IBMBB හි 

ක්රිඹහත්භ ඳළතිණ. ආඹතනකේ අධයක්  ව ආඹතනකේ අධයඹන ව අධයඹන වහඹ හර්ඹ 

භණ්ඩරකේ වහ වහඹ විදයහඥයින්කේ අධික් ණඹ ඹටකත් දර්ලනඳති (MPhil) / දර්ලන සරී (PhD) 

ව විදයහඳති (MSc) සිසුන්ට ඳර්කේණ පුහුණු රඵහ කදන යහඳ්ති කිහිඳඹක් එක් එක් ඳර්කේණ 

ළඩටවනට ඇතුශත් කන. සිසුන්, ඳර්කේණ යහඳ්ති ව අධීක් යින් 1 ළනි වහ 2 ළනි ගුර 

රළයිසතුත ය ඇත.  

භහන ණ්ඩහඹම් විසින් භහකරෝචනඹ යන රද, සුචිත, ජහතයන්තය ජර්නරර පර්ණ ඳත්රිහ 

මුළු ංයහ 18ක් විඹ. (ප්රහශිත 17ක් ව එක් ඳත්රිහක් භහකරෝචනඹ ඹටකත්). ජහතයන්තය උද්ධ්ත 

4ක් ඇතුළු ඳර්කේණ න්නිකනදනඹන් 39ක් විදයහත්භ රැසීනම්රදී ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ/ඵහහිය භවහචහර්ඹරුන් විසින් රඵහන්නහ රද අයමුදල් පිළිඵ විසතය 3 

ළනි ගුකන දළක් කන. 

(1) ඳයකඳෝෂිත ව ආහදන කයෝ පිළිඵ ඳර්කේණ ළඩටවන් 

ඳයකඳෝෂිත ව ආහදන කයෝලින් ශ්රී රහංකි ජනවනකේ කයෝ ඵයට ළරකිඹ යුතු දහඹත්ඹක් 

තභත් රළකේ. සබහකඹන් භ භයණීඹ කයෝඹක් කනොවූද, දිගුහලීන ඳතින කයෝඹක් න හර 

ඵයහ කයෝඹ (Lymphatic filariasis) ළරකිඹ යුතු ේරහනය තත්ත්ඹට (morbidity) කවේතු න 

අතය ඒ වහ ඇති ප්රතිහය විල්ඳ ද සීභහහිත කන. මී උණ (කරප්කටොසඳයිකයෝසිස) ව කඩංගු උණ 

ඳළතිරීභ භෆත හරකේදී බඹහන කර ඉවශ කොස ඇති අතය ඒ කයෝ තත්ත්ඹන් කදභ ේරහනයඹට 

වහ භයණරට දහඹ කන. ප්රභහද ීන කයෝ විනිලසචඹ කිරීභ ව කයෝ ක්රිඹහලිඹට ඳහද න 

ඹහන්ත්රණඹන් කත්රුම් ළනීකම් අප්රභහණත් බහඹ ඹන රුණු කම් කයෝලින් සිදු න භයණ 

ංයහන් ඉවශ ඹෆභට කවේතු ීන තිකේ. කම් ළටලු විඳීභ වහ ඳර්කේණ ළඩටවන් කිහිඳඹක් 

ක්රිඹහත්භ ඳ.. 

භළකල්වෘඹහ ම්කප්රේණඹ ීනභ ඳහරනඹ ය ඇති නමුදු ජහති භළකල්වෘඹහ භර්දන යහඳහයඹ විසින් නළත 

වඳුන්හ දීභ රක්නු රඵමින් ඳතින ංකනදී අණු ක්රභ කම් අදිඹකර්දී සථහඳනඹ කිරීභ අලය කන. 

(අ) ඵයහ කයෝඹ 

2016 දී එක් යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ ඳළළතිණ. 

(i) විබය ඖධ ඉරක් වඳුනහ ළනීභ වහ න ඳයම්ඳයහකන අනුක්රභණ තහක්ණඹන් (NGS) 

බහවිත යමින් Setaria digitata කජකනෝභ අධයඹනඹ 

Setaria digitata අනුක්රභණ දත්ත බහවිත යමින් විබඹ ඖධ ඉරක් වඳුනහළනීභ ඉරක් ය 

න්නහ රදී. 
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විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ එවෘක් කඵොංේළම් යඩ්කරොෂස (උප්රහ විලසවිදයහරඹ, සීනඩනඹ); භවහචහර්ඹ 

එවෘක් රුණහනහඹ (IBMBB); ව භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB)  

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : හංචන එස. කේනහනහඹ භඹහ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : Swedish Links ප්රදහනඹ 

2016 දී එක් MPhil/PhD යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(ආ) කරප්කටොඳයිකයෝසිස (මී උණ) 

2016 දී MPhil/PhD යහඳ්ති 3ක් ක්රිඹහත්භ තිබණි. 

(i) කරප්කටොඳයිකයෝසිස (මී උණ) ල්තඵහ දළන ළනීභ වහ ඩිනම් ප්රතිලක්ති කයෝ විනිලසචඹ 

ඳරීක්ණ 

කරප්කටොඳයිකයෝසිස කයෝ විනිලසචඹ වහ ඩිනම් ප්රතිලක්ති කයෝ විනිලසචඹ ඳවෘක්ණ ළඳීභ 

ඉරක් යකන ව න ඩිනම් කයෝ විනිලසචඹ ඳරීක්හක් ලකඹන් ්වසථ ELISA සථහනඹ 

කිරීභ ඉරක් යන්නහ රදී.  

විභර්ලයින් : Pl : භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB), භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් (කොශම 

විලසවිදයහරඹ). භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (කොශම විලසවිදයහරඹ) ව භවහචහර්ඹ ජහන ද සිල්හ 

(ළරණිඹ විලසවිදයහරඹ) 

වකඹෝගීත්ඹ : භවහචහර්ඹ ලිරහනි රුණහනහඹ (වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ), එම්. කේ. ආර්. 

නිලුෂහ මිඹ MPhil/PhD ශිය IBMBB, 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති කත (IBMBB) ජහති විදයහ ඳදනකභන් 

(NSF/RG/2011/HS/19). 2016දී PhD නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

2016 භළයි භහකේ ඳළළති 8 ළනි IBMBB හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී උද්ධ්තඹ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

පර්ණ ඳත්රිහ කදක් ප්රහලඹට ඳත් යන රදී. 

2016 දී එක් උද්ධ්තඹක් ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(ii) ශ්රී රංහකන උග්ර කරප්කටොඳයිකයෝසිස (මී උණ) කයෝ ජනනඹට දහඹ න හධ අධයඹනඹ 

උග්ර කරප්කටොඳයිකයෝසිස ර්ධනඹ වහ නළඹුරුක් තිිණඹ වළකි විවිධ හධ (යිකටොයින් ව 

ප්රකනණි හධ ආදී උඳහය හධ) ඳරීක්හ ඉරක් යන්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : PI : භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB),  භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් 

(කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (කොශම විලසවිදයහරඹ)  

වකඹෝගීත්ඹ : ආචහර්ඹ ලිරහනි රුණහනහඹ (වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ), ටී. ආර්. ජී. නර්භදහ 

ප්රනහන්දු මිඹ (MPhil/PhD ශිය / IBMBB) 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති කත, IBMBB ජහති ඳර්කේණ බහ විසින් 

(NRC 12-077) 

යහඳ්ති ළඩ 2015 දී ම්පර්ණ යන රදී. PhD නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ 2016 දී ඉදිවෘඳත් යන 

රදී. 

2016 භළයි භහකේදී 8 ළනි IBMBB විදයහත්භ ළසිකේදී උද්ධ්තඹ ඉදිවෘඳත් යන රදී. පර්ණ ඳත්රිහ 

2ක්  ප්රහලඹට ඳත් යන රදී.  
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(iii) ශ්රී රංහකන කොශම දිසත්රික්කේ භහන කරප්කටොඳයිකයෝසිසර Sero ංතකනදඹ 

කයෝ විනිලසචඹ ව අකනකුත් ංතකනදීඹ ඳයහමි.න් වහ MAT හි බහවිත න cut-off ප්රතිලක්ති 

titers ළඳකඹන ඳවෘදි කොශම දිසත්රික්කේ නිළසිඹන්කේ ප්රතිලක්ති තත්ත්ඹ පිළිඵ රක්ණ විබහඹ 

ඉරක් යන්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : PI : භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් (කොශම විලසවිදයහරඹ); භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු 

ව භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB); වකඹෝගීත්ඹ : ආචහර්ඹ ලිරහනි රුණහනහඹ (වදය 

ඳර්කේණ ආඹතනඹ)   

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : ක්රිලහන් ඵහරහජි භවතහ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් කත, කොශම විලසවිදයහරඹ විසින් ( කොශම 

විලසවිදයහරඹ ප්රදහනඹ : AP/3/2/2014/RG/14). 

2016 MPhil  යහඳ්තිඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතිණ. 

2016 භළයි භහකේදී 8 ළනි IBMBB හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹට උද්ධ්තඹ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(iv) මුත්රහලින් වහ කල්ලින් කරප්කටොසපියහ ජීීනන්/ප්රතිකද්ව උවහ ළනීකම් ක්රභ සථහඳනඹ කිරීභ 

කයෝ විනිලසචඹ ඳරීක්හක් ළඩි දියුණු කිරීකම් අයමුණින් රුධිය වහ මුත්රහ හම්ඳරලින් යථජන 

Leptospira spp ප්රතිකද්ල උවහ ළනීකම් ක්රභකනදඹ විභර්ලනඹ කිරීභ ඉරක් යන්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : PI: භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB), භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (කොශම 

විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් (කොශම විලසවිදයහරඹ) 

MSc ශිය / IBMBB වසිත එස. ීනයසිංව භවතහ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : IBMBB MSc ළඩටවන. 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(v) හ වටර (lymphocytes) ඇකඳොප්කටෝසිස / anergy කප්රේයණකේ රහ යථජන Leptospira 

ර ඵරඳෆභ 

Leptospira රට ප්රතිලක්ති ප්රතිචහය අසථහකනදී ඇති විඹ වළකි ප්රතිලක්ති ඹහන්ත්රණඹන් විභර්ලනඹ 

ඉරක් යන රදී. 

විභර්ලයින් : PI: ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන (IBMBB), භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

(IBMBB), නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ (IBMBB), භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (කොශම විලසවිදයහරඹ), 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් (කොශම විලසවිදයහරඹ) 

MSc ශිය / IBMBB ලෂිහ පී. දඹහයත්න මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : IBMBB MSc ළඩටවන. 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 
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(vi) නහරසථ ලකඹන් කප්රේවෘත යථජන Leptospira බක් වට phagocytic වරර RNS ව 

ROS නිසඳහදනඹ තක්කේරු කිරීභ 

යථජන Leptospira ආහදන අසථහරදී කප්රේයණඹ න ඇති විඹ වළකි වජ ප්රතිලක්ති ඹහන්ත්රණඹන් 

විභර්ලනඹ ඉරක් යන රදී. 

විභර්ලයින් : PI: භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් (කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ 

වඳුන්කනත්ති (IBMBB),  භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (කොශම විලසවිදයහරඹ), දහනිඹහ එඩ්ර්ඩ් මිඹ 

(IBMBB) 

MSc ශිය / IBMBB ඩේලින. ඒ. ංජිහ මිල්වහනි මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : IBMBB MSc ළඩටවන. 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 
 

(ඇ) කඩංගු 

2016 දී යහඳ්ති කදක් ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(i) උග්ර කඩංගු අසථහකන පර් නිමිති රකුණුයණඹන් ව යහධිජනතහ පිළිඵ අධයඹනඹන් 

උග්ර කඩංගු අසථහකන යහධිජනතහට ඳහද න ඹහන්ත්රණඹන් ව ඩහ කවො ප්රතිහය රඵහදීභ 

වහ එකී කතොයතුරු ලහඹනිකනදීන් විසින් බහවිත ශ වළකි න ඳවෘදි එහි ංකීර්ණතහ වඳුනහ ළනීභ 

ඉරක් ය න්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : PI : භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල ( කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ 

වඳුන්කනත්ති (IBMBB), ආචහර්ඹ දර්ලන ද සිල්හ Genetech, ආචහර්ඹ ඹනී කප්රේභංල (උතුරු කොශම 

ශික්ණ කයෝවර) 

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : භකවේෂි එස. භහඳරභකේ මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල කත ජහති විදයහ ඳදනකභන් (NSF/RG/2014/HS/04) 

2016 දී එක් MPhil/PhD යහඳ්තිඹ ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

2016 භළයි භහකේදී 8 ළනි IBMBB විදයහත්භ ළසිකේදී උද්ධ්තඹ ඉදිවෘඳත් යන රදී.  

(ii) කඩංගු ආහදනකේ යහධිජනතහකනදී denge NS1 ර හර්ඹබහයඹ නිභනඹ කිරීභ. 

කඩංගුර NS1 ම්ඵන්ධ යහධිජනතහට ඳසුිණම් න ඹහන්ත්රණඹන් වඳුනහ ළනීභ ඉරක්ඹ විඹ. 

විභර්ලයින් : PI : භවහචහර්ඹ නීලිහ භරවිකේ (ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ) - PI ආචහර්ඹ මීය 

භයකෝන් (IBMBB) ව භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් (IBMBB) 

MPhil/PhD ශිය (ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ) : කද්ශිනී චතුයංහ ජඹතිර මිඹ.  

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ නීලිහ භරවිකේ කත ජහති විදයහ බහකන්. 

2016 දී  MPhil/PhD ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ඳළතිණ. 
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(ඈ) භළකල්වෘඹහ 

2016 දී එක් යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(i) ශ්රී රංහකන භළකල්වෘඹහ නළත වඳුන්හදීභ ළශළක්ීනකම් අදිඹකර් අධයඹනඹන් : ඳයකඳෝෂිතකනදී 

ව අණු කයෝ විනිලසචඹ ක්රභ ළඳීභ ව ආහදනර අණු රක්ණ විබහඹ. 

ශ්රී රංහකන භළකල්වෘඹහ නළත වඳුන්හදීභ ළශළක්ීනකම් අදිඹකර්දී ආනඹනිත භළකල්වෘඹහ අසථහර 

රක්ණ විබහඹ ව එළනි භළකල්වෘඹහ ආහදන වහ සුදුසු ප්රලසත කයෝ විනිලසචඹ ක්රභඹ වඳුනහ 

ළනීභ ඉරක් ය න්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු ( කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල ( කොශම 

විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB), ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

(IBMBB), ආචහර්ඹ වෘසින්ත කප්රේභයත්න (භළකල්වෘඹහ භර්දන යහඳහයඹ). 

MPhil ශිය / IBMBB : ඩේලින. එම්. කුමුදු ටී. ද අල්විස, ඩේලින. ගුණකේය මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු කත ජහති විදයහ ඳදනකභන් (NSF/RG/2014/HS/03) 

2016 දී එක් MPhil ළඩටවන ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(2) අණු වදය විදයහ ඳර්කේණ ළඩටවන් 

මිනිස කවෝ ත්ත් ඳරීක්ෂණඹ අලය න වජ වදය විදයහ පිළිඵ යහඳ්ති කිහිඳඹක් ක්රිඹහත්භ 

යන රදී. ඒහට ඇතුශත් න්කන් පිළිහ, ර්බණීබහඹ ව ශර ර්ධනඹ, නහවෘකනද කයෝ, 

ර්බණීබහඹ නිහ ඇතින අධි ආතතිඹ  ව භහන DNA විචරයතහ, ප්රහථමි ප්රතිලක්ති ඌනතහකන 

ප්රකනණිඹ ව හිකභකනොප්කටයහන් venom (වි) අධයඹනඹන් ආදිඹඹ. 

(අ) පිළිහ ව පිළිහ  වර 

ශ්රී රංහකන පිළිහ කයෝකේ ඳළතිරීභ භෆත සිට ඉවශ කොස ඇති අතය දශ ලකඹන් හන්තහන් අතය 

1:25 අනුඳහතඹට පිඹයුරු පිළිහ ඳළතිරීභ දක්නට රළකේ. භවය පිඹයුරු පිළිහ ප්රකනණිඹ අනු වට 

න්නහ අතය (භකන් දරුනට පිළිහ හය ජහන උරුභ ීනභ) අකනක් ඒහ  අවඹු කර විවිධ 

අසථහර වටනී. (පිළිහ පිළිඵ ඳවුල් ඉතිවහඹක් නළති හන්තහන්ට කයෝඹ වට ළනීභ). 

සථුරතහ එකේ ඉහිට ඇති න පිඹයුරු පිළිහට කවේතු න හධඹක් න නමුත් සථුරතහ නිහ 

පිළිහ ඇති න්කන් කකේ ද ඹන්න ඳළවළදිලි නළත. 

2016 දී යහඳ්ති ඳවක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(i) පිඹයුරු පිළිහරදී සථුරතහ කවෝ ර්කභෝන කරප්ටින්හි හර්ඹ බහයඹ 

පිඹයුරු පිළිහරදී සථුරතහ කවෝර්කභෝන කරප්ටින්, එහි ධහයඹ ව කරප්ටින් ධහය ජහන ළළසභ 

ඹන හධර තිිණඹ වළකි හර්ඹ බහයඹ  වඳුනහ ළනීභ ඉරක් යන රදී. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ 

(IBMBB), වදය ඉන්ද්රහනි අභයසිංව (ජහති පිළිහ ආඹතනඹ, භවයභ), වදය ණිස ද සිල්හ, 

(ජහති පිළිහ ආඹතනඹ, භවයභ)  

ක්රිලහනි කයොරිකෝ කභකනවිඹ (MPhil / PhD  ශියහ / IBMBB) 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ භනි එච්. කතන්නකෝන් කත ජහති ඳර්කේණ බහකන් (NRC-11-

018) 
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ආසිඹහනු ලහඹනි අර්බුදකනද ංභඹ (ACOS) විසින් ංවිධහනඹ යන රදු 2016 අකප්රේල් භ 

නදිල්ලිකේදී ඳළළති 12 ළනි ජහතයන්තය ACOS ම්භන්ත්රණකේදී එක් ඳත්රිහක් ඉදිවෘඳත් යන රද 

අතය ශ්රී රංහ වදය ංභඹ විසින් ංවිධහනඹ යන 2016, 129 ළනි ජහතයන්තය වදය ංම් 

ංත්යකේදී තත් ඳත්රිහක් ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

ඳසු වන් න ඳත්රිහට 2016 පිළිහ ඳර්කේණ පිළිඵ කවොභ හචි ඉදිවෘඳත් කිරීභ වහ න 

ඩළෂසනි ආටිර ම්භහනඹ ප්රදහනඹ යනු රළිණණ. 

 

(ii)  ශ්රී රංහකන තරුණ පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන් ණ්ඩහඹභ BRCA1 ප්රකනණි අණුකන ළින් 

වඳුනහත් Hotspot රහඳකේ/රහඳර යහථජන වි්තතහ කොඹහ ළනීභ 

ශ්රී රංහකන තරුණ පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන් ණ්ඩහඹභ හර්තහත BRCA1 exon 11 ව න 

යථජන විචරයතහ නිරීක්ණඹ කිරීභ ඉරක් යන්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ සුභහදී ද සිල්හ (IBMBB),  ව වදය ණිස ද සිල්හ (ජහති පිළිහ 

ආඹතනඹ, භවයභ) 

MSc ශිය / IBMBB : කත්මිණි ජඹසුන්දය මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : IBMBB (MSc අධයඹන) 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

 

(iii)  ශ්රී රහංකි තරුණ පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන්කේ BRCA2 ප්රකනණි අණුකන exon II හි වි්තිතහ 

ව ඵහුරඳතහ විලසකල්ණඹ 

ශ්රී රංහකන තරුණ පිඹයුරු  පිළිහ කයෝගීන් ණ්ඩහඹභ BRCA 2 II යථජන වි්තතහ 

නිරීක්ණඹ කිරීභ ඉරක්ඹ විඹ. 

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ (IBMBB), භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), 

වදය ඩී.එම්.ඒ.එස. දිහනහඹ (ජහති පිළිහ ආඹතනඹ, භවයභ) ව වදය ණිස ද සිල්හ 

(ජහති පිළිහ ආඹතනඹ, භවයභ) 

මරය ම්ඳහදනඹ; ආයම්බ ප්රදහනඹක් ලකඹන් ජහති විදයහ ඳදනකභන් ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ කත 

(RG 2014/BT/04). 

චීනකේ ළංවයිහිදී 2015 කනොළම්ඵර් භහකේදී පිළිහ ඳර්කේණ පිළිඵ ඇකභවෘහනු ංභඹ 

ංවිධහනඹ ශ පිළිහ ඳර්කේණර න භහනඹන් පිළිඵ ම්භන්ත්රණකේදී එක් උධ්තඹක් ඉදිවෘඳත් 

යන රදී. 

එක් පර්ණ ඳත්රිහක් ප්රහලඹට ඳත් යන රදී. 
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(iv)  ශ්රී රංහකන පිළිහ කයෝගීන්කේ ෂළයපින් හළදුණු කවෝ න පිළිහ ඳටරලින් රඵහත් TP53 

පිළිහ ප්රකනණි අණුර වදහි වි්තතහ (hot spots) විලසකල්ණඹ ව RNA ව කප්රෝටීන් 

භට්ටම්රදී වි්තතහ විලසකල්ණඹ. 

ශ්රී රංහකන පිළිහ කයෝගීන්කේ ෂළයපින් හළදුණු කවෝ න පිළිහ ඳටර බහවිත යමින් පිළිහ ර් 

කිහිඳඹ TP 53 ප්රකනණි අණුර වදහි වි්තතහ නිරීක්ණඹ ය RNA ව කප්රෝටීන් භට්ටම්රදී 

වි්තතහ විලසකල්ණඹ කිරීභ ඉරක් ය න්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ 

(IBMBB), ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ (IBMBB), භවහචහර්ඹ ්රීතිහ අණවණකර (වදය පීඨඹ, කොශම) 

ව වදය ණිස ද සිල්හ (ජහති පිළිහ ආඹතනඹ, භවයභ) 

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : හහිනීප්රිඹහ භකනෝවයන් මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : ආචහර්ඹ සුභහදී ද සිල්හට විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිකභන් (UGC/VC/DRIC/ 

SRPS/2014/CMB-01) ව ජහති ඳර්කේණ බහකන් (NRC 15-33) කදන රද ප්රදහනඹන්. 

එක් MPhil ළඩටවනක් 2016 දී ආයම්බ යන රදී. එක් ශියහක් තභහට රළබුණු PhD කඳොදුයහජය 

භණ්ඩර ශියත්ක් භත එක්ත් යහජධහනිකේ නින හල් විලසවිදයහරකේ භහ 5ක් ත ශහඹ. 

IBMBB) 8 ළනි ජහතයන්තය විදයහත්භ ළසිකේදී උද්ධ්ත කදක් ඉදිවෘඳත් යන රද අතය කදළන්න 

ඇකභවෘහ එක්ත් ජනඳදකේ ළන් ඇන්කටෝනිකඹෝහි  ඳළළති 2016 ළන් ඇන්කටෝනිකඹෝ පිඹයුරු පිළිහ 

සිම්කඳෝසිඹකම්දී ඉදිවෘඳත් යන රදී. 
 

(v)  ශ්රී රංහකන ආකනණි ලහලින් පිඹයුරු පිළිහ වහ පිළිහ  වර ඉරක් යත් 

ඖධ නිඹමු 

පිඹයුරු පිළිහ  වර ඉරක් යත වළකි ආකනණි ලහලින් රළකඵන සහබහවි ංකඹෝ 

ඒරනඹ (isolation), යුවහත්භ වහ ක්රිඹහත්භ රක්ණ විබහඹ ඉරක් යන්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් (PI-IBMBB), භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් 

(IBMBB), භවහචහර්ඹ නීලිහ භරවිකේ (ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ), ආචහර්ඹ ණිස ද සිල්හ 

(ජහති පිළිහ ආඹතනඹ, භවයභ), භවහචහර්ඹ දිලිප් ඊ. ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ) 

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : උභහ යහජකෝඳහරන් මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් කත ජහති ඳර්කේණ බහකන් (NRC 14-067) 

ප්රදහනඹ. 

MPhil ළඩටවන 2016 දී ආයම්බ විඹ. 
 

(ආ)  ප්රජනන ව ංර්ධන වජ විදයහ 

 යහඳ්ති තුනක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි.  

 (i)  උඳත් ඵයට ඵරඳහන භහත් ව නජ හධ ( කජකනෝමි ව කප්රෝටිකඹෝමි) 

(අ) උඳකත්දී ලරීය ප්රභහණඹට අදහශ කරප්ටින් ඳද්ධතිකේ, ව  

(ආ) උඳකත්දී ලරීය ප්රභහණඹට අදහශ IGF 2 ව H19 ජහන ළළසකම් හර්ඹ බහයඹ 

වඳුනහ ළනීභ ඉරක්ඹ විඹ. 
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විභර්ලයින් : Pl : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), වදය කේ.එම්. කුභහයසිවෘ ව 

වදය අජිතහ විකේසුන්දය (හල් ීනදිකේ හන්තහ කයෝවර)   

 MPhil / PhD ශියහ / IBMBB : සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් කත ජහති ඳර්කේණ බහකන් 

PhD යහඳ්තිඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි.  
 

(ඇ)  භහන DNA විචරයතහ 

2016 දී PhD යහඳ්තිඹක් ව  MSc යහඳ්තිඹක් ම්පර්ණ යන රදී. 

(i) ශ්රී රංහකන භයිකටොකෝන්රිඹල් D loop අනුක්රභණඹන් ව ඓ දර්ලඹන් (haplotypes) 

කෝවහවෘ DNA ඳරීක්ණකේදී ව ඳවෘණහමීඹ අධයඹනරදී ප්රකඹෝජනත් න, ශ්රී රහංකිඹන්කේ 

භයිකටෝකොන්ඩ් වෘඹල් D loop අනුක්රභණඹන් පිළිඵ දත්ත මුදහඹක්  සථහඳනඹ කිරීභ ඉරක් යන 

රදී.  

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ 

(IBMBB),භවහචහර්ඹ භහවෘ ඇරන් (උප්රහ විලසවිදයහරඹ)  

PhD ශියහ, IBMBB : රුන්දි යණසිංව මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් කත ජහති ඳර්කේණ බහකන්. රැස යන 

රද දත්ත ජහතයන්තය ප්රකනණි දත්ත මුදහඹන් කත ඉදිවෘඳත් යන රදී. එක් ඳත්රිහක් ප්රහලඹට ඳත් 

යන රදී.  

2016 දී  PhD නිඵන්ධන ඳරීක්ණඹ ම්පර්ණ යන රදී. 
 

ii) සිංවර තළනළත්තන්කේ කඳොදු භහන Alu ඵහුරපිතහ පිළිඵ මලි අධයඹනඹ 
 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), ව ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව, MSc 
ශියඹ : පී. ආර්. ීනයසවෘඹ මිඹ. 

MSc නිඵන්ධන ඳරීක්ණඹ වහ 2016 දී IBMBB කත ඉදිවෘඳත් යන රදී. 
 

(ඈ) අඩු උ ප්රභහණඹ පිළිඵ අණු අධයඹනඹන් 

2015 දී එක් යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ තිිණණි. 

(i) ර්ධ කවෝකභෝන ව GHRH - R වි්තතහ වහ අඩු උ 

GH ඌනතහ ඇති ඵට හඹනි ලකඹන් ව වජ යහඹනි ලකඹන් නහථ වූ ශභයින් 

ණ්ඩහඹභ ර්ධ කවෝකභෝන GHRH-R අණුර වි්තතහ පිළිඵ රක්ණ විබහඹ ඉරක් යන 

රදී. 
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විභර්ලයින් : Pl : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ කක්. එස. එච්. ද සිල්හ 

(කොශම විලසවිදයහරඹ), සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ (IBMBB) ව සුභහදී ද සිල්හ මිඹ (IBMBB). 

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : තර්මිණි සුන්දයලිංම් මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් කත ජහති විදයහ ඳදනකභන්. 

(NSF/RG/2011/BT/03)  

එක් MPhil ළඩටවනක් 2016 දී ආයම්බ යන රදී. 

IBMBB 8 ළනි විදයහත්භ ළසිකේදී එක්ද, 2016 ජහතයන්තය වදය කොංග්රකේ 129 ළනි 

ංත්යකේදී එක් ද ලකඹන් උද්ධ්ත කදක් ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(ඉ) ප්රතිලක්ති ඌනතහකන ප්රකනණිඹ 

එක් අධයනඹක්  ක්රිඹහත්භ ඳළළති අතය තත් නිඹමු අධයඹන කදක් 2016 දී ආයම්බ යන රදී. 

(i) නිදන්ත Granulomatous කයෝගීන්කේ p47phox වි්තතහ (CGD) වඳුනහළනීභ 

විභර්ලයින් :  වදය යජී ද සිල්හ (වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ), ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ (ප්රකනණි 

තහක්ණ ඳර්කේණ ආඹතනඹ) ව භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB). 

MSc ශිය / IBMBB : එන්. එම්. ෂහයිස මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ MSc අධයඹන (IBMBB) ව වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ විසින් වදය යජී ද 

සිල්හ කත [යහඳ්තිඹ 05/2016 (MRI)] 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

 (ii) නිදන්ත Granulomatous කයෝගීන්කේ gp91phox වි්තතහ (CGD) වඳුනහළනීභ 

විභර්ලයින් : වදය යජී ද සිල්හ, ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ ව භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

(IBMBB). 

MSc ශිය / IBMBB : ලලින්ද කේ. ඒ. ප්රනහන්දු භඹහ. 

මරය ම්ඳහදනඹ MSc අධයඹන (IBMBB) ව වදය ඳර්කේණ ආඹතනකඹන් වදය යජී ද 

සිල්හ කත [යහඳ්තිඹ 05/2016 (MRI)] 

2016 දී  MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(iii) ශ්රී රංහකන කඳොදු විචරය ප්රතිලක්ති ඌනතහ (CVID) හිත කයෝගීන්කේ  B වර ක්රිඹහහය 

හධ ධහය (BAFF-R) පිළිඵ වි්තතහ විලසකල්ණඹ. 

B වර ක්රිඹහහය හධ ධහය (BAFF-R) වහ ජහන කක්තයණකේදී ප්රකනණි ඵහුරඳතහ ව 

කඳොදු විචරය ප්රතිලක්ති ඌනතහ (CVID) භඟ ඇති ම්ඵන්ධතහ වඳුනහළනීභ ඉරක් ය න්නහ 

රදී. 

විභර්ලයින් : වදය යජී ද සිල්හ, ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ ව භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

(IBMBB). 

MSc ශිය / IBMBB : ඹහත්රි රුණහනිති කභනවිඹ. 
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මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අධයඹන (IBMBB) ව වදය ඳර්කේණ ආඹතනකඹන් වදය යජී ද 

සිල්හ කත (යහඳ්තිඹ ID:/40-2013) 

2016 දී  MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදු ම්පර්ණ යන රදී. 

(ඊ) අහත්මීහය වඳුනහළනීභ ව රක්ණ විබහඹ පිළිඵ අණු අධයඹනඹන්  

2016 දී MPhil/PhD අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළළති අතය 2016දී එක් නිඹමු අධයඹනඹක් ආයම්බ 

යන රදී. 

(i) Apis dorsata වි පිළිඵ ප්රතිලක්ති යහඹනි රක්ණ විබහඹ 

Apis dorsata (ආසිඹහනු කඹෝධ මී භළසහ)කේ විකහි ප්රතිලක්ති  ප්රකනණයහනුර අණු ව 

ප්රතිලක්තිකනදී රක්ණ විබහඹ ව නිර්ංකනදීයණ නිඹභහලිඹක් (Protocol) සථහඳනඹ කිරීභ 

වහ A. ceranaර වි ප්රතිලක්ති ප්රකනණයහනු භඟ ප්රතිලක්ති වයස ප්රතික්රිඹහහරීත්ඹක් ඉරක් 

යන රදී. 

විභර්ලයින් : වදය යජී ද සිල්හ (වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ), භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

(කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB), භවහචහර්ඹ ශ්රිඹහනි ඩඹස 

(ළරණිඹ විලසවිදයහරඹ) ව  වදය ඊ. ඩේලින. ආර්. ඒ. විතහයණ (විකලේඥ වදය, කදනිඹහඹ මලි 

කයෝවර) 

MPhil/PhD ශිය : කප්ලර ගුණකේය භඹහ 

මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අධයඹන (IBMBB) ව වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ විසින් වදය යජී ද 

සිල්හ කත (යහඳ්තිඹ ID:/46-2013); ජහති විදයහ ඳදනකම් ප්රදහනඹ (NSF/RG/2014/HS/02), වදය 

යජි ද සිල්හ (PI) ව භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (භ වහඹ) කත. 

MPhil/PhD අධයඹනඹ 2016 දී ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. එක් ඉදිවෘඳත් කිරීභක් IBMBB 8 ළනි 

හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී ද, තත් එක් ශ්රී රංහ අහත්මිතහ ව ප්රතිලක්තිකනද ංභකේ 8 ළනි 

ද්විහර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී ද ලකඹන් හචි ඉදිවෘඳත් කිරීම් කදක්  සිදු යන රදී. අත්පිටඳතක්  

ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(ii) නිවෘතදි කභෝම් සුශං උච්ඡ අසථහකනදී ඵසනහහිය ඳශහකත් සුශඟින් කන එනු රඵන 

නිඹළදිලින් ආහත්මි ඳයහ හර්තහ අධයඹනඹ. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

(IBMBB), වදය යජී ද සිල්හ (වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ), ව භවහචහර්ඹ ටී. ආර්. කප්රේභතිර. 

MPhil/PhD ශිය : ජී. කක්. ඩී. ඉහහ මිඹ 

මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අධයඹන (IBMBB) 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 
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(3) ලහ අණු වජ විදයහ ව ලහ ඳවෘ්ත්තිඹ (Metabolomics) පිළිඵ ඳර්කේණ 

ළඩටවන් 

(අ) වල් 

2016 දී යඳ්ති 2 ක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(i) ල් වල්ර ප්රබඹ ව ප් යකනණි විවිධත්ඹ තක්කේරු කිරීභ 

ල්වල් වනකේ ප්රකනණි විවිධත් භට්ටභ වහ යහප්තිඹ තක්කේරු කිරීභ ව ශ්රී රංහකන කුඹුරුර 

දක්නට රළකඵන ල් වල්ර ප්රකනණි ප්රබඹ කොඹහ ළනීභ ඉරක් යන්නහ රදී. 

විභර්ලයින් : PI : භවහචහර්ඹ ලයහභහ ආර්. ීනයකෝන් (ශ්රී රංහ වි්ත විලසවිදයහරඹ), ආචහර්ඹ 

ජත්ප්රිඹ ීනයකේන  (IBMBB) 

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : දුරංින රුණහයත්න මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ ලයහභහ ීනයකෝන් කත ජහති විදයහ ඳදනකභන් (NSF/RG/ 2011/BT/06) 

2016 දී  MPhil/PhD යහඳ්තිඹ ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(ආ) කත් 

2016 දී යඳ්ති 3 ක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(i) කත් ලහ විකලේර ප්රකනණි රක්ණ විබහඹ ව ිණිණර අංභහය කයෝඹ වහ 

රකුණුයණඹ 

විභර්ලයින් Pl : ආචහර්ඹ කක්. එම්. කභන් (කත් ඳර්කේණ ආඹතනඹ) ව ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ 

ීනයකේන (IBMBB)   

MPhil/PhD ශිය / IBMBB කක්. එච්. තිස රුණහයත්න භඹහ 

මරය ම්ඳහදනඹ : ආචහර්ඹ කක්. එම්. කභන් කත ජහති ඳර්කේණ බහකන්. (NRC - 09 -066) 

2016 දී නිඵන්ධනඹ ලිීනභ සිදුකමින් ඳ.. 

(ii)   කත් නටු විනහල ීනකම් කයෝඹ ඇති යන  දිලීයර DNA ංල ප්රකනණිඹ, රඳවිදයහ 

යහධිජනතහ 

විභර්ලයින්: එන්. එච්. එල්. ප්රදීඳහ මිඹ (PhD ශියහ / (IBMBB) TRI විදයහඥ), ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ 

ීන යකේන (IBMBB), භවහචහර්ඹ ආර්. එල්. සී. විකේසුන්දය (ලහ විදයහ කදඳහර්තකම්න්තු, කොශම 

විලසවිදයහරඹ), ආචහර්ඹ එස. අකේසිංව (TRI) 

මරය ම්ඳහදනඹ : කත් ඳර්කේණහඹතනඹ 

2016 දී PhD නිඵන්ධනඹ ලිීනභ සිදුකමින් ඳ.. 
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(ඇ) අර්තහඳල් 

2016 දී එක් යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

අර්තහඳල්ර දුඹුරු කයෝඹ (Ralstonia Solanacearum) ඇති යන ජීීනන් නිරීක්ණඹ වහ 

ඩිනම් ක්රභඹක් ළඩි දියුණු කිරීභ  

ආනඹනඹ යනු රඵන බීජ අර්තහඳල්ර ඵයඳතශ කයෝ නිකයෝධහඹන ඳළිකඵෝධඹඹකු න දුඹුරු 

කයෝකේ හය ජීවිඹහ  අනහයණඹ ය ළනීභ වහ ඩිනම් ක්රභඹක් ඇති කිරීභ ඉරක් යන රදී. 

ටුනහඹ ජහති ලහ නිකයෝධහඹන කේඹ (NPQS) ව (IBMBB) අතය වකඹෝිනතහ අධයඹනඹකි. 

විභර්ලයින් Pl: ආචහර්ඹ පී. නිරන්ති දනහඹ (ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ), ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ 

ීනයකේන (IBMBB),  

MPhil / PhD ශියහ, (IBMBB) ඒ. අකේහ ය. කඳකර්යහ මිඹ 

මරය ම්ඳහදනඹ : ආචහර්ඹ පී. නිරන්ති දනහඹ කත ජහති ඳර්කේණ බහකන්. (NRC-11-099) 

2016 දී MPhil/PhD යහඳ්තිඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(ඈ) ඳළකඳොල් 

පිවෘමි ව ද්විලිංින ඳළකඳොල් ලහ වහ ආශ්රිත අණු රකුණුයණඹන් ංර්ධනඹ 

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ නිකයෝණී එපිටරකේ, භවහචහර්ඹ ලයහභරහ තිවෘභහන්න (විදයහ පීඨඹ, කොශම 

විලසවිදයහරඹ)  

MSc ශිය : Amra Iuoop මිඹ . 

මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අයමුදල් 

2016 දී  MSc අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

 

(4)  ක්ද්ද්රජීීනන්කේ වජ යහඹනඹ ව අණු වජ විදයහ පිළිඵ ඳර්කේණ ළඩටවන 

2016 දී යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(i) ්මිනහල ක්රිඹහහරීත්ඹ හිත Bacillus thuringiensis ඒරනඹන් වඳුනහළනීභ 

වල් ව එශළු ඳයකඳෝෂිතඹන් ඳහරනඹ වහ බහවිත ශ වළකි ළඩි දියුණු වූ ්මිනහල 

ක්රිඹහහරීත්ඹ හිත Bacillus thuringiensis ප්රකදද ඒරනඹ ව රක්ණ විබහඹ ඉරක් යන රදී. 

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ. ීන යකේන (IBMBB), ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය (හර්මි  

තහක්ණ ආඹතනඹ) 

MPhil / PhD ශියහ, (IBMBB) : යශිනි ඵයභආයච්චි මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය කත ජහති විදයහ ඳදනකභන් ව ජහති ඳර්කේණ 

බහකන් (NSF/RG/2011/BT/05) 

2016 දී  MPhil/PhD යහඳ්තිඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 
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(5) ඖධීඹ ලහ පිළිඵ ඳර්කේණ 

(අ)  ප්රතිප්රදහව, ප්රතිලක්ති අනුකරතහ (immunomodulatoy) ප්රති අහත්මි ඵරඳෆම් හිත ඖධීඹ 

ලහ පිළිඵ ඳර්කේණ 

2016 දී එක් PhD යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ ඳළතුණු අතය MSc අධයඹනඹක් ම්පර්ණ යන රදී. 

කම් අධයඹනඹන්හි අධහනඹ කඹොමු වූකේ ප්රදහව ප්රතිචහය වහ ම්ඵන්ධ කවෝ ඒහ භිනන් සිදු වූ කවෝ 

ප්රතිලක්ති අනුකරතහ ලකඹන් බහවිත යනු රඵන ප්රතිචහය වහ ම්ඵන්ධ කයෝරට ප්රතිහය කිරීකම්දී 

බහවිත යනු රඵන ඖධීඹ ලහ පිළිඵඹ.  

(i) ශ්රී රංහකන ඖධීඹ ලහලින් ඖධීඹ නිඹමු. (drug leads): ප්රතිලක්ති අනුකරතහ / ප්රති 

අහත්මිතහ ක්රිඹහහරීත්ඹ පිළිඵ විභර්ලන 

කතෝයහ නු රළබ ඒකද්ශි වහ ඖධීඹ ලහර විබය ප්රතිලක්ති අනුකරතහ/ ප්රති අහත්මිතහ 

ක්රිඹහහරීත්ඹන් අළයීභ ඉරක් යනු රළිණණ. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB), භවහචහර්ඹ දිලිප් ද සිල්හ (කොශම 

විලසවිදයහරඹ),  

 MPhil/PhD ශියහ :  IBMBB බී. ඒ. දිරහනි රුක්රහ කභනවිඹ   

මරය ම්ඳහදනඹ : උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ : ඖධීඹ ලහලින් රඵහන්නහ ඖධීඹ නිඹමු පිළිඵ 

ඳර්කේණ වහ ප්රහේධන ප්රදහනඹ. 

2016 දී PhD අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(ii)   NK වර කකයහි Munronia pinnata හි ඵරඳෆම් 

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ සර්ණහ වපුආයච්චි, කද්ශීඹ වදය ආඹතනඹ, නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ (IBMBB), 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB)  

මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අධයඹන (IBMBB) 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදු ම්පර්ණ යන රදී. 

(ආ) ඖධීඹ ලහර පිළිහ භර්දන ඵරඳෆම් : 

2016 දී අධයඹන ඳවක් ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(i)   අයමුණ වූකේ;  

(අ)  Nigella Sativa ලහකේ ඇට, Hemidesmus indicus ලහකේ මුල් ව Smilax glabra ලහකේ 

යයිකෝභ ව  

(ආ) ටුපිර (Fluggea leucopyrus) ලහඹ ඹන ලහ ඇතුශත් න ආයුර්කනද ළළසභ ඇතළයි 

ළරකන පිළිහ භර්ධන ඵරඳෆම් විදයහත්භ නහථ කිරීභඹ. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ (ජහති විදයහ ඳදනකම් අධි හභහජි ව ඵහහිය භවහචහර්ඹ, 

IBMBB), භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ දිලිප් ද සිල්හ (කොශම 

විලසවිදයහරඹ) ව මීය භයකෝන් භවතහ (විදයහත්භ වහය/IBMBB),  

MSc/PhD  ශියහ / IBMBB අනුහ කභන්ඩිස මිඹ. 
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මරය ම්ඳහදනඹ : ආයුර්කනද කදඳහර්තකම්න්තු, (IBMBB), ජහති විදයහ ඳදනභ විසින් භවහචහර්ඹ අයියහ 

තහඵෲ කත (ජහති විදයහ බහකන අධි හභහජි /2012/01) 

2016 දී PhD අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

IBMBB ආඹතනකේ 8 ළනි ජහතයන්තය විදයහත්භ ළසිකේදී උද්ධ්තඹ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(ii) ආකනණි ලහඹක් න Mangifera Zeylanica, ලහකේ පිළිහ භර්දන ඵරඳෆම්  

විභර්ලයින්: භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ (ඵහහිය 

භවහචහර්ඹ, (IBMBB), භවහචහර්ඹ දිලීප් ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ), ව ආචහර්ඹ එස. මීය ආර්. 

භයකෝන් භඹහ (IBMBB),  

 MPhil / PhD ශිය / IBMBB කභයහන් කක්ල භවතහ 

මරය ම්ඳහදනඹ : භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් කත ජහති ඳර්කේණ බහකන්. (NRC-

11-018) 

2016 දී  PhD නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

ඳත්රිහ වතයක් ප්රහලඹට ඳත් යන රද අතය එක් ඳත්රිහක් භහකරෝචනඹ කමින් තිකේ. 

IBMBB 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී එක් උද්ධ්තඹක් ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(iii)  Vernonia zeylanica (ඒකද්ශීඹ ලහඹක්) හි පිළිහ භර්ද ඵරඳෆම් 

විභර්ලයින්: භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ (ඵහහිය භවහචහර්ඹ, IBMBB), භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ දිලිප් ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ) ව ආචහර්ඹ එස. මීය 

ආර්. භයකෝන් භවතහ (IBMBB)  

MSc/PhD  ශියහ / IBMBB අනුහ කභන්ඩිස මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ උස අධයහඳන අභහතයංලඹ - ඖධීඹ ලහලින් ඖධීඹ නිඹමු පිළිඵ ඳර්කේණඹ 

වහ ප්රහේධන ප්රදහනඹ ව ජහති විදයහ ඳදනභ.  

2016 දී PhD අධයඹනඹ සිදු ළකයමින් ඳළතුණි. 

IBMBB 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී එක් ඳත්රිහක් ඉදිවෘඳත් යන රදී. 

(iv) පිළිහ භර්ද ක්රිඹහහවෘත්ඹ ම්ඵන්ධකඹන් කතෝයහනු රළබ ඒකද්ශීඹ ලහ විභර්ලනඹ 

විභර්ලයින්: භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් (IBMBB), භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ (ඵහහිය 

භවහචහර්ඹ, IBMBB), භවහචහර්ඹ දිලිප් ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ එවෘක් 

රුණහනහඹ (IBMBB), ව  ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන්  (IBMBB)  

MPhil / PhD ශියහ / IBMBB ඳංචිභහ ජඹයත්න මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : උස අධ් ඹහඳන අභහතයහංලඹ : ඖධීඹ ලහලින් ඖධීඹ නිඹමු (Drug Leads) 

පිළිඵ ඳර්කේණඹ වහ ප්රහේධන ප්රදහනඹ. 

2016 දී MPhil අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

2016 දී එක් ඳත්රිහක් ප්රහලඹට ඳත් යන රදී. 
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(v) පිළිහ භර්දන ක්රිඹහහවෘත්ඹ ම්ඵන්ධකඹන් කතෝයහනු රළබ කඩොරහන ලහ විභර්ලනඹ 

විභර්ලයින්: ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන්  (IBMBB), භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් 

(IBMBB), භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ (IBMBB), භවහචහර්ඹ දිලීප් ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ), 

භවහචහර්ඹ ඉක්ඵහල් කචෞද්වෘ (යච්චිඹ, ඳහකිසතහනඹ) 

මරය ම්ඳහදනඹ : ජහතයන්තය විදයහ ඳදනභ විසින් ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් කත (ප්රදහන අංඹ : F 

5377-1) 

2016 දී කම් අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(vi)  කඳනවලු පිළිහ වර (NCI-H-292) කකයහි ඵහු ලහ මිශ්රණඹ ඇති පිළිහ භර්ද 

ඵරඳෆම් තක්කේරු කිරීභ. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ, ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

MSc ශිය : සී.පී.ීන.ීන. ප්රිඹදර්ලනී මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අධයඹන (IBMBB) 

2016 දී MSc නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදු ම්පර්ණ යන රදී. 

(ඇ)  කතෝයහත් ආකනණි ව ඖධීඹ ලහර තිිණඹ වළකි ප්රතිඵයහ කයෝ භර්දන ක්රිඹහහරීත්ඹ 

කතෝයහත් ආකනණි ව ඖධීඹ ලහර තිිණඹ වළකි ප්රතිඵයහ කයෝ භර්දන ක්රිඹහහරීත්ඹ 

තක්කේරු කිරීභ ඉරක් යන රදී. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ (IBMBB), භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් (IBMBB), 

භවහචහර්ඹ දිලීප් ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ), ආචහර්ඹ මීය  භයකෝන් (IBMBB)  

MPhil/PhD ශිය / IBMBB ණිස කේනහතිර භඹහ 

මරය ම්ඳහදනඹ : උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ : ඖධීඹ ලහලින් ඖධීඹ නිඹමු (Drug Leads) 

පිළිඵ ඳර්කේණ වහ ප්රහේධන ප්රදහනඹ. 

IBMBB 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේදී එක් ඳත්රිහක් ඉදිවෘඳත් යන රදී. එක් ඳත්රිහක් 

ප්රහලඹට ඳත් යන රද අතය තත් එක් විභර්ලනඹ ඹටකත් ඳ.. 

2016 දී PhD අධයඹනඹ ක්රිඹහත්භ ඳළතුණි. 

(ඈ)  කතෝයහත් ආකනණි ව ඖධීඹ ලහර ප්රති ක්ද්ද්ර ජී ක්රිඹහහරීත්ඹ 

කතෝයහත් ආකනණි වහ ඖධීඹ ලහර තිිණඹ වළකි ප්රති ක්ද්ද්රජී ක්රිඹහහරීත්ඹ තක්කේරු කිරීභ 

ඉරක් යන රදී. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ දිලීප් ද සිල්හ (කොශම විලසවිදයහරඹ), භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් ව 

ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් (IBMBB),  

MPhil/ PhD ශිය / කොශම විලසවිදයහරඹ : ඩේලින. කේඩින් ද සිල්හ භවතහ 

මරය ම්ඳහදනඹ : උස අධයහඳන අභහත් ඹංලඹ: ඖධීඹ ලහලින් ඖධීඹ නිඹමු පිළිඵ ඳර්කේණ 

වහ ප්රහේධන ප්රදහනඹ 

MPhil  නිඵන්ධනඹ ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රද අතය ඳරීක්ණඹ 2016 දී හර්ථ අන් 

යන රදී. 
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(6) සබහවි ංකඹෝර ව නළකනෝ ආයණිත ංකඹෝර ප්රති පිළිහ ඵරඳෆම් පිළිඵ 

ඳර්කේණ ළඩටවන 

(i) පිළිහ  වර ඉරක් යත් P ේරයිහ කප්රෝටීන්ර siRNA රඵහ ළනීභ වහ නළකනෝ 

ආධහය රත් ද්විත් කඵදහවළරීකම් ධහය ඳද්ධතිඹ ළඩි දියුණු කිරීභ.  

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන්  (IBMBB)-PI, භවහචහර්ඹ නීඩ්රහ රුණහයත්න, කභයන් 

කක්. එදිවෘීනය භඹහ. 

MSc ශිය : එම්. එස යනහ භවතහ 

මරය ම්ඳහදනඹ : MSc අධයඹන (IBMBB) 

2016 දී එක් MSc නිඵන්ධනඹක් ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රදු ම්පර්ණ යන රදී.  

(7) හර්මි කඹදවුම් පිළිඵ ඳර්කේණ ළඩටවන් 

එක් අධයඹනඹක් ක්රිඹහත්භ ඳළළති අතය තත් යහඳ්තිඹක් වහ මරය ම්ඳහදන ටයුතු 2015 දී 

නිඹමිත තිබුණි. 

(i) හර්මි කඹදවුම් වහ වජ ක්රිඹහහරී සහබහවි කඹදවුම් ද්රයර රංගු කිරීභ ව 

ටිනහභ එතු කිරීභ. 

හර්මි  කඹදවුම් ංර්ධනඹ වහ විවිධ ඖධීඹ ලහර විවිධ වජ ක්රිඹහහරීත්ඹන් වඳුනහ 

ළනීභ කම් අධයඹනකේ අයමුණ විඹ.  

විභර්ලයින් : ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය, ආචහර්ඹ ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ. ීනයකේන (IBMBB) ව 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB) 

MPhil/PhD ශිය / IBMBB : චින්ද්රහ කඳකර්යහ මිඹ. (ITI) ව රඳහ භයදිහය මිඹ (ITI) 

මරය ම්ඳහදනඹ : ජහති ඳර්කේණ බහකන් ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය කත (NRC -12- 100) 

2016 දී PhD යහඳ්ති කදක් ක්රිඹහත්භ තිබුණි. 

(ii) ශ්රී රහංකි කකශකඳොකශේ ඇති ඖධීඹ ලහ ට්කටෝරු ප්රතිලක්ති අනුකරතහ 

ක්රිඹහහරීත්ඹ 

ඖධීඹ ලහ කොටස 14 කින් භන්විත න ඖධීඹ නිසඳහදනඹක් න ලින්ක් භවන්ර ප්රතිලක්ති 

අනුකරතහ ක්රිඹහහරීත්ඹ ව ප්රතිලක්ති ඹහන්ත්රණඹන් විභර්ලනඹ කිරීභ කම් අධයඹනකේ ඉරක්ඹ විඹ. 

විභර්ලයින් : භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (IBMBB), ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

(IBMBB), භවහචහර්ඹ ඒ. අකේකේය, ලින්ක් රංහ නළචුයල් කප්රොඩක්ට්ස ලිමි ඩඩ් 

MSc ශිය : කරෝෂිණී යණීනය මිඹ. 

මරය ම්ඳහදනඹ : කම් MPhil/PhD අධයඹනඹ වහ ලින්ක් නළචුයල් කප්රොඩක්ට්ස ව කොශම 

විලසවිදයහරඹ අතය අකඵෝධතහ ිනවිසුභ අනු ඳර්කේණ වකඹෝිනතහ අධයඹනඹ ආයම්බ යන රදී. 
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(8) ශ්රී රංහකන න ත්ත් විකලේර අණු වඳුනහළනීභ පිළිඵ ඳර්කේණ ළඩටවන 

2016 දී එක් යහඳ්තිඹක් ක්රිඹහත්භ ඳළළතුණි. 

නීනන අණු වජ විදයහත්භ තහක්ණඹන් භිනන් ශ්රී රංහ තුශ දක්නට රළකඵන න ත්ත් 

විකලේ වඳුනහ ළනීභ කම් අධයඹනකේ අයමුණු විඹ. 

(i) න ත්ත් විකලේර අණු වඳුනහළනීභ 

විභර්ලයින් : කභන්ඩිස වික්රභසිංව භඹහ (ශ්රී රංහ උය විදයහ ංභඹ), භවහචහර්ඹ භනී 

කතන්නකෝන් (IBMBB) ව ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන්  (IBMBB) 

ඳර්කේණ ශිය : කනතු වික්රභසිංව මිඹ. (ශ්රී රංහ උය විදයහ ංභඹ) 

මරය ම්ඳහදනඹ : ශ්රී රංහ උය විදයහ ංභඹ. 

කේහ : 

IBMBB යහඳහය ංර්ධන ඒඹ භිනන් ඳවත දළක්කන කේහ රඵහකදන රදී : 

1. BRCA 1 ව 11, P53 ව KRAS වහ BRAF ප්රකනණි අණු වි්තතහ කොඹහ ළනීකම් කේහ. 

2. DNA අණුක්රභණ කේහ 

3. වර කඹෝයතහ ඳරීක්ණ කේහ (ලහ නිලසර් ව ්ත්රිභ ංකඹෝ) 

IBMBB හර්ඹ භණ්ඩරඹ විසින් සිදු යන රද අකනකුත් කේහ 

1. Credence Geneomics නිඹළදි DNA අනුක්රභණඹ අධීක්ණඹ යන Multichemi Pvt LTD 

භිනන් ක්ද්ද්රජීීන ව දිලීය නිඹළදි පිළිඵ අණු වඳුනහ ළනීභ. 

2. CGD නහථ කිරීභ වහ නයුකරොෆිල්ල් ඳහද ඳරීක්ණ. 

යහඳහය ංර්ධන ඒඹ ඹටකත් සිදු යන රද ක්රිඹහහයම් 

අ. භයුයඳහද භධය භවහ විදයහරකේ විදයහ දිනඹ නිමිත්කතන් ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

විසින්  2016 ජලි 27 දින ආයහධිත කද්ලනඹක් ඳත්න රදී. 

ආ. 2016 අකෝසතු 16 දින සී.. Lab mate Asia (කඳෞද්.) ආඹතනකේ කඹදවුම් 

විදයහඥකඹෝ “භහර් ප්රදර්ලනඹක්” වහ IBMBB ආඹතනඹට ඳළමිණිඹව. Lab mate 

Asia ආඹතනකේ ආචහර්ඹ Vikash Vat විසින් “කයෝ නිකයෝධකනදඹ ව  වර 

ඳර්කේණඹ වහ වර කන් කිරීභ” ව “ Labmate නිසඳහදන” පිළිඵ ඉදිවෘඳත් 

කිරීම් කදක් යන රදී. 

ආඹතනඹට ඳළමිණි අමුත්තන් :  

ය තුශදී විකද්ශීඹ අමුත්කතෝ කිහිඳ කදකනක් ආඹතනඹට ඳළමිණිඹව. හූසටන් විලසවිදයහරකේ 

 ඖධකනද ව ඖධ නිසඳහදන විදයහ කදඳහර්තකම්න්තුකන ආකග්රේඹ භවහචහර්ඹ, ආචහර්ඹ කෝමි 

උඩුභසවෘඹ (PhD) විසින් 2016.06.07 දින, “න කඳප්ටිකඩෝමිකභටි ඳහද පිළිහ  චිකිත්හ- කයෝ 

විනිලසචඹ කභරම් ංර්ධනඹන්” ඹන භළකඹන් ආයහධිත කද්ලනඹක් ඳත්න රදී. 
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නිනකඹෝක්හි ද සිටි විලස විදයහරකේ වජ විදයහ ව භූ විදයහ කදඳහර්තකම්න්තුකන ආකග්රේඹ භවහචහර්ඹ, 

ආචහර්ඹ Andrew Nguyen, විසින් 2016.09.23 දින “ප්රදහවඹ හිත colorectal පිළිහ ප්රතිලත්තිකනදඹ 

ම්ඵන්ධකඹන් Sphingosine- 1- කඳොසකප්ට් භධයත IL6/STAT3 උද්භනඹ” ඹන භළකඹන්  ආයහධිත  

කද්ලනඹක් ඳත්න රදී. 

ඇකභවෘහ එක්ත් ජනඳදකේ කටක්හස, හූසටන්හි Clinical Operations, Companion Dx Reference 

Lab, LLC, අධයක් සිතහයහ වදයයත්න, MS, MB, (ASCP), මිඹ විසින් 2016.09.13 දින 

“පුද්රහකයෝපිත ඖධර ඵරඹ” ඹන භළකඹන් ආයහධිත කද්ලනඹක් ඳත්න රදී. 

ළනඩහකන ඩළල්වවුසි විලසවිදයහරකේ PhD උඳහධි අකප්ක්ෂිහ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරකේ 

වදය විදයහ කදඳහර්තකම්න්තුකන ඖධකනද කද්ල, සුන්දයහ  ප්රනහන්දු මිඹ, MSc විසින් 2016.12.09 

දින, “ආවහයභඹ වජ අණු යුත්ඳන්න phloridzin docosahexaenoate (PZ-DHA)හි ප්රති 

කභ ටසටටික් ව ප්රති ඇන්ජිකඹෝකජනික් ක්රිඹහහරීත්ඹන්” ඹන භළකඹන් ආයහධිත කද්ලනඹක් ඳත්න 

රදී. 

විලසවිදයහරඹ - ර්භහන්ත වකඹෝිනතහ ඳර්කේණ ළඩටවන ආයම්බ කිරීභ ව IBMBB හිදී PhD 

අධයඹනඹක් වහ මරය ම්ඳහදනඹ වහ සී.. ලින්ක් නළචුයල් කප්රොඩක්ට්ස (කඳෞද්.) භහකම් 

භවහචහර්ඹ ටියුලි ද සිල්හ ව භවහචහර්ඹ ටී. අකේකේය 2016 කඳඵයහවෘ 26 දින IBMBB ආඹතනඹට 

ඳළමිණිඹව. 

BMS සිසුන් වහ ඳළළත්කන ප්රහකඹෝින ළසිර ම්ඵන්ධීහයරුන් භඟ කටි වමුක් වහ 

එක්ත් යහජධහනිකේ, ජී වදය විදයහ ආඹතනකේ ඇරන් කනන්යයිට් භවතහ ව එක්ත් යහජධහනිකේ 

කනොදම්බ්රිඹහ විලසවිදයහරකේ කඩකයක් සකටෝකඵෝ භවතහ ව ආචහර්ඹ ස කජෝන්ස 2016 ජලි 11 දින 

IBMBB ආඹතනඹට ඳළමිණිඹව. 

භහන ම්ඳත් 

ආයම්බ අධයක් ව ම්භහනිත භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ භවතහ අධයඹන 

ළඩටවන්ර ව ඳලසචහත් උඳහධි සිසුන් අධීක්ණඹ කිරීභට ළරකිඹයුතු දහඹත්ඹක් රඵහ කදමින්, 

IBMBB ආඹතනකේ රු කේකේ තදුයටත් ටයුතු කශේඹ. කොශම විලසවිදයහරකේ IBMBB 

ආඹතනකේ අධයඹන ක්රිඹහහයම් ංර්ධනඹ පිළිඵ උඳකද්ල ලකඹන් භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. 

රුණහනහඹ  2016 දී තදුයටත් දහඹත්ඹ රඵහ දුන්කන්ඹ. 

ඵහධ 

2016-2020 ආඹතනි උඳහඹභහර්ින වහ ශභනහයණ ළරළසභ ප්රහය හර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීකම්දී මලි ඵහධ වූකේ භහන ම්ඳත් වහ මරය ම්ඳත් හිඟඹ ඹ. භවය අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර 

තනතුරු පිළිඵ ඹම් ඹම් ඳළවළදිලි කිරීම් සිදු කිරීභට නිඹමිත තිබුණු අතය වජ යහඹන භවහචහර්ඹ 

තනතුයට ඵහ ළනීභ ම්ඵන්ධකඹන් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිකම් ඳළවළදිලි කිරීම් රළබීකභන් ඳසු 

දළන්ීනම් ඳශ යන රද අතය වර වජ විදයහ කජයසඨ කාහචහර්ඹ තනතුයට ඵහ ළනීභ වහ 

කොශම විලසවිදයහරකේ විලසවිදයහර හර්ඹ භණ්ඩර උඳකද්ල බහකන් .යණඹක් රළබීභට නිඹමිත 

තිබුණි. 
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2016 කදළම්ඵර් 31 දිනට  හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

සකාය කේ ංයහ 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ එම්. වඳුන්කනත්ති - අධයක්, IBMBB ව ප්රතිලක්තිකනදඹ පිළිඵ භවහචහර්ඹ  

භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් - අණු ජීන විදයහ කජයසඨ භවහචහර්ඹ 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස. ජත්ප්රිඹ ීනයකේන - කජයසඨ කාහචහර්ඹ II කශ්රේණිඹ (අණු වජ විදයහ) 

ආචහර්ඹ ඩේලින. සුභහදි ද සිල්හ - කාහචහර්ඹ, (DNA කයෝ විනිලසචඹ) 

ඒ. සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ - කාහචහර්ඹ, ඳවෘහ (වජ යහඹන ව අණු වජ 

විදයහ)  

අකනෝභහ යත්නහඹ මිඹ - කජයසඨ වහය කල්හධිහරී  

එච්. එම්. ක්රිලහන්ත කවේයත් භවතහ - කජයසඨ වහය මරයහධිහරී  

හංචන කේනහනහඹ භවතහ - වහය ජහර ශභනහරු, II කශ්රේණිඹ 

ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් -  විදයහත්භ වහය (වර වජ විදයහ, II කශ්රේණිඹ) 

රුන්දි යණසිංව මිඹ - විදයහත්භ වහය (DNA වඳුනහළනීභ - කොන්ත්රහත් 

ඳදනභ)  

බී. එන්. නිලහයහ ටී. ඵටකොඩ මිඹ - විදයහත්භ වහය (වජ කතොයතුරුකනදඹ - කොන්ත්රහත් 

ඳදනභ)  

ජඹන්ත කුභහය භවතහ - විදයහත්භ වහය (ඉකරක්කරොනි - 2016 ඔක්. දක්හ) 

අකනෝභහ ජඹකෝභ මිඹ - තහක්ණි නිරධහරී, II කශ්රේණිඹ, „අ„ ණ්ඩඹ. 

කේහනී ඩී. කප්රේභදහ මිඹ - අබයහරහ ක තහක්ණි නිරධහරී 

ඒ. එන්. තවෘනී කෝභයත්න මිඹ - අබයහරහ ක තහක්ණි නිරධහරී  

තනුජහ අතඳත්තු මිඹ - කඳොත් තඵන්නහ II කශ්රේණිඹ, „අ’ ණ්ඩඹ. 

එන්. කක්. සුභහලි චම්පිහ මිඹ -  ඳවෘණ කඹදවුම් වහය, II කශ්රේණිඹ. 

කක්. ඩේලින. චතුවෘහ ප්රනහන්දු මිඹ - ඳවෘණ කඹදවුම් වහය, III කශ්රේණිඹ 

ජී. ජී. ශි නියංජන් භවතහ - ඳවෘණ කඹදවුම් වහය, III කශ්රේණිඹ 

නදීලහ ජඹර්ධන මිඹ -  ඳවෘණ කඹදවුම් වහය, III කශ්රේණිඹ 

ප්රිඹංනී දහඵකර් මිඹ - ඳවෘණ කඹදවුම් වහය, III කශ්රේණිඹ 

පී. ීන. ඒ. චමීය කවරනි මිඹ -  පුසතහර කතොයතුරු වහය (2015.03.02 සිට) 

යි. බී. එම්. එන්. යි. ඵණ්ඩහය භවතහ - විදයහහය වහඹ (ඳවශ කශ්රේණිඹ) 

ඊ. එච්.ජී.ඩී. නිකයෝලන් අකේර්ධන භඹහ - විදයහහය වහඹ (ඳවශ කශ්රේණිඹ) 

කක්. එම්. ධනුස ඵණ්ඩහය භවතහ -  ම්රු, III කශ්රේණිඹ 
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තහහලි ඳළරුම් 

ටී. ආර්. ජී. නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ - කාහචහර්ඹ, ප්රතිලක්තිකනදඹ (ඳළරුම් ඳදනභ භත)  

දහනිඹහ එඩ්ඩ් මිඹ -  ඳහඨභහරහ ම්ඵන්ධීහය / විදයහත්භ වහය (2016.11.07 

දක්හ) 

නිපුණ යත්නහඹ භඹහ - විදයහත්භ වහය - IT (2016.06.10 දක්හ) 

එම්. කක්. එදිවෘීනය භඹහ - තහහලි විදයහත්භ වහය / යහඳහය ංර්ධන ඒඹ 

(2016.05.15 දක්හ) 

බී. එම්. එල්. පී. ජඹකේය මිඹ - හර්මි/ඳර්කේණ/විදයහත්භ වහය 

නිර ප්රනහන්දු භඹහ - ඳර්කේණ වහය  

එල්. එන්. ඒ ඒ. නිලසලං මිඹ - විදයහත්භ වහය (ඳළරුම්) (2016 ජුනි දක්හ) 

රක්හන් විකේඵණ්ඩහය භඹහ - තහහලි ඳර්කේණ වහය (2015.04.01 සිට) 

බී. එච්. මිකනෝලි ඩී. කඳකර්යහ මිඹ - අබයහරහ ක දුයථන ක්රිඹහරු ව පිළිළනීකම් නිරධහරී  

එම්. ීන. රක්දිනී එන්. වවෘදහන් මිඹ - අබයහරහ ක ඳවෘණ කඹදවුම් වහය  

එච්. ඩී. තිරහනි දිල්වහනි මිඹ - අබයහරහ ක ඳවෘණ කඹදවුම් වහය  

එම්. පී. ඩී. ප්රනහන්දු භඹහ - අබයහරහ ක ඳවෘණ කඹදවුම් වහය 

අයි. ඒ. පී. ඉරංකෝන් මිඹ - අබයහරහ ක ඳවෘණ කඹදවුම් වහය  

එන්. එච්. කක්. කේනහතිර භඹහ - අබයහරහ ක ඳවෘණ කඹදවුම් වහය  (2016 කනොළ. සිට) 

 

ර්තභහන ඳර්කේයින් 

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ - IBMBB කේහර්ජිත භවහචහර්ඹ ව ආයම්බ අධයක් 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. කතන්නකෝන් -  අණු ජීන විදයහ කජයසඨ භවහචහර්ඹ, IBMBB  

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ - ඵහහිය භවහචහර්ඹ ව ජහ.වි.ඳ. ඳර්කේණ අධිහභහජි, 

IBMBB  

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති - අධයක්, IBMBB ප්රතිලක්තිකනද භවහචහර්ඹ  

ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන -  කජයසඨ කාහචහර්ඹ / අණු වජවිදයහ IBMBB  

ආචහර්ඹ ඩේලින. සුභහදී ද සිල්හ - කාහචහර්ඹ - DNA කයෝ විනිලසචඹකනදඹ, IBMBB 

ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් - විදයහත්භ වහය (වර වජ විදයහ) 

ඒ. සුකද්ශිනී කවේකේ මිඹ - කාහචහර්ඹ ඳවෘහ / වජ යහඹනවිදයහ ව අණු 

වජකනදඹ. 

රුන්දි යණසිංව මිඹ - විදයහත්භ වහය (DNA වඳුනහ ළනීම්) 
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ඳර්කේණ වහඹයින් 

භවහචහර්ඹ භහවෘ ඇරන්  - භවහචහර්ඹ, ප්රකනණිකනද ව යහධිකනද, උප්රහ 

විලසවිදයහරඹ, සීනඩනඹ. 

භවහචහර්ඹ ්රීතිහ අණවණහකර - යහධිකනද භවහචහර්ඹ, වදය පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ යනිල් දනහඹ - යහඹන විදයහ භවහචහර්ඹ, විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ දිලිප් ද සිල්හ - හඵනි යහඹන විදයහ භවහචහර්ඹ, විදයහ පීඨඹ, කොශම 

විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ දීපිහ  ප්රනහන්දු - ඳයකඳෝෂිතකනද භවහචහර්ඹ, වදය පීඨඹ, කොශම 

විලසවිදයහරඹ.  

භවහචහර්ඹ ජන ද සිල්හ - වදය විදයහ භවහචහර්ඹ, වදය පීඨඹ, ළරණිඹ 

විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ ලභයහ ද සිල්හ - ශභහ කයෝ භවහචහර්ඹ, ශභහකයෝ කදඳහර්තකම්න්තු, කොශම 

විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ ටියුලි ද සිල්හ - ම්භහනිත භවහචහර්ඹ, ලින්ක් නළචුයල් ප්රඩක්ට්ස (කඳෞද්.) 

භහභ. 

භවහචහර්ඹ කයෝේ ජඹසිංව - ලහඹනි වදය විදයහ භවහචහර්ඹ, වද් ඹ පීඨඹ, කොශම 

විලසවිදයහරඹ 

භවහචහර්ඹ නීඩ්රහ රුණහයත්න - වජ යහඹන විදයහ භවහචහර්ඹ, කප්යහකදණිඹ විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ කනයංජහ රුණහයත්න - යහඹන විදයහ භවහචහර්ඹ, කප්යහකදණිඹ විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ නීලිහ භරවිකේ - අධයක්, කඩංගු ඳර්කේණ භධයසථහනඹ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ ඳද්භරහල් භහනකේ - ත්ත් විදයහ භවහචහර්ඹ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල - ත්ත් විදයහ භවහචහර්ඹ, විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් - ලහඹනි වදය විදයහ භවහචහර්ඹ, වදය පීඨඹ, කොශම 

විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ ඩේලින. ඩී. යත්නසවෘඹ - ත්ත් විදයහ භවහචහර්ඹ, විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ කවේභන්ත කේනහනහඹ - ප්ර වහ නහවෘකනද භවහචහර්ඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ සුයංජිත් කනවියත්න - කයෝඹල් ්රී කයෝවර ව ප්රතිලක්ති ඌනතහ භධයසථහනඹ, 

රන්ඩන් විලසවිදයහරඹ, එක්ත් යහජධහනිඹ. 

භවහචහර්ඹ Alessandro Sette - භවහචහර්ඹ, කඵෝකන කයෝ භධයසථහනඹ La Jolla 

අහත්මිතහ ව ප්රතිලක්තිකනද ආඹතනඹ, ඇකභවෘහ එක්ත් 

ජනඳදඹ.        

භවහචහර්ඹ ලයහභහ ීනයකෝන් - උද්භිද විදයහ භවහචහර්ඹ, ශ්රී රංහ වි්ත විලසවිදයහරඹ. 

භවහචහර්ඹ යහජිත වික්රභසිංව - ප්රජහ වදය භවහචහර්ඹ, වදය පීඨඹ, ළරණිඹ 

විලසවිදයහරඹ. 
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ආචහර්ඹ අච්යුත් අධිහවෘ - වහඹ භවහචහර්ඹ, එච්. ඊ. කේ. යහඹන විදයහ ආඹතනඹ, 

ඳකිසථහනඹ. 

ආචහර්ඹ එවෘක් යකඩොල්ෂස කඵොංේළම් - වහඹ භවහචහර්ඹ, සීනඩන ්ෂිර්භ විලසවිදයහරඹ, උප්රහ. 

භවහචහර්ඹ කක්. තංයහේ - කජයසඨ ප්රධහන විදයහඥ, වර වහ අණු වජ විදයහ 

භධයසථහනඹ, වයිද්රහඵහද්, ඉන්දිඹහ. 

ආචහර්ඹ නියහේ යහයි - ඳර්කේණ වහඹ, වර වහ අණු වජ විදයහ 

භධයසථහනඹ, වයිද්රහඵහද්, ඉන්දිඹහ. 

වදය ධනුස දනහඹ - ළඩඵරන ප්රතිලක්තිකනද විකලේඥ වදය, වදය  

ඳර්කේණ ආඹතනඹ. 

වදය යජි ද සිල්හ - ප්රතිලක්තිකනද විකලේඥ වදය, වදය  ඳර්කේණ 

ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ කුමුදු ප්රනහන්දු - හිටපු අධයක්, ්ෂි වජ තහක්ණ භධයසථහනඹ, 

කප්යහකදණිඹ විලසවිදයහරඹ. 

වදය ගීතහනි රකොඩ - වය අධයඹන විකලේඥ වදය, වදය ඳර්කේණ 

ආඹතනඹ 

ආචහර්ඹ දිනහයහ ගුණකේය - කජයසඨ විදයහඥ, ශ්රී රංහ නළකනෝ තහක්ණ ආඹතනඹ. 

වදය නිලහ කෝට්කටආයච්චි - කජයසඨ කාහචහර්ඹ, ඹම විලසවිදයහරඹ. 

වදය ලිරහනි රුණහනහඹ - අණු වජ විදයහ විකලේඥ, වදය ඳර්කේණ ආඹතනඹ, 

කොශම. 

ආචහර්ඹ සිසිය ඳතියණ - කජයසඨ ඳර්කේණ නිරධහරී, වදය පීඨඹ, කොශම 

විලසවිදයහරඹ. 

ආචහර්ඹ ජී. ඒ. සිවෘභල් කප්රේභකුභහය - අධයක් ජනයහල්, හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ, කොශම. 

වදය ඹනී කප්රේභංල - විකලේඥ වදය, උතුරු කොශම ශික්ණ කයෝවර, යහභ. 

වදය වෘසින්ත කප්රේභයත්න - අධයක්, භළකල්වෘඹහ භර්දන යහඳහයඹ 

ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය - ලහ තහක්ණ අංලඹ, හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ - අධයක්, ප්රකනණි ඳර්කේණ ආඹතනඹ, කොශම. 

වදය ණිස ද සිල්හ - ණ්ඩකනදී ලරය වදය විකලේඥ වදය ඳර්කේණ 

ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ අසිත සිවෘර්ධන - විදයහඥ, ශ්රී රංහ නළකනෝ තහක්ණ ආඹතනඹ. 

වදය ඊ. ඩේලින.ආර්.ඒ. විතහයණ - විකලේඥ වදය, මලි කයෝවර, කදනිඹහඹ. 

ඩී. කොට්ටආයච්චි භඹහ - ඳර්කේණ නිරධහරී, කත් ඳර්කේණ ආඹතනඹ, තරළකල්. 

කභන්ඩිස වික්රභසිංව භඹහ - බහඳති, ශ්රී රංහ උයවිදයහ ංභඹ. 
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ඳර්කේණ (MPhil/PhD) ශියකඹෝ 

එන්. එච්. එල්. ප්රදීඳහ මිඹ  -  ඳර්කේණ නිරධහවෘ, කත් ඳර්කේණ ආඹතනඹ 

ඒ. සුකද්ශිනි කවේකේ මිඹ - ඳවෘහ කාහචහර්ඹ  

අකේහ ය. කඳකර්යහ මිඹ 

කක්. දුරංින කක්. රුණහයත්න මිඹ 

කක්. එච්. තිස රුණහයත්න භවතහ 

ඊ. පී. කභයන් කක්ල භවතහ - තහහලි විදයහත්භ වහය 

එම්. කේ. කයොහන්. නිලුෂහ මිඹ. 

ටී. ආර්. ජී. නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ - තහහලි කාහචහර්ඹ (ප්රතිලක්තිකනදඹ) 

එච්. ඒ. සී. අයි. ක්රිහනි කයොඩ්වෘකෝ මිඹ 

එන්. එච්. ණිස එස. කේනහතිර භවතහ 

බී. ඒ. දිරහනි රුක්රහ මිඹ 

අනුහ එස. කභන්ඩිස මිඹ 

ඩී. පී. ඳංචිභහ ජඹයත්න මිඹ 

එච්. ඩී. චින්ද්ර එම්. කඳකර්යහ මිඹ 

රඳහ පී. භයදිහය මිඹ 

ඊ.එම්. චිනි අයි. ඒනහඹ මිඹ 

භධුන්ති චන්ද්රහන්තන් මිඹ 

තර්මිණි සුන්දයලිංම් මිඹ 

යශිනි ඵයභආයච්චි මිඹ 

භකවේෂි භහඳරභකේ මිඹ 

හංචන එස. කේනහනහඹ භඹහ 

ක්රිලහන් ඵහරහජි භඹහ 

කුමුදු ගුණකේය මිඹ - ඳයකඳෝෂිතකනදී, භළකල්වෘඹහ භර්දන යහඳහයඹ. කෞය අභහතයහංලඹ. 

උභහ යහජකෝඳහරන් මිඹ 

හහිනීප්රිඹහ භකනෝවයන් මිඹ. 

කප්රහ ගුණකේය මිඹ. 

 
 

ඳලසචහත් උඳහධි වහ කනත් උස අධයහඳන ආඹතනර ලිඹහඳදිංචි වූකෝ 

කේඩින් ද සිල්හ භඹහ - විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

වින්ධයහ ප්රනහන්දු මිඹ - විදයහ පීඨඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ. 

ආචහර්ඹ ඳද්භසිවෘ දිහනහඹ - කද්ශීඹ වදය ආඹතනඹ, කොශම විලසවිදයහරඹ 
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ඳර්කේණ ප්රහලන 

තුරුන්කේ නම් දළක්ීනකම්දී IBMBB හර්ඹ භණ්ඩරඹ / සිසුන් / ඳර්කේණ වහයරුන්කේ නම් 

තද අකුවෘන් දළක්කන. අකනකුත් උස අධයහඳන ආඹතනර ලිඹහඳදිංචි වූ ව IBMBB හිදී සිඹ හර්ඹඹන් 

යකන ඹන සිසුන්කේ නම් හභහනය අකුරුලින් දළ ස කන. 

ප්රහලන ව ඳර්කේණ න්නිකනදනඹන් 

1. ද සිල්හ කක්. එස., කතන්නකෝන් කක්. එච්., සුන්දයලිංම් ටී., නයත්න බී., කවේකේ ඒ. එස., 

ද සිල්හ ඩේලින. එස. ිනනිවහභ ඩී., ජඹසිංව එච්. ඩී., මුවන්දියම් එම්. ඊ.; ර්ධන කවෝකභෝන 

ඌනතහ හිත ශ්රී රහංකි කයෝගීන් ණ්ඩහඹභ ර්ධන කවෝකභෝන මුදහවවෘන කවෝකභෝන ධහය 

codon 72 කනසීනභ. රංහ වදය ජර්නරඹ, 2016, භහර්තු; 61(1):18-21 

2. ද සිල්හ එස., කතන්නකෝන් කක්. එච්., දිහනහඹ ඒ. ද සිල්හ කක්., ජඹකේය එල්.; ශ්රී 

රහංකි තරුණ පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන් ණ්ඩහඹභ BRCA2 ප්රකනණි අණුකන exon 11 ර 
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කඩොරහන ලහකේ ඳත්රලින් hopenone-I කන් කිරීභ ව එහි යිකටොකටොක්සික් ගුණහං. 

British Journal of Pharmaceutical Research. 2016 10(1); DOI : 10.9734/BJPR/2016/ 

23317 

16. භයකෝන් එස. ආර්., ලන්මුනහදන් සී., එදිවෘීනය එම්. කක්., පිඹතිර පී., කතන්නකෝන් 

කක්.එච්., තහඵෲ අයි. පිඹයුරු පිළිහ (MCF-7) ව කවඳකටෝ වර හසිකනෝභහ (HepG2)  

වර පිළිඵ නහරසථ යිකටෝධර රක්ණ වහ ශ්රී රංහකන දක්නට රළකඵන කඩොරහන 

ලහ 15ක් ඳවෘකරෝනඹ කිරීභ. European Journal of Medicinal Plants, 2016, 14(4) DOI: 

10.9734/EJMP/2016/26107 

17. කේනහතිර කක්. එස., රුණහනහඹ ඊ. එච්., භයකෝන් එස. ආර්., කතන්නකෝන් කක්. 

එච්., ද සිල්හ ඊ. ඩී. - නහරසථ Setaria digitate ඵයහ ඳයකඳෝෂිතඹහ තුශ ප්රතික්රිඹහහය 

ඔක්සිජන් විකලේ උත්ඳහදනඹ භිනන් Curcuma zedoaria Rosc induce caspase භත ඹළකඳන 

ඇකඳොසකටෝසිස යයිකෝභ නිසර්ල. Experimental Parasitology, 2016 May 10;167:50-

60. doi: 10.1016/j. (මුද්රණඹට කඳය e- ප්රහලනඹ) 

18. වික්රභසිංව ආර්., ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති, ප්රදහවකේදී භහන නියුකයෝපිල්ර හර්ඹබහයඹ ව 

Ixora coccinea භිනන් එහි අනුර්තනඹ. Research and Reviews: A Journal of Immunology, 

2016; 6(1):32-48  
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ඳර්කේණ න්නිකනදනඹන්:  
 

1. ඵහරහජි කක්., රුණහනහඹ එල්., වඳුන්කනත්ති එස. එම්., ප්රනහන්දු එස. ඩී., යහජඳක් එස. 

කොශම දිසත්රික්කේ  භහන කරප්කටොසඳයිකයෝසිස ආහදනකේ ප්රජහ මලි භසතු යහප්තිඹ 

(OP10). කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන විදයහ, අණු වජකනද වහ වජ 

තහක් ණ ආඹතනඹ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේ හර්ඹඹන්. 2016 භළයි 

27, 21 පිටු. 

2. ඵයභආයච්චි ආර්. යි., විදහනඳතියණ ඒ. සී., ීනයකේන ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ., භයකේය ආර්. 

ව නිලහන්ත කක්.එම්.ඩී.එන්.පී. ්මිනහල ව chitinase ක්රිඹහහරීත්ඹ හිත ශ්රී රහංකි 

Bacillus thuringiensis. 2016. The NSF Research Summit. 88 පිටු. 

3. ඵයභආයච්චි ආර්. යි., ීනයකේන ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ., භයකේය ආර්. ආර්. ශ්රී රංහකන 

ඳකන් කන්ය ත් න chitinolytic Bacillus thuringiensis විකලේ. කොශම 

විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ 

(IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේ හර්ඹඹන් 2016. භළයි 27,  25 පිටු. 

4. ද සිල්හ බී. ඩී., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., කප්රේභංල එස., ඩඹස ආර්.කක්.එස., කකනවියත්න 

එස. එල්., ද සිල්හ ආර්. ශ්රී රංහකන වදය විදයහත්භ ළදත් කුහුඹු විකලේර 

අහත්මිහය වි ංකටර C3 රක්ණ විබහඹ (OP-C3) ; AISSL, 8 ළනි ද්වි හර්ෂි 

ළසිකේ හර්ඹඹන්, 2016 ජලි 15, 32 පිටු. 

5. ද සිල්හ බී. ඩී., වඳුන්කනත්ති එස.එම්.1, කප්රේභංල එස., ඩඹස ආර්.කක්.එස.,  ද සිල්හ එන්. 

ආර්. ශ්රී රංහකන වදය විදයහත්භ ළදත් කුහුඹු විකලේර විකහි ප්රතිලක්ති යහඹනි 

රක්ණ විබහඹ ව ඵටහිය කුහුඹු විකලේ භඟ වයස ප්රතික්රිඹහහරීත්ඹ නිභනඹ කිරීභ. 

කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ 

(IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිකේ හර්ඹඹන් 2016. භළයි 27, 31 පිටු. 

6. එදිවෘීනය එම්. කක්., කතන්නකෝන් කක්. එච්., භයකෝන් එස. ආර්., තහඵෲ අයි., ද සිල්හ 

ඊ. ඩී., අදිහවෘ ඒ. MCF-7 ව MDA – MB -231 පිඹයුරු පිළිහ වර (ව SKOV-3) 

ඩිම්ඵහධහය පිළිහ වර කකයහි Mangifera zeylanica ලහකේ කන් ය ත් න 

ංකඹෝර යිකටොධර විබයතහ. කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු 

වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 

2016 භළයි  27, 12 පිටු. 
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7. ඒනහඹ ඊ. එම්. එස. අයි., ීනයකෝන් එස. ආර්., කෝභයත්න එස., ීනයකේන ඕ. ීන. ඩී. 

එස. කේ. ්මිනහල ප්රතිකයෝධ ශ්රී රංහකන වල් (Oryza sativa) විකලේඹන් අරනඹ 

වහ AFLP රකුණුයණඹන් (OP13) කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු 

වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 

2016 භළයි  27, 24 පිටු. 

8. ඒනහඹ ඊ. එම්. එස. අයි., ීනයකෝන් එස. ආර්., සිල්හ ටී. ඩී., කෝභයත්න එස., 

ීනයකේන ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ. (2016). ශ්රී රහංකි (Oryza sativa) වල් විකලේර 

්මිනහල ප්රතිකයෝධඹ කප්රේයණඹ කිරීභ වහ නහරසථ ව in vitro කඹදවුභ. 20 ළනි 

ඕසකේලිඹහනු Weeds Conference ළප්තළම්ඵර් 11-15 (පිළින්නහ රදී.) 

9. ප්රනහන්දු එෂස., ලහලිනී වික්රභසිංව, කයොහන් නිලුෂහ, චතුය කයොරිකෝ, ලිරහනි 

රුණහනහඹ, එච්. ජහන ද සිල්හ, යහජිත වික්රභසිංව, සුනිල් කප්රේභංල. කේන යහජඳක්, 

ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති. උග්ර කරප්කටොසඳයිකයෝසිස අසථහකන් කඩංගු .යණහත්භ අදිඹය 

කන්ය වඳුනහළනීභ වහ ඔක්සිහය ආතති වජ රකුනුයණඹක් ලකඹන් 

කප්රෝටීන් හකඵොනිල්. 2016, The NSF Research Summit. xx පිටු.  

10. ප්රනහන්දු එන්., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., යහජඳක් එස., ද සිල්හ එච්. කේ., කප්රේභංල එස. 

හහිණි අන්කතෝලසජද වරර ව කුඩු අපිච්ඡද වරර ක්රිඹහහරීත්ඹන් කකයහි 

යථජන කරප්කරොසපිණර ඵරඳෆම්. (OP9) කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, 
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පිටු. 

22. කභන්ඩිස ඒ. එස., තහඵෲ එම්. අයි., භයකෝන් එස., කතන්නකෝන් කක්. එච්. පිඹයුරු 

පිළිහ රඳහනුදර්ලරදී Vernonia zeylanica (L.) Less භිනන් ඇතිවිඹ වළකි ඹහන්ත්රණඹට 

භළදිවත් න යහප්ති භර්දන ඵරඳෆම්. කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු 

වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 

2016 භළයි 27; 13 පිටු. 

23. නධිරහ එම්., ඳතියණ පී. පී. එස. එල්., පීවෘස එස., වඳුන්කනත්ති එස. එම්., රකොඩ ජී. සී. 

එස: යම්ඳ, ම්මුල්හඹ වහ රුකඵල්රහ කයෝරට එකයහි ශ්රී රංහකන නජයින්ට 

භකන් න අර්භ භහරුීනභ. (OP-C1) AISSL 8 ළනි ද්විහර්ෂි ළසිකේ හර්ඹඹන්. 

2016 ජලි 15, 30 පිටු. 

24. නධිරහ එම්., ඳතියණ පී. පී. එස. එල්., පීවෘස එස., වඳුන්කනත්ති එස. එම්., රකොඩ ජී. සී. 

එස: ශ්රී රංහකන යම්ඳ කයෝඹට එකයහි භකන් භහරුන ප්රතිකද්ලලින් ළහුනු 

ශදරුන්ට ඩහ දිගු හරඹක් පිවෘමි ශදරුකෝ ආයක්හ කති. (OP-C2) AISSL 8 ළනි 

ද්විහර්ෂි ළසිකේ හර්ඹඹන්. 2016 ජලි 15, 31 පිටු. 

25. නිලුෂහ එම්.කේ.ආර්.අයි., රුණහනහඹ එල්., ද සිල්හ එච්.කේ.3, ප් කර්භංල එස., 

යහජඳක් එස., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., යන් ප්රමිති ඳරීක්ණ, තථය හර ප්රභහණහත්භ PCR 

භඟ ළඳීකම්දී එකිකනට කනස ප්රතිලක්ති ඳරීක්ණ වඹ කයෝ විනිලසචඹ 

නියදයතහ ව යථජන කරප්කටොසපියහ ඒරනඹ. (OP8). කොශම විලසවිදයහරකේ 

වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි 

හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 19 පිටු. 
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26. නිලුෂහ ආර්., රුණහනහඹ එල්., කප්රේභංල එස., යහජඳක් එස., වඳුන්කනත්ති එස.එම්., ශ්රී 

රංහකන ඵසනහහිය ඳශහකත් යථජන කරප්කටොසපියහ ආහදිත කයෝගීන්කේ Serovar 

විවිධත්ඹ. (OP B3) AISSL 8 ළනි ද්විහර්ෂි ළසිකේ හර්ඹඹන්. 2016 ජලි 15, 25 

පිටු. 

27. Nwokwu CDU, භයකෝන් එස. ආර්., රුණහයත්න ඩී.එන්., ටුහවිර කක්.ඒ.එන්.පී., 

ඳමුණු කක්.එම්.ජී.කක්., එදිවෘීනය එම්.කක්.අයි. ව කතන්නකෝන් කක්.එච්. - භහන ක්ද්ද්ර 

වර කඳනවලු පිළිහ වරදහභකේ (NCI-H292) liposomal nano-encapsulation භිනන් 

ළඩි දියුණු යන රද Gedunin රට ප්රතිචහය ලකඹන් ඇකඳොප්කටෝටිස උද්භනඹ. කොශම 

විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ 

(IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 16 පිටු. 

28.  යහජකෝඳහරන් ය., භයකෝන් එස.ආර්., කතන්නකෝන් කක්.එච්. ව ද සිල්හ ඊ. ඩී. - 

පිඹයුරු පිළිහ  වර යහප්තිඹට එකයහි ශ්රී රංහට ආකනණි ලහ ඳව ඇති 

ඵරඳෆභ. කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන 

ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 15 පිටු. 

29. කයොරිකෝ එච්.ඒ.අයි.සී.කක්.,  කතන්නකෝන් කක්.එච්., රුණහනහඹ ඊ.එච්., අභයසිංව 

අයි. යි., ද සිල්හ ජී.කක්.එස., -2548 G/A කරප්ටින් ජහනකේ, Q223R කරප්ටින් ධහය 

ජහනකේ K109R ඵහුරඳතහන් ව ශ්රී රංහකන වියර පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන් මවඹ 

පිඹයුරු පිළිහ අදහනභ. ආසිඹහනු ලහඹනි ණ්ඩකනද ංභකේ 12 ළනි ජහතයන්තය 

ම්භන්ත්රණඹ (ACOS), 2016 අකප්රේල් 8-10 දක්හ, නදිල්ලිඹ, 120 පිටු. 

30. කයොරිකෝ එච්.ඒ.සී.අයි.කක්.,  කතන්නකෝන් කක්.එච්., රුණහනහඹ ඊ.එච්., අභයසිංව 

අයි. යි., ද සිල්හ ජී.කක්.එස., - ශ්රී රහංකි හන්තහන්කේ වියර පිඹයුරු පිළිහ පිළිඵ 

අදහනම් හධ ලකඹන් කරප්ටින් ඳද්ධතිකේ ංයච : භහස ශුද්ධි තත්ත්ඹ භිනන් 

ඔවුන්කේ අනුර්තනඹ. (OP-66). ශ්රී රංහ වදය ංභකේ (SLMA) 129 ළනි 

ජහතයන්තය වදය කොංග්ර ස ංත්යඹ, 2016 ජලි 25-27. 143 පිටු. 

31. භයකෝන් එච්. ඩී., ද සිල්හ ඒ. ඩී., වඳුන්කනත්ති එස. එම්., ද සිල්හ එන්. ආර්. - ශ්රී 

රහංකි කඳොදු විචරය ප්රතිලක්ති ඌණතහ හිත (CVID) ජනවනඹ ඩහ ඉවශ 

TNFRSF13B ප්රකනණි අණු විචරයතහක් කඳන්නුම් යයි. (OP-CP). AISSL 8 ළනි 

ද්විහර්ෂි ළසිකේ හර්ඹඹන්. 2016 ජලි 15, 34 පිටු. 

32.  කේනහධීය එස. පී. බී. එම්., රුණහනහඹ ඊ.එච්., ීනයසිංව ඒ.ආර්., විකේසිංව සී.ආර්. - ශ්රී 

රංහකන ප්රමු භහන පිළිහ වඹ වජ විදයහත්භ අනනයතහ රක්ණ. කොශම 

විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ 

(IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 34 පිටු. 

33.  කේනහතිර කක්. එස., රුණහනහඹ ඊ.එච්., භයකෝන් එස.ආර්., කතන්නකෝන් 

කක්.එච්., අධිහරී ඒ., ද සිල්හ ඊ.ඩී. - Dipterocarpus zeylanicus හි ඵයහ භර්දන 

ක්රිඹහහරීත්ඹ : වජ  ක්රිඹහහරීත්ඹ භිනන් ක්රිඹහශීලී ංකඹෝ ඒරනඹ ව නහරසථ 

Setaria digitata ඵයහ ඳයකඳෝෂිතඹහකේ apoptosis උද්භනඹ. කොශම විලසවිදයහරකේ 

වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි 

හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 17 පිටු. 



 

                        54  හර්ෂි හර්තහ -2016, IBMBB, කොශම විලසවිදයහරඹ

   
 

34. සිකුභහයන් එන්., භයකෝන් එස. ආර්., අධිහරී ඒ., එදිවෘීනය එම්.කක්., කතන්නකෝන් 

කක්.එච්., තහඵෲ අයි., භරවිකේ එන්. - භහන පිඹයුරු පිළිහ (MCF-7) වරර 

ප්රතියහප්ති ව ඇකඳොප්කටෝටි හිතය ඵරඳෆම්. (OP3); කොශම විලසවිදයහරකේ වජ 

යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි 

විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 14 පිටු. 

35. සුන්දයලිංම් ටී., කතන්නකෝන් කක්.එච්., ද සිල්හ කක්.එස.එච්., ද සිල්හ එස., කවේකේ 

ඒ.එස. - ශ්රී රංහකන ර්ධ කවෝකභෝන ඌනතහ හිත (GHD) ශභයින් හණ්ඩඹ GH I 

ප්රකනණි අණුකන ර්ධ රහඳකේ අනුක්රභණ විචරයතහ. (OP 16). කොශම විලසවිදයහරකේ 

වජ යහඹන, අණු වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි 

හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 27 පිටු. 

36. තර්භයහජහ එල්., තහඵෲ අයි., භයකෝන් එස.ආර්., කභන්ඩිස ඒ.එස., ඳදුභදහ සී. (PP2). 

භහන කවඳකටෝභහ වරර (HepG2) ඳළළත්භ ව apoptosis කකයහි Thespesia 

populnea (L.) Sol.ex Correa කඳොත්කතන් රඵහ න්නහ proanthocyanidins ර ඵරඳෆම් 

තක්කේරු කිරීභ. කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු වජකනද ව 

වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 2016 භළයි 27; 30 

පිටු. 

37. හහිනීප්රිඹහ එම්., ද සිල්හ එස., රුණහනහඹ ඊ.එච්., කතන්නකෝන් කක්.එච්., ද සිල්හ 

කක්., TP53 ප්රකනණි අණුකන වදහි වි්තතහ නිරීක්ණඹ වහ කතෝයහත් ශ්රී රහංකි 

පිළිහ කයෝගීන් ඳවෘකරෝනඹ කිරීභ. කොශම විලසවිදයහරකේ වජ යහඹන, අණු 

වජකනද ව වජයහඹන ආඹතනකේ (IBMBB) 8 ළනි හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ. 

2016 භළයි 27; 23 පිටු. 

38. යහඋල්ර ඩේලින.ඒ.ඩී.එල්.ආර්., කෂොන්කේහ ජි.ජි.එම්., ීනයකේන ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ., 

වික්රභහයච්චි ඩේලින.ඒ.ටී.ආර්., ඹන්දහර කක්., කෝට්කටආයච්චි එන්.එස., Carica papaya 

ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ප්රබඹක් ලකඹන් ඳුය ඳළකඳොල් පිළිඵ රඳකනදීඹ ව DNA 

ඳහද රක්ණ විබහඹ. 2016 ඹම විලසවිදයහරයීඹ කොංග්රකේ හර්ඹඹන්. නහතන 

භණ්ඩර ඳර්කේණ ව උස උඳහධි මිටු. 46-47 පිටු. 

39. භකනෝවයන් ීන. Lunec J., Esfandiari A., Mahdi A., Wu CE, Zanjirband M., 

රුණහනහඹ ඊ.එච්., කතන්නකෝන් කක්.එච්., ද සිල්හ එස. - RG7388 MDM2-p53 

ඵන්ධ antagonist ර යිකටොධර විබයතහ ව MX-1 ව MCF-7 භහන පිඹයුරු 

පිළිහ වර (P3-07-21) ම්ඵන්ධ GSK2830371 WIP1 නිකේධඹ. San Antonio 

පිඹයුරු පිළිහ  සිම්කඳෝසිඹභ, 2016. ළන් ඇන්කටෝනිකඹෝ, ඇකභවෘහ එක්ත් ජනඳදඹ. 
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1 ගු - ක්රිඹහත්භ ඳතින දර්ලනඳති (MPhil),/දර්ලනසරී (PhD) උඳහධි ඳහඨභහරහ ව න ලිඹහඳදිංචි ීනම් - 2016 ර්ඹ 

 සුචි අංඹ ශියහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ/ප්රබඹන් 

තහහලි භහත්හ අධීක්යින් 

 

01 

 

IBMBB/MPhil/

08/005 

 

එන්. එච්. එල්. 

ප්රදීඳහ මිඹ 

 

PhD 

 

කත් ඳර්කේණ 

ආඹතනකේ ඇති 

අයමුදල් 

 

කත් නටු පිළිහ හයඹ න Macrophoma 

theicola petch ර DNA ංල ප්රකනණිඹ, 

රඳවිදයහ ව යහධිජනතහ පිළිඵ 

අධයඹනඹක්. 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

ආචහර්ඹ නත් අකේකේය 

 

02 

 

IBMBB/MPhil/

10/001 

 

ඒ. සුකද්ශිනී 

කවේකේ මිඹ 

 

PhD 

 

NRC/IPICS 

 

ශ්රී රහංකි උඳත් හණ්ඩඹ H19 ව IGF – 

II ප්රකනණි අණුර කතෝයහත්  ඵහුරඳතහන් : 

උඳකත්දී ලරීය විලහරත්ඹ කකයහි භහත් ව 

නජ ප්රකනණි දර්ලකේ ඵරඳෆභ. 

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

 

03 

 

IBMBB/MPhil/

11/001 

 

අකේහ ය. 

කඳකර්යහ මිඹ 

 

MPhil/PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-11-

099 

බීජ අර්තහඳල්ර Ralstonia solanacearum 

(E.F. smith) පිළිඵ අණු වඳුනහළනීභ. 

ආචහර්ඹ පී. නිරන්ති දනහඹ 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

 

04 

 

IBMBB/MPhil/

12/001 

 

කක්. දුරංින කක්. 

රුණහයත්න මිඹ 

 

MPhil/PhD 

 

ජහති විදයහ 

ඳදනභ 

NSF/RG/2011/B

T/06 

ශ්රී රංහකන කුඹුරුර දක්නට රළකඵන weedy 

ීන වනකේ ප්රකනණි විවිධත්ඹ තක්කේරු කිරීභ 

ව ඒහකේ ප්රබඹ වඳුනහ ළනීභ. 

ආචහර්ඹ. ලයහභහ ආර්. ීනයකෝන් 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

ආචහර්ඹ එස. කෝභයත්න. 

 

05 

 

IBMBB/MPhil/

12/002 

 

කක්. එච්. තිස 

රුණහයත්න භඹහ 

 

MPhil/PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ -NRC-09-

066 

නිර්කද්ශිත කත් විකලේඹන් (Camellia sinensis 

L) ජහනභඹ ලකඹන් රක්ණ විබහ කිරීභ ව 

finer printing වහ SSR රකුණුයණඹන් 

බහවිත කිරීභ ව කත්ර ිණිණලි අංභහය කයෝ 

ප්රතිකයෝධඹ රකුණු කිරීභ. 

ආචහර්ඹ කක්. එම්. කභන් 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 
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 සුචි අංඹ ශියහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ/ප්රබඹන් 

තහහලි භහත්හ අධීක්යින් 

 

06 

 

IBMBB/MPhil/

12/004 

 

ඊ. පී. කභයහන් 

කක්ල භඹහ 

 

PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-11-

018 

 

 

Mangiferazeylanica හි විබය 

ප්රතිහසිකනෝකජනික් ඵරඳෆම්: ක්රීඹ ංකඹෝ 

වඳුනහ ළනීභ වහ අණු ඹහන්ත්රණඹන් අළයීභ. 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්න කෝන් 

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ 
 

භවහචහර්ඹ ඊ. දිලීප් ද සිල්හ 

 

07 

 

IBMBB/MPhil/

12/005 

 

එච්. ඒ. සී. අයි. 

කක්. කයොරිකෝ මිඹ 

 

MPhil/PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-11-

018 

ශ්රී රංහකන වියර පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන් 

හණ්ඩඹ කරප්ටින් ංයණ භට්ටම්, ද්රහය 

කරප්ටින් ධහයඹ ව nicotinamide 

phasphoribasyl transtereas  ව කතෝයහත් 

කරප්ටින් ව කරප්ටින් ධහය ප්රකනණි දර්ල 

නිලසචඹ කිරීභ. 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ 

 

 

08 

 

IBMBB/MPhil/

12/006 

 

එම්. කේ. කයොහන් 

නිලුෂහ මිඹ 

 

PhD 

 

ජහති විදයහ 

ඳදනභ 

NRC/RG/2011/

HS/19 

ශ්රී රංහකන ඵසනහහිය ඳශහකත් 

කරප්කටොසඳයිකයෝසිස ඩිනමින් ප්රතිලක්ති 

කයෝ විනිලසචඹ කිරීකම් ක්රභ ව එහි ප්රතිලක්ති 

තත්ත්ඹ ළඳීකම් අධයඹනඹන්. 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ එම්. 

වඳුන්කනත්ති 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් 

භවහචහර්ඹ ඩේලින. සුනිල් කප්රේභංල 

 

09 

 

IBMBB/MPhil/

12/007 

 

ටී. ආර්. ජී. නර්භදහ 

ප්රනහන්දු මිඹ. 

 

PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-11-

077 

ශ්රී රංහකන උග්ර කරප්කටොසඳයිකයෝසිස 

යහධිජනතහට දහඹන හධ පිළිඵ 

අධයඹනඹන් 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ එම්. 

වඳුන්කනත්ති 

භවහචහර්ඹ ඩේලින. සුනිල් කප්රේභංල 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් 

 

10 

 

IBMBB/MPhil/

13/001 

 

බී. ඒ. දිරහනි 

රුක්රහ මිඹ 

 

MPhil/PhD 

 

උස අධයහඳන 

අභහතයංලඹ – 

Drugs leads 

 

ශ්රී රංහකන ඖධීඹ ලහලින් ඖධීඹ 

නිඹමු (Drugs Leads) : ප්රතිලක්ති 

අනුකරතහ/ප්රතිඅහත්මිතහ ක්රිඹහහරීත්ඹ 

පිළිඵ විභර්ලනඹ 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ එම්. 

වඳුන්කනත්ති 

භවහචහර්ඹ ඊ. දිලිප් ද සිල්හ 



 

57 

  

 සුචි අංඹ ශියහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ/ප්රබඹන් 
තහහලි භහත්හ අධීක්යින් 

 

11 

 

 

IBMBB/MPhil/

13/002 

 

එන්. එච්. ණිස 

එස. කේනහතිර 

භඹහ 

 

MPhil/PhD 
 

උස අධයහඳන 

අභහතයංලඹ – 

Drugs leads 

 

ශ්රී රංහකන ඖධීඹ ඳළශෆටිලින් ප්රතිඵයහ 

ඖධ කොඹහ ඵළලීභ 

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

 

12 

 

IBMBB/MPhil/

13/003 

 

අනුහ එස. 

කභන්ඩිස මිඹ 

 

PhD 

 

උස අධයහඳන 

අභහතයංලඹ – 

Drugs leads 

 

පිඹයුරු පිළිහ ප්රතිහයකේදී Flueggea 

leucopyrus & Vernonia zeylanica බහවිත 

කිරීකම් වළකිඹහ තක්කේරු කිරීභ. 

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

 

13 

 

IBMBB/MPhil/

13/004 

 

ඩී. ඩී. පී. ඳංචිභහ 

ජඹයත්න මිඹ 

 

MPhil/PhD 

 

උස අධයහඳන 

අභහතයංලඹ – 

Drugs leads 

 

යිකටොකටොක්සික් ංකඹෝ වහ කතෝයහ 

ත් ආකනණි ලහ ඳරීක්හ ව 

වඳුනහනු රඵන පිළිහ භර්දන 

ංකඹෝඹ/ංකඹෝර යුවඹ ඳළවළදිලි 

කිරීභ. 

 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන්  

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ 

භවහචහර්ඹ දිලීප් ද සිල්හ  

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. රුණහනහඹ 

 

14 

 

IBMBB/MPhil/

13/005 

 

එච්. ඩී. චින්ද්රහ 

එම්. කඳකර්යහ මිඹ 

 

MPhil/PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-12-

100 

 
ඖධීඹ ඳළශෆටිර ප්රතිඔක්සිහය, ප්රතිලක්ති 

අනුකරතහ ව -රළක්ටකම්ස භර්ද වජ 

ක්රිඹහහයඹන් පිළිඵ අධයඹනඹන්. 

ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ. ීනයකේන 

 

15 

 

IBMBB/MPhil/

13/006 

 

 

රඳහ පී. 

භයදිහය මිඹ 

 
MPhil/PhD 

 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-12-

100 

 
ඖධීඹ ලහර ප්රති ඔක්සිහය 
කොලිකනසකටයහස වහ කප්රෝටීස භර්ද වජ 

ක්රිඹහහරීත්ඹන් පිළිඵ අධයඹන 

ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 
ආචහර්ඹ ඕ. ීන. ඩී. එස. කේ. ීනයකේන 

 

16 

 

IBMBB/MPhil/

13/007 

 

 

ඊ. එම්. චිනි අයි. 

ඒනහඹ මිඹ 

 
MPhil/PhD 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-12-

037  

බීජ/ඳයහධහනි ජහන වි්තතහ භිනන් 

ඳළිකඵෝධ ප්රතිකයෝධ (HR) ශ්රී රහංකි 

වල් විකලේ (Oryza sativa L) ළඩි දියුණු 

කිරීභ ව ඳළිකඵෝධ ප්රතිකයෝධ වල් 

වඳුනහළනීභ වහ අණු 

රකුණුයණඹන් ර්ධනඹ කිරීභ. 

ආචහර්ඹ ලයහභහ ආර්. ීනයකෝන් 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

භවහචහර්ඹ තහයහ ද සිල්හ 

ආචහර්ඹ එස. කෝභයත්න 



 

58 

  

 සුචි අංඹ ශියහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ/ප්රබඹන් 
තහහලි භහත්හ අධීක්යින් 

 

17 
IBMBB/MPhil/

13/008 

 

භධුන්ති 

චන්ද්රහන්තන් මිඹ 

  

 

MPhil/PhD 
  

ජහති ඳර්කේණ 

බහ - NRC-12-

100 

Alpinia carcarata යයිකෝභ ව ඳත්රලින් 

ප්රතිප්රදහව ංකඹෝ කන් කිරීභ පිළිඵ 

ක්රිඹහහරීත්ඹ අධයඹනඹ 

ආචහර්ඹ කල්රක්සමි 

කචල්කනන්ද්රන් 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ ජී. ඒ. සිවෘභල් කප්රේභකුභහය 
 

18 

 

IBMBB/MPhil/

14/001 
යශිනි යි. 

ඵයභආයච්චි මිඹ 

 

MPhil/PhD ජහති විදයහ 

ඳදනභ -
NSF/RG/2011/ 

BT/05  

ශ්රී රංහකන ්මිනහල ක්රිඹහහරීත්ඹ 

හිත Bt ඒරනර අණු වහ 

වජයහඹනි රක්ණ විබහඹ 

ආචහර්ඹ යහධිහ භයකේය 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ.ීනයකේන 
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IBMBB/MPhil/

14/002 
හංචන එස. 

කේනහනහඹ භඹහ 

 

 

MPhil/PhD Swedish 

Research Links 

ජහතයන්තය 

වකඹෝිනතහ 

ඳර්කේණ 

ප්රදහනඹ - සීනඩන 

ඳර්කේණ බහ  

NGS තහක්ණඹන් බහවිතකඹන් Seteria 

digitata කකනෝභ විලසකල්ණඹ Seteria 

digitataහි විබය ඖධීඹ ඉරක් 

වඳුනහළනීභ. 

ආචහර්ඹ එවෘක් කඵොංේළම් 

යඩ්කරොෂස 

භවහචහර්ඹ ඊ. එච්. රුණහනහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන්  
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IBMBB/MPhil/

14/003 
තර්මිණි 

සුන්දයලිංම් මිඹ 

 

 

MPhil/PhD ජහති විදයහ 

ඳදනභ - 

NSF/RG/2011/B

T/03 

GH ඌනතහ හිත ශ්රී රහංකි 

ශභයින්ණ්ඩහඹභ ර්ධ 

කවෝකභෝනර (GH) වි්තතහ ව 

අනුක්රභණ විචරයතහ ව ර්ධ 

කවෝකභෝන මුදහවවෘන කවෝකභෝන් ධහය 

(GHRH-R) පිළිඵ රක්ණ විබහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන්  

භවහචහර්ඹ ලභයහ ද සිල්හ 

 

21 IBMBB/MPhil/

14/004 

 

ක්රිහන් ආර්. 

ඵහරහජි භඹහ 

 

MPhil/PhD කොශම 

විලසවිදයහර 

ඳර්කේණ ප්රදහන 

AP/3/2/2014/RG

/14 

ශ්රී රංහකන කොශම දිසත්රික්කේ භහන 

කරප්කටොඳයිකයෝසිස පිළිඵ Sero ංත 

අධයඹනඹ. 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු 
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 සුචි අංඹ ශියහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ/ප්රබඹන් 
තහහලි භහත්හ අධීක්යින් 
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IBMBB/MPhil/

14/005 

 

 

 

භකවේෂි එස. 

භහඳරභකේ මිඹ 

 

MPhil/PhD ජහති විදයහ 

ඳදනභ - 

NSF/RG/2014/H

S/04 

ඔක්සිහය ආතතිඹ, ත්හය                 

ප්රකනණි ඵහුරඳතහ ව අන්කතෝලසජද 

(endothelial) අක්රීඹත්ඹ ආශ්රිත උග්ර කඩංගු 

කයෝකේ බහවිථන (prognostic) 

රකුණුයණඹන් ව යහධිජනතහ. 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ 

ආචහර්ඹ ඹනි කප්රේභංල  

 

23 IBMBB/MPhil/

14/006 

 

ඩේලින. එම්. කුමුදු 

ටී. ද ඒ. ඩේලින. 

ගුණකේය මිඹ 

 

MPhil ජහති විදයහ 

ඳදනභ -  

NSF/RG/2014/H

S/04 

ශ්රී රංහකන භළකල්වෘඹහ නළත වඳුන්හදීභ 

ළශළක්ීනකම් අදිඹකර්දී භළකල්වෘඹහ කයෝ 

විනිලසචඹ වහ බහවිතහ න 

ඳයකඳෝෂිතකනදී ව අණු කයෝ විනිලසචඹ 

ක්රභ ළඳීභ. 

භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ ජත් ීනයකේන  

ආචහර්ඹ වෘසින්ත කප්රේභයත්න 

24 
IBMBB/MPhil/

15/001 

 

හහිනිප්රිඹහ 

භකනෝවයන් මිඹ 

MPhil/PhD 
විලසවිදයහර 

ප්රතිඳහදන 

කොමිභ   
UGC/VC/DRIC/S

RSP/2014/CMB-

01 ව ජහති 

ඳර්කේණ බහ 
NRC-15-33 
 

ශ්රී රංහකන පිළිහ කයෝගීන්කේ ෂළයෆිල්න් 

හ ළදුණු කවෝ අලුත් පිළිහ ඳටරලින් 

රඵහ න්නහ TP53 ප්රකනණි අණුකන 

වදහි වි්තතහ විලසකල්ණඹ ව RNA 

ව කප්රෝටීන් භට්ටම්රදී වි්තතහ 

විලසකල්ණඹ. 

භවහචහර්ඹ එවෘක් එච්. 

රුණහනහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ 

ආචහර්ඹ ණිස ද සිල්හ 

25 
IBMBB/MPhil/

15/001 

 

උභහ ප්රිඹදර්ශිනී 

යහජකෝඳහරන් මිඹ 

MPhil/PhD ජහති ඳර්කේණ 

බහ NRC-14-

067 

පිළිහ භර්දන  වර ක්රිඹහහරීත්ඹ 

වහ ශ්රී රංහකන ආකනණි ලහ 

ඳරීක්හ ව පිඹයුරු පිළිහ වහ 

ක්රිඹහහරී ලහලින් කන් ය න්නහ රද 

ංකඹෝර පිළිහ භර්ධන  වර 

රක්ණ අළයීභ 

ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

භවහචහර්ඹ කක්. එච්. කතන්නකෝන් 

භවහචහර්ඹ ඊ. දිලීප් ද සිල්හ 
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සුචි අංඹ ශියහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ/ප්රබඹන් 
තහහලි භහත්හ අධීක්යින් 

26 IBMBB/MPhil/

15/003 

 

ඩී. එල්. කප්ර ඊ. 

ගුණකේය 

MPhil/PhD ජහති විදයහ 

ඳදනභ -  

NSF/RG/2015/H

S/02 

Apis dorsata විකහි ප්රතිලක්ති යහඹනි 

රක්ණ විබහඹ 
ආචහර්ඹ යජි ද සිල්හ 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

භවහචහර්ඹ ශ්රිඹහනි ඩඹස 

27 IBMBB/MPhil/

16/001 

 

කජොඈන් 

කොතරහර මිඹ 

MPhil/PhD ජහති විදයහ 

ඳදනභ -   

ශියත්ඹ 

රළකඵනතුරු 

සඹං මරය 

ම්ඳහදනඹ 

the D-loop ව mt DNA haplogroups වියර 

පිඹයුරු පිළිහ කනදී භයිකටොකොන්රිඹල් DNA 

වි්තතහ රක්ණ විබහඹ 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් 
භවහචහර්ඹ ණිස ද සිල්හ 

28 IBMBB/MPhil/

16/002 

 

භන් කොටිර MPhil/PhD ජහති විදයහ 

ඳදනභ -   

ශියත්ඹ 

රළකඵනතුරු 

සඹං මරය 

ම්ඳහදනඹ 

කඳණවලු පිළිහ වරර ප්රතිපිළිහ 

ක්රිඹහහරීත්ඹ, ඒරනඹ, ක්රිඹහහරී 

ප්රතිපිළිහ ංකඹෝර යුව ඳළවළදිලි 

කිරීභ ව ඒහකේ ක්රිඹහහරීත්කේ අණු 

ඹහන්ත්රණඹන් තක්කේරු කිරීභ වහ ශ්රී 

රහංකි ආකනණි ලහ ඳවෘකරෝනඹ 

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ 

ආචහර්ඹ එස. ආර්. භයකෝන් 

29 IBMBB/MPhil/

16/003 

 

බී.ීන.එල්.ආර්. 

යණීනය 

MPhil/PhD වි.වි. - ර්භහන්ත 

වකඹෝිනතහ 

අධයඹනඹ. 

IBMBB, කොශම 

විලසවිදයහරඹ ව 

ලින්ක් නළචුයල් 

කප්රොඩක්ට්ස (පුද්.) 

භහභ 

ශ්රී රංහකන කකශකඳොකශේ ලහ ඖධ 

නිසඳහදනඹ ප්රතිලක්ති උත්කත්ජ 

ක්රිඹහහරීත්ඹ ව ඊට ඳහද වූ ප්රතිලක්ති 

ඹහන්ත්රණඹන් පිළිඵ අධයඹනඹ. 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ.ීනයකේන 
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2 ගු : කනත් උස අධයහඳන ආඹතනර ලිඹහඳදිංචි ීන ඇති ව අධයඹනකේ කොටක්  IBMBB යහඹනහහයර සිදු යන සිසුන් – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* කොශම විලසවිදයහරකේ IBMBB හිදී ඳත්න රද කොටකේ අධීක්යින්. 

අංඹ ශියඹහකේ නභ ලිඹහඳදිංචි වූ 

උඳහධිඹ 

අනුඵද්ධ 

ආඹතනඹ 

අයමුදල් 

ප්රබඹ 

නිඵන්ධනකේ තහහලි 

භහත්හ 

අධීක්යින්කේ නම් 

1 පර්ණහ සී. 

පිඹතිර මිඹ 

 

PhD ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹ 

NRC-11-034 ජර ප්රතිහය විඳුභ වහ 

භයිකක්රොසිසටින් ඉත් කිරීභ 

පිණි toxigenic යිඇකනෝ 

ඵළක්ටීවෘඹහ අණු 

නිරීක්ණඹ, භයිකක්රොසිසටින් 

ප්රභහණයණඹ ව ක්ද්ද්රජීීන 

විවිධත්ඹ උඳකඹෝගී ය 

ළනීභ. 

*භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

භවහචහර්ඹ එම්. එම්. ඳද්භරහල් 

භවහචහර්ඹ නිලසලං ද සිල්හ 
 

2 කේඩින් ද සිල්හ 

භඹහ 

MPhil/PhD විදයහ පීඨඹ, 

කොශම 

විලසවිදයහරඹ 

බහණ්ඩහහය 

ප්රදහනඹ-

ඖධීඹ 

ලහලින් 

ඖධ නිඹමු. 

ශ්රී රහංකි ඖධීඹ 

ලහලින් ප්රතික්ද්ද්රජී 

හය 

භවහචහර්ඹ දිලීප් ද සිල්හ 

* භවහචහර්ඹ භනී එච්. 

කතන්නකෝන් 

3 සුයනි එදිවෘීනය මිඹ MPhil/PhD විදයහ පීඨඹ, 

කොශම 

විලසවිදයහරඹ 

NRC-11-040 ශ්රී රංහකන කතෝයහත් විඹළි 

රහපීඹ න යක්ෂිතර 

ක්ද්ද්ර දිලීය විවිධත්ඹ පිළිඵ 

අධයඹනඹ 

භවහචහර්ඹ යවි විකේසුන්දය 

ආචහර්ඹ සී. නහනහඹක්හය 

*ආචහර්ඹ ජත් ීනයකේන 

4 එච්. කක්.ඒ. 

වින්ධයහ ඒ. කක්. 

ප්රනහන්දු මිඹ 

MPhil/PhD විදයහ පීඨඹ, 

කොශම 

විලසවිදයහරඹ 

HETC-විදයහ 

පීඨඹ 

ශ්රී රංහකන කතෝයහත් 

ත්ත් වනඹක් කකයහි 

කක්රෝමිඹම්ර ඳවෘයධර 

ඵරඳෆම්. 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

ආචහර්ඹ භයුවෘ විකේසිංව 

*ආචහර්ඹ එස.එම්. 

වඳුන්කනත්ති 

*ආචහර්ඹ ජත් ීනයකේන 

5 ආචහර්ඹ ඩී. 

ඳද්භසිවෘ ඒ. 

දිහනහඹ 

MPhil/PhD කද්ශීඹ වදය, 

කොශම 

විලසවිදයහරඹ 

HETC-

කද්ශීඹ 

වදය 

අභහතයංලඹ 

Cyathulla prostrata, 

Acyranthus aspera and 

Asparagus racemosus 
හඹර ප්රතිප්රදහව වළකිඹහ 

භවහචහර්ඹ එච්.එම්.ඒ. තිකේයහ 

*ආචහර්ඹ එස.එම්. 

වඳුන්කනත්ති 

ආචහර්ඹ එස. සිකන්ස 
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3 ගු - ඳර්කේණ වහ අයමුදල් ම්ඳහදනඹ - 2016 
* ප්රධහන විභර්ල ආඹතනඹට රළබුණු අයමුදල් ව IBMBB හිදී ව කොශම විලසවිදයහරකේදී ඳත්නු රඵන ඳර්කේණ කොටස වහ රඵහකදන රද අයමුදල්. 

අයමුදල් රළබ අඹ යහඳ්තිකේ නභ මරය ම්ඳහදන 

ආඹතනඹ 

ප්රදහන අංඹ තිකඵන 

අයමුදල් (රු.) 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් (PI) උඳකත්දී කවෝකභෝන ඌනතහ හිත ශභයින් 

ණ්ඩහඹභ ර්ධ කවෝකභෝනර ව ර්ධ 

කවෝකභෝන නිකුත් යන කවෝකභෝන් ධහයකේ 

වි්තතහ ව අනුක්රභණ විචරයතහ පිළිඵ රක්ණ 

විබහඹ 

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2011/BT/03 
 

300,000.00 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් (PI) නහරසථ (in vitro) ආ්තිඹක් බහවිත යමින්, අතවෘන් 

ඳතය වටන්නහ පිඹයුරු පිළිහර විබය අණු ව 

ප්රකනණි රකුණුයණඹන් වඳුනහ ළනීභ ව පිඹයුරු 

ව ඩිම්ඵකෝ පිළිහ වහ විබය පිළිහ භර්දන 

ඖධ ලකඹන් කතෝයහත් හම්ප්රදහයි ඖධ අළයීභ. 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ 

NRC-11-018 
 

700,000.00 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (PI) 

ආචහර්ඹ  ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. දනහඹ 
(PI) 

ශ්රී රංහකන කකශකඳොකශේ ඇති ලහ ඖධ 

නිසඳහදනඹ ප්රතිලක්ති උත්කත්ජ ක්රිඹහහරීත්ඹ ව 

ඊට ඳහද න ප්රතිලක්ති ඹහන්ත්රණඹන් අධයඹනඹ. 

වි.වි.- ර්භහන්ත 

වකඹෝිනතහ 

අධයඹනඹ :  

IBMBB, කොශම 

විලසවිදයහරඹ ව 

ලින්ක් නළචුයල් 

කප්රොඩක්ට්ස (පුද්.) 

භහභ 

 
 

2,835,694.00 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (PI) ශ්රී රංහකන උග්ර කරප්කටොප්ඳයිකයෝසිඹහකන 

යහධිජනතහට කවේතුන හධ අධයඹනඹ 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ 

NRC-12-077 
 

65,000.00 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (PI) කොශම ව ම්ඳව දිසත්රික්ර 

කරප්කටොසඳයිකයෝසිඹහ කයෝගීන්කේ ප්රතිලක්ති තත්ත්ඹ 

ව ප්රතිලක්ති කයෝ විනිලසචඹ ක්රභ වඳුනහළනීභ පිළිඵ 

අධයඹනඹන් 

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2011/HS/19 
37,500.00 
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අයමුදල් රළබ අඹ යහඳ්තිකේ නභ මරය ම්ඳහදන 

ආඹතනඹ 

ප්රදහන අංඹ තිකඵන 

අයමුදල් (රු.) 

භවහචහර්ඹ එස. ආර්. ීනයකෝන් (PI) 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

(CO-I) 

ශ්රී රංහකන කුඹුරුර සහබහවි වල් වනකේ 

ප්රකනණි විවිධත්ඹ තක්කේරු කිරීභ ව ඒහකේ ප්රබඹ 

කොඹහ ඵළලීභ.  

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2011/BT/06 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

ආචහර්ඹ ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ. ීනයකේන 

(CO-I) 

ආචහර්ඹ ආර්. භයකේය (PI) 

වල් ව එශලු ඳළිකඵෝධ ඳහරනඹ වහ ළඩි දියුණු 

යන රද ව  Bacillus thuringiensis (Bt) ක්ද්ද්රජීීන 

ඳළිකඵෝධනහල ර්ධනඹ කිරීභ 

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2011/BT/05 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු (PI) 

ආචහර්ඹ  ඕ.ීන.ඩී.එස.කේ.ීනයකේන (CO-

I) 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (CO-I) 

භවහචහර්ඹ එස. වඳුන්කනත්ති 

(වකඹෝිනත්ඹ) 

ශ්රී රංහකන භළකල්වෘඹහ තුයන්  කිරීකම් අදිඹකර්දී 

භළකල්වෘඹහ අසථහ කොඹහ ළනීකභන් ඳසු 

ශභනහයණ ප්රතිචහයඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2014/HS/03 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

ආචහර්ඹ ජත් ීනයකේන (CO-I) 

භවහචහර්ඹ එස. ආර්. ීනයකෝන් (PI) 

ලහ නහල ප්රතිකයෝධ වල් වඳුනහ ළනීභ වහ 

විබ අණු  marders වඳුනහළනීභ වහ බීජ/ කනත් 

වි්ති ජන ව අණු  screening භිනන්  ලහ නහල 

ප්රතිකයෝධ ශ්රී රංහ වල් විකලේ (Oryzasativa L.) ළඩි 

දියුණු කිරීභ.  

ජහති ඳර්කේණ 

බහ 

NRC-12-037 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ (PI) ශ්රී රහංකි තරුණ පිළිහ කයෝගීන්කේ exon 11 BRCA 2 

ප්රකනණි අණුකන වි්තතහ ව ඵහුරඳතහ විලසකල්ණඹ. 

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2014/BT/04 20,587.00 

ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් (PI) ශ්රී රංහකන ආකනණි ලහලින් පිඹයුරු පිළිහ වහ 

පිළිහ  වර ඉරක් යත් ඖධ නිඹමු 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ 

NRC-14-067 

 

1,800,000 
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අයමුදල් රළබ අඹ 
යහඳ්තිකේ නභ මරය ම්ඳහදන ආඹතනඹ තිකඵන 

අයමුදල් (රු.) 

ආර්.ඒ.සී.ආර්. යණසිංව මිඹ (PI) 

භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ  

(CO-1) 

භවහචහර්ඹ භනී කතන්නකෝන් (CO-1) 

ශ්රී රංහ ජන විහලඹ -  NGS ඳදනම් යත් උච්ච 

භහධහන (high resolution) MtDNA අධයඹනඹක් 

IBMBB-CCMB, ඉන්දිඹහ වකඹෝිනතහ 

යහඳ්තිඹ ංචහය ප්රදහනඹක් ලකඹන් 

යහජකීඹ මිතිඹ විසින් ප්රධහන ලකඹන් 

අයමුදල් ම්ඳහදිත 
 

578,420.00 

භවහචහර්ඹ ඊ. එච්. රුණහනහඹ (PI) 

භවහචහර්ඹ කක්. එච්. කතන්නකෝන් 

(CO-I) 

භහන ව  ඵයහ කයෝඹට ප්රතිහයඹක් කීනභ 

වහ ඊශඟ ඳයම්ඳයහකන අනුක්රභණ තහක්ණඹන් 

(NGS) බහවිත කිරීභ 

සීනඩන ඳර්කේණ 

ඵතහ ළඩටවන - 

2014 

2013 - 6757 546,011.00 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් (PI) 

ආචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (CO-I) 

භවහචහර්ඹ දීපිහ ප්රනහන්දු (CO-I) 

ශ්රී රංහකන කොශම දිසත්රික්කේ භහන 

කරප්කටොසඳයිකයෝසිස පිළිඵ Sero- ංතකනදඹ  

කොශම විලසවිදයහරඹ AP/ 3/2/2014/ 

RG/14 

ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල (CO-I) 

ආචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති (CO-I) 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ (CO-I) 

ආචහර්ඹ ඹනී කප්රේභංල (CO-I) 

ඔක්සිහය ආතතිඹ, ත්හය ප්රකනණි ඵහුරඳතහ 

ව අන්කතෝලසඡද (endothelial) අක්රිඹත්ඹ ආශ්රිත 

උග්ර කඩංගු කයෝකේ බහවිථන රකුණුයණඹන් 

ව යහධිජනතහ අධයඹනඹන්.  

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2014/ 

HS/04 

ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ (CO-I) ශ්රී රංහකන පිළිහ කයෝගීන්කේ ඳළයෆිල්න් හළදුණු කවෝ 

අලුත් පිළිහ ඳටලින් TP53 ප්රකනණි අණුකන 

වදනි වි්තතහ විලසකල්ණඹ.  

විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 

කොමිභ   

UGC/VC/ 

DRIC/ 
SRSP/2014/ 

CMB-01 

768,834.43 

(1 ළනි 

ර්කඹන් 

ඉතිවෘ මුදර) 

ආචහර්ඹ සුභහදි ද සිල්හ (CO-I) කතෝයහත් පිළිහර TP53 වි්තතහ: RNA ව 

ප් කයෝටීන් ව වර යහිත DNA ර වි්තතහ 

විලසකල්ණඹ 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ 

NRC 15-033 
4,453,940.00 

(මලි 

ප්රදහනකඹන් 

ඉතිවෘ මුදර) 
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*2016 සිට ඉදිවෘඹට ක්රිඹහත්භ යන රද. 

අයමුදල් රළබ අඹ 
යහඳ්තිකේ නභ මරය ම්ඳහදන 

ආඹතනඹ 

ප්රදහන අංඹ තිකඵන 

අයමුදල් (රු.) 

ආචහර්ඹ යජී ද සිල්හ (PI) 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

(වකඹෝගීත්ඹ) 

Apis cerana, A. dorsata ව  Vespa affinis 

හිම්කනොප්කටයහන් ්මි විකහි ප්රතිලක්ති යහඹනි 

රක්ණ විබහඹ. 

ජහති විදයහ ඳදනභ RG/2015/ 

HS/02 

ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

භවහචහර්ඹ එස. වඳුන්කනත්ති (PI) 

මිෂසයහ ෂහයිස මිඹ (PI) 

ආචහර්ඹ යජී ද සිල්හ (CO-1) 

Chronic Granulomatous කයෝඹ (CGD) හිත 

කයෝගීන්කේ  autosomal recessive p47phox විභතහ 

වඳුනහ ළනීභ. 

වදය ඳර්කේණ 

ආඹතනඹ 

2016/05 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

ආචහර්ඹ නිලීහ භරවිකේ (PI) 

ආචහර්ඹ මීය භයකෝන් (PI) 

භවහචහර්ඹ කක්. එච්. කතන්නකෝන්  

(CO-I) 

කඩංගු ආහදනර යහධිජනතහකනදී කඩංගු NS I හි 

හර්ඹ බහයඹ නිලසචඹ කිරීභ. - ශ්රී රංහ ජහති 

ඳර්කේණ බහකන්. 

ජහති ඳර්කේණ 

බහ 

NRC 15-014 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

ලලින් ද සිල්හ භඹහ (PS) 

ආචහර්ඹ යජී ද සිල්හ (CO-I) 

භවහචහර්ඹ එස. වඳුන්කනත්ති (CO-I) 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ (CO-I) 

ආචහර්ඹ ධනුස දනහඹ (CO-I) 

 

නිදන්ත ග්රළනයුකරෝ භළටස කයෝඹ හිත කයෝගීන්කේ  

gp91phox වි්තතහ වඳුනහ ළනීභ. 

වදය ඳර්කේණ 

ආඹතනඹ 

2016/06 ප්රධහන 

විභර්ලන 

ආඹතනඹ 

භිනන් අයමුදල් 

බහවිත යනු 

රළකේ. 

2016 කර් ඳර්කේණ ප්රදහනලින් ඇති මුළු අයමුදල් 13,005,986.43 
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4 ගු :   2016 කර්දී ඳරීක්ණඹ වහ ඉදිවෘඳත් යන රද PhD නිඵන්ධන  

 

 

5 ගු : MSc උඳහධි නිඵන්ධන – අණු ජීන විදයහ /  2015 ඵහ ළනීභ  

සුචි අංඹ ශියඹහකේ නභ යහඳ්ති භහත්හ අධීක්යින් 

MLS-15-002 ජී. පී. ජඹසුන්දය මිඹ ශ්රී රංහකන තරුණ පිඹයුරු පිළිහ කයෝගීන් ණ්ඩහඹභ ලින් 

වඳුනහත් Hotspot රහඳකේ/ රහඳර යථජන වි්තතහ 

නිරීක්ණඹ 

ආචහර්ඹ සුභහදී ද සිල්හ 

ආචහර්ඹ ණිස ද සිල්හ 

MLS-15-003 සී. පී.ීන.ීන. ප්රිඹදර්ලනී මිඹ කඳණවලු පිළිහ වර කකයහි (NCI-H-292) ඵහුලහ 

මිශ්රණඹ ඇති ප්රති පිළිහ ඵරඳෆම් තක්කේරු  කිරීභ. 

භවහචහර්ඹ අයියහ තහඵෲ 

ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

MLS-15-004 එම්. එස. යනහ භඹහ පිළිහ  වර ඉරක්ත ප්රති පිළිහ ඖධ භඟ p 

ේරයිකෝ කප්රෝටීන්ර වහ siRNA delivery වහ නළකනෝ 

වහඹ ද්විත් delivery හව ඳද්ධතිඹක් ළඩි දියුණු කිරීභ. 

ආචහර්ඹ මීය ආර්. භයකෝන් 

භවහචහර්ඹ නීඩ්රහ රුණහයත්න 

කටයහන් කක්. එදිවෘීනය භඹහ. 

MLS-15-005 පී. ආර්. ීනයසවෘඹ මිඹ සිංවර පුද්රයින්කේ කඳොදු භහන ඵහුරඳතහ පිළිඵ මලි 

අධයඹනඹ 

ආචහර්ඹ රුන්දි යණසිංව 

භවහචහර්ඹ කක්.එච්. කතන්නකෝන් 

ශියඹහකේ නභ සත්රී/

පුරු 

ඇතුශත් වූ 

ර්ඹ 

ඳරීක්ණඹ වහ 

නිඵන්ධනඹ ඉදිවෘඳත් ශ 

ර්ඹ 

උඳහධි 

ළඩටවන 

ආචහර්ඹ උඳහධි නිඵන්ධනකේ භහත්හ 

ඊ.එම්.පී.කක් පුරු 2012 2016 PhD/IBMBB Mangifera zeylanica Hook f: පිළිහ භර්ද ංකඹෝඹ, 

ඒහකේ යුවඹ ඳළවළදිලි කිරීභ ව ක්රිඹහහරීත්ඹ අණු 

ඹහන්ත්රණඹ තක්කේරු කිරීභ. 

එම්.කේ.ආර්. නිලුෂහ සත්රී 2012 2016 PhD/IBMBB ශ්රී රංහකන ඵසනහහිය ඳශහකත්, කරප්කටොසඳයිකයෝසිස 

කයෝගීන්කේ ඩිනම් ප්රතිලක්ති කයෝ විනිලසචඹ ක්රභ ව 

ප්රතිලක්ති තත්ත්ඹ පිළිඵ අධයඹනඹක්. 

ටී.ආර්.ජී.එන්. 

ප්රනහන්දු 

සත්රී 2012 2016 PhD/IBMBB ශ්රී රංහකන උග්ර කරප්කටොසෂයිකයෝසිස යථජනතහට 

දහඹ න හධ පිළිඵ අධයඹනඹන්. 
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6 ගු : MSc නිඵන්ධන – වර ව අණු ප්රතිලක්තිකනදඹ /  2015 ඵහ ළනීභ  

සුචි අංඹ ශියඹහකේ නභ යහඳ්ති භහත්හ අධීක්යින් 

CMI-15-001 එච්.එම්.එස.පී. දඹහයත්න මිඹ උග්ර කරප්කටොසඳයිකයෝසිස කයෝගීන්කේ චක්රීඹ ලිම්කඳොයිට භත 

ඇතින ඔක්සිහය ආතතිකේ ඵරඳෆභ. 

ආචහර්ඹ ජත්ප්රිඹ ීනයකේන 

නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ 

CMI-15-002 එන්. එම්. ෂහයිස මිඹ නිදන්ත Granulomatous (CGD) කයෝඹ හිත කයෝගීන්කේ 

p47phox වි්තතහ වඳුනහ ළනීභ. 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ 

ආචහර්ඹ යජී ද සිල්හ 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

CMI-15-003 එන්. ඒ. ප්රනහන්දු මිඹ NK වර කකයහි Munronia pinnata ර ඵරඳෆම් ආචහර්ඹ සර්ණහ වපුආයච්චි 

නර්භදහ ප්රනහන්දු මිඹ 

CMI-15-004 එස.කේ.ඒ. ප්රනහන්දු භඹහ නිදන්ත Granulomatous (CGD) කයෝඹ හිත කයෝගීන්කේ 

gp91phox වි්තතහ වඳුනහ ළනීභ. 

ආචහර්ඹ යජී ද සිල්හ 

ආචහර්ඹ දර්ලන් ද සිල්හ 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

CMI-15-005 ජී.කක්.ඩී. ඉහහ මිඹ ඵසනහහිය ඳශහකත් නිවෘතදි කභෝම් උච්ච අසථහකන සුශඟින් 

කන එනු රඵන නිඹළදිලින් අහත්මිතහ ජහන හර්තහ පිළිඵ 

අධයඹනඹ. 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

භවහචහර්ඹ ටී. ආර්. කප්රේභතිර 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

CMI-15-007 ඩේලින.ඒ.එස. මිල්වහනි මිඹ නහරසථ ලකඹන් කප්රේවෘත නිකයෝගී නයුකරොෆිල්ල් වහ ළඳීකම්දී 

කරප්කටොසඳයිකයෝසිස හිත කයෝගීන්කන් ඒරනඹ යන රද 

නයුකරොෆිල්ල් RNS ව ROS නිසඳහදනඹ තක්කේරු කිරීභ. 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

දහනිඹහ එඩ්ර්ඩ් මිඹ 

CMI-15-008 එච්. එස. ීනයසිංව භඹහ කරප්කටොසඳයිකයෝසිස ආහදන අසථහකනදී රුධියඹ වහ 

ළඳීකම්දී මුත්රහර කටප්කටොසපියහ ජීීනන්/ප්රතිකද්වජන 

නිරීක්ණඹ තක්කේරු කිරීභ. 

භවහචහර්ඹ ශිකයෝභහ වඳුන්කනත්ති 

භවහචහර්ඹ සුනිල් කප්රේභංල 

භවහචහර්ඹ කේන යහජඳක් 
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2016 සිදුීනම් ළභයහ ඇසින් 
 

8 ළනි IBMBB අධයඹන ළසිඹ 2016 භළයි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආයම්බ උත්ඹ - අධයක්ෂිහ විසින් පිළිළනීකම් ථහ ඳත්මින්. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භවහචහර්ඹ කයසවි කරීෂස, භවහචහර්ඹ සටළන්ලි    හචි ඉදිවෘඳත් කිරීභක් 

විකේසුන්දය අනුසභයණ කද්ලනඹ ඳත්මින් 
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      භ 

 

කටි පුහුණු ඳහඨභහරහ - 2016 
 

 

 

අණු වජ විදයහ ශිල්ඳක්රභ පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ - 2016 ඔක්කතෝඵර් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          වබහිනවූන් වහ ම්ඳත්දහඹයින්         යහඹනහහය ළසිඹ 

 

 

 

ප්රතිලක්තිකනද ශිල්ඳක්රභ පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ - 2016 කනොළම්ඵර් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          වබහිනවූන් වහ ම්ඳත්දහඹයින්   යහඹනහහය ළසිඹ 
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රද ම්භහන 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

වි්ත දිනඹ –2016 ළප්තළම්ඵර් 2 දින 
 

 

වජයහඹන අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතකනේ නිර්භහත් ව ආයම්ඵ 

අධයක් න භවහචහර්ඹ එවෘක් රුණහනහඹ කත භධයභ වහ දකුණු ආසිඹහති යටර විදයහ 

භධයසථහන පිහිටුීනභ උකදහ ඉන්දිඹකන ඵළංකරෝර් නුය ඳළති Third World Academy 

of Science (TWAS) විසින් World Academy of Sciences Award ම්භහනඹ 

පිවෘනභන රදී. 

ලිඹහඳදිංචි කිරීකම් අංලඹ 
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ධර්භකද්ලනහ ළඩටවන 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පජය වකොල්කල් කෝභංල හිමි. 
 

 

හර්ඹ භණ්ඩර සුබහධන ළඩටවන 
 

2016 ජනහවෘ ක්රීඩහ තිකේ ක්රිඹහහයම් 
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කල් දන්දීභ 2016 ජලි 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IBMBB හර්ඹ භණ්ඩර හභහජියින්, සිසුන් ව ඵහහිය කල් දන් කදන්නන් කල් දන්දීකම් යහඳහයඹට වබහින 

කමින්.  
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වජයහඹන, අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතනඹ 

කොශම විලසවිදයහරඹ 

2016 කදළම්ඵර් 31 දිනට මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ ප්රහලඹ 

(ංයහ ආන්නභ රුපිඹරට රඳහ ඇත.) 

   

2016 2015 

  

ටවන රු. රු. 

 

ත්ම් 
   

 

ජංභ ත්ම් 
   

 

   ඵළංකු කලේ ටවන - 02  
  27,277,579  

       11,741,209  

 

   ඒක්ණ තළන්ඳතුර ආකඹෝජන 
 

             14,415,000  
11,215,000  

 

   කනත් රළිණඹ යුතු මුදල් ටවන- 03  
 2,425,916  

1,462,164  

 

   අත්තිහයම් ිනණුභ ටවන- 04  
 307,700  

1,437,363  

 

   හර්ඹ භණ්ඩර ණඹ ටවන- 05  
               2,334,348  

2,854,855  

 

   ආකඹෝජන ටවන- 06  
            30,117,873  

27,986,590  

 

   යහඹනහහය ද්රය වහ ීනදුරු බහණ්ඩ 

 

               8,074,503  
8,074,503  

   
88,449,797 64,771,683  

     

 

ජංභ කනොන ත්ම් 

   

 
   යථ හවන  ටවන - 07 

               4,865,253            5,734,503  

 
   පුසතහර කඳොත් ව හය ඟයහ  ටවන - 07  

                 993,371               937,079  

 
   යහඹනහහය කභරම්  ටවන - 07  

                  717,535               951,840  

 
   ෆද්දුම් ව විකිරීම්  ටවන - 07  

                  251,818               266,338  

 
   යහඹනහහය ව ඉළන්ීනම් උඳයණ  ටවන - 07  

             10,954,723          18,683,495  

 
   ඳවෘණ  ටවන - 07  

               6,984,725              6,716,248  

 
   හර්ඹහර බහණ්ඩ වහ උඳයණ  ටවන - 07  

               6,431,023            5,954,424  

   

        31,198,448           39,243,927 

 

මුළු ත්ම් 

 

 

     116,152,927 
 

     104,015,610 
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වජයහඹන, අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතනඹ 

කොශම විලසවිදයහරඹ 

2016 කදළම්ඵර් 31 දිනට මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ ප්රහලඹ  - ඉතිවෘ...... 

   

2016 

රු. 

2015 

රු. 

 

ඵළයම් 

   

 

ජංභ ඵළයම් 

   

 
ආඳසු කන  තළන්ඳතු 

 

                    98,603                 78,793  

 
ආඳසු කන යහඹනහහය තළන්ඳතු 

 
               2,862,173            2,441,500  

 
උඳචිත විඹදම් ව අකනකුත් කීනම් 

 

               4,029,731 3,790,979                   

   
               6,990,507            6,311,272 

     

 
ජංභ කනොන ඵළයම් 

   
 

ඳහවෘකතෝෂි වහ ප්රතිඳහදන ටවන- 08                 5,789,374             4,566,241 

 
විණන හසතු ප්රතිඳහදන 

 

             576,850               376,850  

 

ඳර්කේණ ප්රදහනඹන් ටවන- 09                 3,539,185           4,490,392  

 

  9,905,409                  9,433,482 

 
මුළු ඵළයම් 

 
        16,895,916         15,744,754 

 

ශුද්ධ ත්ම් 

 

             

103,042,079           88,270,855 

     
 

කොටස / ශුද්ධ ත්ම්/ ප්රහේධනඹ 

   
 

ළඹ යන රද ප්රහේධන ප්රදහන ටවන- 18 22,196,013         27,806,936  

 
ළඹ කනොයන රද ප්රහේධන ප්රදහන 

 
               5,852,183              162,440  

 
තයහ ව ඳවෘතයහ 

 
               6,714,627           7,294,127  

   
        34,762,822         35,263,502  

 
උඳචිත අයමුදර 

   

 
ආදහඹම් වහ විඹදම් ිනණුභ 

 
46,204,651            32,016,818 

 
සීභහ යන රද අයමුදල් 

   

 
ආඹතන ංර්ධන අයමුදර 

 
5,929,055           5,692,392  

 
උඳඳහදන අයමුදර                  3,221,903                      3,008,799  

 
හර්ඹ භණ්ඩර සුඵහධන අයමුදර 

 

                              -                 392,850  

 

ත්ම් ප්රතිසථහඳන අයමුදර 

 

             12,923,649          11,896,494  

   
        22,074,607            20,990,535 

 
මුළු කොටස / ශුද්ධ ත්ම් 

 
        103,042,079            88,270,855 

 

 

ස යන රද්කද් ව වති කශේ:                      .....................                            ............................ 

                                                                   කජයසඨ වහය මරයහධිහරී      කජයසඨ වහය කල්හධිහරී   

 

 

අං 6 සිට 10 දක්හ පිටුර දළක්කන ිනණුම්යණ ප්රතිඳත්ති ව 11 සිට 17 පිටුර දළක්කන අකනකුත් ටවන් 

කම් මරය ප්රහලනර අලය කොටක් කන. කම් මරය ප්රහලන පිළිකඹර කිරීකම් වහ ඉදිවෘඳත් කිරීකම් කීභ 

අධයක් භණ්ඩරඹ තුඹ. මරය ප්රහලන අධ් ඹක් භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත යන රද අතය ඔවුන් කනුකන් 

ඊට අත්න් යන රදී. 

        .....................                                                                                  ............................ 

අධයක් භණ්ඩර හභහජි                                                        අධයක්/අධයක් භණ්ඩර හභහජි 
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වජයහඹන, අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතනඹ 

කොශම විලසවිදයහරඹ 

2016 කදළම්ඵර් 31 දිකනන් අන් වූ ර්කේ 

මරය හර්ඹ හධන ප්රහලඹ 
(ංයහ ආන්නභ රුපිඹරට රඳහ ඇත.) 

  
2016 2015 

  

රු. රු. 

ආදහඹභ 
   

පුනයහර්තන විඹදම් වහ යජකේ ප්රදහනඹ          58,358,000   

             

61,270,000  

ප්රහේධන ත්ම් පුනරුත්ථහඳනඹ වහ යජකේ ප්රදහනඹ 7,950,000 4,000,000  

සථහය ත්ම් ක්රභක්ඹ 

 

         12,310,680  11,380,349 

ඳර්කේණ ප්රදහනඹන්  ටවන - 10  
           2,848,674  4,369,374 

උත්ඳහදිත ආදහඹභ  ටවන - 11  
         11,606,249  

        7,612,825 

කඳොලී ආදහඹභ   
           2,801,189  

2,144,903 

කනත් ආදහඹම් ටවන - 12                332,650  1,802,697 

  

         

96,207,442 

         

92,580,149 

අඩුශහ : විඹදම් 
   

පුද්ර ඳඩිනඩි  ටවන - 13           33,316,651        30,303,066 

භන් විඹදම් 
 

              322,089               724,467  

ළඳයුම්  ටවන - 14           7,816,149          13,714,578  

නඩත්තු විඹදම්  ටවන - 15             5,166,461            3,976,082  

ිනවිසුම්ත කේහ  ටවන - 16           15,492,018          14,300,784  

කනත් පුනයහර්තන විඹදම්  ටවන - 17             5,087,402 
             

13,034,937  

ක්ඹීනභ 

 

13,875,986 
             

12,912,725  

  

       

81,076,756  

             

88,966,640 

  

විඹදභට ළඩි ආදහඹම් අතිවෘක්තඹ 
 

         

15,130,687 

         

3,613,509 
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වජයහඹන, අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතනඹ 

කොශම විලසවිදයහරඹ 

2016 කදළම්ඵර් 31 දිකනන් අන් වූ ර්කේ 

මුදල් ප්රහව ප්රහලඹ 

  රු.  රු. 

ර්කේ අතිවෘක්තඹ 
     

15,130,687 

එතු ශහ : අයමුදල් ංචරනඹක් නළති අයිතභ වහ ළරපීභ  

 ඳහවෘකතෝෂි ප්රතිඳහදන           1,223,134  

 විණන හසතු වහ ප්රතිඳහදන 200,000   

 ප්රහේධන විඹදම් වහ යජකේ ප්රදහනඹ            (7,950,000)  

 සථහය ත්ම් ක්රභක්ඹ (12,310,680)  

 ක්ඹීනභ           13,875,986  

 පර් ර්ර ළරපීම් (942,854)  

හය ප්රහේධන කනසම් රට කඳය කභකවයුම් අතිවෘක්තඹ                   (5,904,415)  

 රළිණඹ යුතු මුදල්ර ළඩිීනභ            (2,810,460)  

 කවිඹ යුතු මුදල්ර අඩුීනභ              679,236  

               (8,035,639) 

කභකවයුම් ක්රිඹහහයම්ලින් ශුද්ධ මරය ප්රහවඹ 

 

         7,095,048 

 

ආකඹෝජන ක්රිඹහහයම්ලින් මරය ප්රහවඹන්  

 සථහය ත්ම් අත්ඳත් ය ළනීභ         (6,120,257)  

 ආකඹෝජනර ළඩිීනභ         (2,131,284)  

           (8,251,541) 

මරය ම්ඳහදන ක් වෘඹහහයම්ලින් මරය ප්රහවඹන්  

 ඳර්කේණ ප්රදහනඹන් 

ංචිත ර ශුද්ධ කනසීනම් 

(951,207) 

1,084,073  

 ප්රහේධන විඹදම් වහ යජකේ ප්රදහනඹ 19,760,000 19,892,866 

   

මුදල් වහ භහන කද්ර ශුද්ධ ළඩිීනභ            18,736,374 

 හරසීභහ ආයම්බකේදී මුදල් ව මුදල්රට භහන දෆ           22,956,208 

 හරසීභහ අහනකේදී මුදල් ව මුදල්රට භහන දෆ           41,692,582 
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වජයහඹන, අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතනඹ - කොශම විලසවිදයහරඹ 

2016.12.31 දිකනන් අන් වූ ර්කේ කොටස / ශුද්ධ ත්ම් කනසීනම් පිළිඵ ප්රහලඹ 

 

මුච්චිත  

අයමුදර 

ත්ම් 

ප්රතිසථහඳන 

ංචිතඹ 

ංචිත ව 

සීභහයන රද 

අයමුදර 

ළඹ යන රද 

ප්රහේධන ප්රදහන 

ළඹ කනොයන  

රද ප්රහේධන  

ප්රදහන 

තයහ වහ 

ඳවෘතයහ 

එතු 

 

       

2015 කදළ. 31 දිනට කලේඹ           32,016,818           11,896,495         9,094,041          27,806,936               162,440          7,294,127  88,270,856 

ඳවෘතයහ ලින් භහරු කිරීම්                  156,820                         

විකද්ල සිසුන්කේ දීභනහ 30,000         

ත්ම් ඳවෘතයහ ංචිතඹට ළරපීභ 3,651                             

කඳොදු ංචිතඹට භහරු කිරීභ 392,850      392,850 

හරසීභහ වහ අතිවෘක්තඹ/හිඟඹ 15,130,687              15,130,687        

කඳය ර්ඹට ළරපීම් 60,000 (3,651)     56,349                          

 

47,790,825 11,892,844 9,094,041 27,806,936 162,440 7,294,127 104,041,213    

ප්රහේධන ඳවෘතයහ රළබීම් 

    19,760,000         

19,760,000  

ංචිත දවහ භහරු කිරීභ 
          (1,480,572)            1,030,805            449,767                            

0  

සුබහධන අයමුදරට භහරු කිරීභ            (392,850)    (392,850) 

පුද්ර ඳරීක්ණ අයමුදරට භහරු කිරීභ (64,000)                            

උඳචිත කඳොලී ආදහඹම් 
(41,603)                            

-    

ය තුශදී ශ ප්රහේධන ඳවෘතයහ විඹදම්                6,120,257           (6,120,257)                        

-    

ප්රහේධන විඹදම් පුනරුත්ථහඳනඹ වහ 

භහරු කිරීම් 

             (7,950,000)          

(7,950,000) 

ඳවෘතයහ ක්රභක්ඹ කිරීභ    (11,731,180)  (579,500) (12,310,680)    

 

(1,586,175) 1,030,805 56,917        (5,610,923) (14,070,257)          (579,500)  (20,653,530) 

2016 කදළ. 31 දිනට කලේඹ           46,204,651  12,923,649         9,150,958         22,196,013            5,852,183          6,714,627  103,147,683  
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මරය ප්රහලන පිළිඵ ටවන් 

1. මලි ිනණුම් ප්රතිඳත්ති 

1. හර්තහ යන ආඹතනඹ 

අං 1825/25 දයන ආඥහ ඳනත ඹටකත් ංසථහපිත IBMBB ආඹතනඹ පිළිඵ 2003 

අකප්රේල් 23 දින ළට් ඳත්රකේ ඳශ යන රදී. ප්රධහන ඳවෘඳහරන ආඹතනඹ පිහිටහ ඇත්කත් 

කොශම 03, කුභහයතුං මුනිදහ භහකත් අං 90 දයන සථහනකේ ඹ. IBMBB හි මරය 

ප්රහලඹ පිළිකඹර ය ඇත්කත් 2016.12.31 දිකනන් අන් න ර්ඹ වහඹ. 

2. මලි ිනණුම් ප්රතිඳත්ති 

2.1 ස කිරීකම් ඳදනභ 

මරය ප්රහලන ස යනු රළඵ ඇත්කත් ශ්රී රංහ යහජය ිනණුම්යණ ප්රමි.න්ට ව               

ශ්රී රංහ යරත් ණහධිහරී ආඹතනකේ කඳොදුකන පිළිළකනන ිනණුම් මරධර්භරට 

වහ ිනණුම් ප්රමි.න්ට අනුකර ිනණුම් තළබීකම් ඓතිවහසි පිවෘළඹ ඳදනභ භත ඹ. කඹොදහ 

නු රළඵ ඇති සිඹලුභ ිනණුම් ප්රතිඳත්ති පර් ර්කේ ප්රතිඳත්තිරට අනුරඳ න කර 

කඹොදහ නු රඵන අතය අලය අසථහරදී, ප්රර්තන ර්කේ ංයහ ඉදිවෘඳත් කිරීකම්දී 

කනසම් නහථ කිරීභ වහ රඳනු රළඵ ඇත. 

ක්රිඹහත්භ න ව පිළිකඹර කිරීකම් යවහය මුදර න ලස රී රංහ රුපිඹල්ලින් මරය 

ප්රහල ස යනු රළකේ.  

2.2 විකද්ල යවහය මුදල් ඳවෘර්තනඹ කිරීභ 

විකද්ල යවහය මුදල් නුකදනු සිඹල්ර ිනණුම්ත ය ඇත්කත් නුකදනු සිදු වූ 

අසථහකනදී ඳළළති විනිභඹ අනුඳහත අනු ඹ. එළනි නුකදනු පිඹීනකභන් ව විකද්ල 

යවහය මුදල්ලින් මලි ලකඹන් සිදු න මරය ත්ම්ලින් වහ ඵළයම්ලින් ඇති 

න රහබ වහ ඳහඩු ආදහඹම් ප්රහලනකේදී ණන් නු රළකේ. විකද්ල යවහය මුදල්ලින් 

මලි ලකඹන් සිදු න මරය ත්ම් වහ ඵළයම්, කලේ ඳත්ර දිනට ඳත්නහ විනිභඹ 

අනුඳහත අනු ඳවෘර්තනඹ යනු රළකේ. 

2.3 ත්ම් ව ඒහ තක්කේරු කිරීකම් ඳදනම් 

2.3.1 කද්ඳශ, ඹන්ත්රහහය ව උඳයණ 

කොශම විලසවිදයහරඹ විසින් IBMBB කත නීතයනුකර අයිතිඹ කනොඳයනු රළඵ ඇති 

නිහ ඉඩකම් ව කොඩනළිනල්ර ටිනහභ කද්ඳශ, ඹන්ත්රහහය වහ උඳයණරට 

ඇතුශත් ීන නළත.  
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කද්ඳශ, යහඹනහහය ව ඉළන්ීනකම් උඳයණරට ඇතුශත් න්කන් යජකේ ප්රදහනඹ, 

ඳර්කේණ ප්රදහනඹන්, අබයන්තය ලකඹන් උත්ඳහදිත අයමුදල් වහ ඳවෘතයහලින් මිරදී 

ත් අයිතභඹන්ඹ. 

කද්ඳශ, ඹන්ත්රහහය ව උඳයණ හර්තහ යනු රඵන්කන් ඒහකේ ය කවෝ 

ආනුංින විඹදම් ද ඇතුළු මිරදී ළනීකම් පිවෘළඹට ඹ. ත්ම් ප්රහල යනු රඵන්කන් 

මුච්චිත ක්ඹ ීනභ අඩු කොට පිවෘළඹට ඹ. ප්රදහනඹන් ලකඹන් රළබුණු ත්ම් ඒහකේ 

හධහයණ ටිනහභට අඹ යනු රළඵ ඇත. 

2.3.2 වහනියණඹ 

ත්භ ඳත්හකන ඹෆකම් ප්රභහණඹ එයින් රඵහත වළකි ප්රභහණඹට වහ භ ලිඹහ අඩු 

යනු රඵන අතය එළනි අඩු කිරීභක් විඹදභක් ලකඹන් වහ භ ණන් නු රළකේ.  

2.3.3 ක්රභක්ඹ 

ආදහඹම් ප්රහලකේදී ක්රභක්ඹ පිළිනු රඵන්කන් ත්ම්ර ඇසතකම්න්තුත පරදහයී 

ආයු හරඹ තුශ ඍජු කර්ඛීඹ ඳදනභක් භතඹ. 

2.3.4 ඵළවළය කිරීකම්දී රහබඹ කවෝ ඳහඩු 

ඵළවළය කිරීකම්දී රහබ ව ඳහඩු නිභනඹ යනු රඵන්කන් රළකඵන ප්රභහණඹ 

ඳත්හකන ඹෆකම් ප්රභහණඹ භඟ ළඳීකභනි. ඒහ ආදහඹම් ප්රහලඹට ඇතුශත් කන. 

2.3.5 ඳසු ඇතින පිවෘළඹ 

ඳසු ඇතින පිවෘළඹ ත්කම් ඳත්හකන ඹෆකම් ප්රභහණඹට ඇතුශත් යනු රළකේ. 

නළතකවොත්, අයිතභර අනහත ආර්කා ප්රතිරහබ ආඹතනඹට රළබීභට වළකිඹහක් 

ඇත්නම් ව අයිතභර පිවෘළඹ විලසනීඹ කර භළනිඹ වළකිනම් ඳභණක්, සුදුසු ඳවෘදි 

කන භ ත්භක් ලකඹන් ඇතුශත් යනු රළකේ. අකනකුත් සිඹලු භ අලුත්ළඩිඹහන් 

වහ නඩත්තු කිරීම්, ඒහ සිදු න මරය හරසීභහ තුශ ආදහඹම් ප්රහලනකඹන් අඩු යනු 

රළකේ. 

2.3.6 ක්ඹ ීනභ 

මිරදී ත් දිනඹන් දන්නහ ත්ම්ර ක්ඹ ීනභ දක්නු රඵන්කන් ම්පර්ණ යන රද 

කවෝ මිරදී ත් දිනකේ සිට එළනි ත්ම් බහවිත යනු රළබ භහ ණනට 

භහනුඳහතිඹ. මිරදී ත් නිඹභ දිනඹ කනොදන්නහ ත්ම් ම්ඵන්ධකඹන් ඒහ මිරදී 

නු රළබ ම්පර්ණ ර්ඹට ක්ඹ ීනභ ණන් නු රළකේ. ත්ම්ර ඇසතකම්න්තුත 

ප්රකඹෝජනත් ආයු හරකේදී  ත්ම්ර භහ ණනට භහනුඳහති විකිණීකම් / 

ඵළවළය කිරීකම් ර්ඹ තුශ ක්ඹීනභ වහ ප්රතිඳහදන රනු රළකේ. 

සිඹලු භ කද්ඳශර ව උඳයණර ඇසතකම්න්තුත ප්රකඹෝජනත් ආයු හරඹන් තුශ 

පිවෘළඹ ඳහ වළරීභ වහ ඍජු කර්ඛීඹ ඳදනභක් භත ඳවත දළක්කන හර්ෂි 

අනුඳහතලින් ආදහඹකභන් ක්ඹීනභ අඩු යනු රළකේ : 
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ක්ඹ කිරීකම් අනුඳහත 
හවන ර්ඹට 10% 
ළද්දුම් ව විකිරීම් ර්ඹට 10% 
හර්ඹහර බහණ්ඩ වහ උඳයණ ර්ඹට 10% 
ඳවෘණ ර්ඹට 20% 
යහඹනහහය ව ඉළන්ීනකම් උඳයණ  ර්ඹට 20% 
යහඹනහහය කභරම් ර්ඹට 20% 
පුසතහර කඳොත් ව හයඟයහ ර්ඹට 20% 

2.3.7 ඉන්කන්ටවෘ 

ඉන්කන්ටවෘ, ඩහ අඩු පිවෘළඹට අඹ කිරීභ කවෝ උඳරේධ ශ වළකි ශුද්ධ අඹට 

ඇසතකම්න්තු කිරීභ කවෝ සිදුයනු රළකේ. ශුද්ධ උඳරේධ ශ වළකි අඹ ඹනු 

ඉන්කන්ටවෘර තිකඵන අකරවි ශ වළකි අකඹන් උඳරේධීනකම් පිවෘළඹ ව/කවෝ 

උත්ඳහදන පිවෘළඹ අඩු කිරීකභන් ඳසු හභහනය යහඳහය ටයුතුරදී ඉන්කන්ටවෘ අකරවි 

ශ වළකි මිරඹ. 

2.4 ආදහඹභ ව විඹදභ 

2.4.1 යජකේ ප්රදහනඹ 

ශ්රී රංහ යජකේ බහණ්ඩහහයකඹන් රද ප්රදහනඹන් ව රළබුණු ටියුන් හසතු, 

අදහශ  පිවෘළඹ ණන් නු රඵන හරසීභහකන ආදහඹභ ලකඹන් ණන් නු 

රළකේ. 

කීම් අඩු කිරීකභන් ඳසු ත්ම් අත්ඳත් ය ළනීභ වහ උඳකඹෝජනඹ යනු 

රඵන යජකේ ප්රදහනඹන් විරම්ිණත ආදහඹම් ලකඹන් රනු රළකේ. 

2.4.2 ආදහඹම් පිළිළනුභ 

 (අ) යජකේ ප්රදහනඹ (පුනයහර්තන) 

යජකේ පුනයහර්තන ප්රදහනඹන් පිළිනු රඵන්කන්  ඒහ රළකඵන හර 

සීභහ තුශදීඹ. 

 (ආ) යජකේ ප්රදහනඹ (ප්රහේධන) 

කද්ඳශ ව උඳයණ මිරදී ළනීභ වහ ම්ඵන්ධ ප්රදහනඹන්, විරම්ිණත 

ආදහඹභ ලකඹන් ජංභ කනොන ඵළයම්රට ඇතුශත් න අතය ඒහ 

අදහශ ත්ම්ර අකප්ක්ෂිත ආයු හරඹ තුශ ඍජු කර්ඛීඹ ඳදනභකින් 

ආදහඹම් ප්රහලඹට ඇතුශත් යනු රළකේ. 
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 (ඇ) ශිය ලිඹහඳදිංචිඹ 

ශිය ලිඹහඳදිංචි හසතු ආදහඹභක් ලකඹන් පිළිළකනන්කන් හසතු 

රළබීකභන් ඳසු ඳභණි. 

(ඈ) ඳහඨභහරහ හසතු 

ඳහඨභහරහ හසතු ණන් නු රඵන්කන් උඳකදස දීකම් හර සීභහ          

තුශ ඹ. විවිධ මරය හර සීභහන්ට කන් කිරීභ වහ ප්රභහණත් 

කතොයතුරු නළති අසථහරදී මුදල් ඳදනභක් භත ආදහඹම් ලකඹන් 

හසතු ණන් නු රළකේ. 

(ඉ) ආකඹෝජන ආදහඹභ 

ආකඹෝජනලින් රත් කඳොලී ආදහඹභ උඳචිත ඳදනභක් භත ණන් නු 

රළකේ. 

2.4.3 රළිණඹ යුතු මුදල් 

රළිණඹ යුතු මුදල් ප්රහල යනු රඵන්කන් ඒහයින් උඳරේධීනභට ඇසතකම්න්තු 

ය ඇති ප්රභහණඹන්ට ඹ. 

2.4.4 මුදල් වහ මුදල්ර හභයඹන් 

මුදල් වහ මුදල් ර හභයඹන් භන්විත න්කන් මුදල් වහ ඵළංකු කලේ ව කටි 

හලීන ආකඹෝජන ඹන ඒහයිනි.   

2.4.5 ජංභ ත්ම් 

කලේ ඳත්රකේ ර්ගීයණඹ ය ඇති ජංභ ත්ම් ඹනු කලේ ඳත්ර දිනකඹන් ඳසු 

යක් තුශදී ආඳසු අඹය නු රඵන ත්ම්ඹ. 

2.4.6 ජංභ ඵළයම් 

කලේ ඳත්රකේ ජංභ ඵළයම් ලකඹන් ර්ගීයණඹ ය ඇති ඵළයම් ඹනු කලේ 

ඳත්ර දිනකඹන් ඳසු යක් තුශදී කවිඹ යුතු ත්ම් ඹ. දළන ළනීභට ඇති සිඹලු 

භ ඵළයම් අන් ප්රහල ස කිරීකම්දී ණන් කන තිකේ. 

2.4.7 මුදල් ප්රහව ප්රහලඹ 

මුදල් ප්රහව ප්රහලන ස යනු රළඵ ඇත්කත් මුදල් ප්රහව ප්රහල ඳයභහර්ථඹ 

වහ “ක්ර ක්රභඹ” බහවිත යමිනි. මුදල් වහ මුදල් හභයඹන් භන්විත න්කන් 

මුදල් වහ ඵළංකු කලේ වහ කටි හලීන තළන්ඳතු ඹනහදිකඹනි. 
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 2.4.8 කේ ප්රතිරහබ 

  (අ) නිර්චනඹ යන රද ප්රතිරහබ ළරසුම් 

1983 අං 12 දයන  ඳහවෘකතෝෂි කීනකම් ඳනත ඹටකත් අදහශ 

අනුඳහතඹන්ට විශ්රහභ ඳහවෘකතෝෂි කීනභ වහ ිනණුම්ර ප්රතිඳහදන 

රනු රළකේ. ඳනත ඹටකත් ඳහවෘකතෝෂි කීනම් වහ සුදුසුම් රළබීභ 

පිණි කේඹන් අභ ලකඹන් අවුරුදු ඳව අණ්ඩ කේහ හරඹක් 

ම්පර්ණ ශ යුතු වු ද, සිඹලු භ කේඹන් අඩු ලකඹන් අවුරුදු 

ඳවක්ත් කේකේ කඹදී සිටීභට අදවස යන්කන්ඹළයි රහ ය 

කේහ හරඹක් ම්පර්ණ ශ ඳසු ප්රතිඳහදන රනු රළකේ. 

(ආ) නිර්චනඹ යන රද දහඹත් ළරසුම් - විලසවිදයහර අර්ථ හධ 

අයමුදර ව කේ බහයහය අයමුදර 

කේකඹෝ  විලසවිදයහර අර්ථහධ අයමුදකල් ව කේ බහය 

අයමුදකල් හභහජිකඹෝ කති. නිර්චනඹ යන රද දහඹ ළරසුම්, 

විලසවිදයහර අර්ථ හධ අයමුදර ව කේ බහයහය අයමුදර ඹන 

අයමුදල්රට යනු රඵන දහඹීනම්, සිදු යන රද විඹදභක් ලකඹන් 

ආදහඹම් ප්රහලනකේ ණන් නු රළකේ. 
 

 

 2.4.9 අනහයණඹ කිරීභ 

    

   වජයහඹන අණු වජටකට්ද වහ වජතහක්ණ ආඹතන ඳවෘශ්රඹ   

   පිහිටහ ඇත්කත් කොශම විලසවිදයහරඹට අයිති භූමිඹඹ. 
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ටවන් - 02 

     

 

ඵළංකු කලේ 

 

2016 

 

2015 

 

 භවජන ඵළංකු - ති වවෘසඹහඹ  රු.  

 

 රු.  

       

 

ිනණුම් අං  86100121189723         22,003,716  

 

       7,403,599  

   

86100151192314           2,389,523  

 

       1,206,451  

   

86100151189712                       -    

 

                     9  

   

86100211189723           2,647,876  

 

       2,702,186  

   

86100301189723                     220  

 

          200,220  

   

86100491189723              236,245  

 

          228,745  

    
        27,277,579  

 

     11,741,209  

    

  

 

 

ටවන් - 03 

  
2016 

 රු.  

  2015 

 රු.   

 

කනත් රළිණඹ යුතු දෆ 
  

 

ලින් කීනම් 

 

             633,438  

 

          297,679  

 

ඉන්ධන තළන්ඳතු                85,000  

 

            35,000  

 

ද්ඪහං තළන්ඳතු                  1,000  

 

              1,000  

 

Co2තළන්ඳතු                24,000  

 

            24,000  

 

රළිණඹ යුතු කඳොලි             1,511,423  

 

          972,819  

 

කනතන අධි කීනම්                  81,697  

 

          111,697  

 

කනත් 

  

               89,359  

 

            19,969  

    
          2,425,916  

 

       1,462,164  

       

 

ටවන්- 04 

  
2016 

 

2015 

    
 Rs.  

 

 Rs.  

 

අත්තිහයම්  

  
             307,700  

 

       1,437,363  

       

 

ටවන්- 05 

  
2016 

 

2015 

 

කේ ණඹ 

 
 Rs.  

 

 Rs.  

 

ආඳදහ ණඹ 

 

          2,127,087  

 

       2,482,728  

 

ඳහවෘකතෝෂි ණඹ 

 

             144,425  

 

          249,675  

 

හවන ණඹ 

 

               36,656  

 

            81,652  

 

කේ ණඹ 

  

               26,180  

 

            40,800  

    
          2,334,348  

 

       2,854,855  

       

    
2016 

 

2015 

 

ටවන්-06 

  
 Rs.  

 

 Rs.  

 

ආකඹෝජන - විකලේ අයමුදල්            

   

 

ඉඳය ආදහඹම් - සථහය තළන්ඳතු         30,117,873  

 

     27,986,590  

    
        30,117,873  

 

     27,986,590  
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වජයහඹන, අණු වජකනද වහ වජතහක්ණ ආඹතනඹ - කොශම විලසවිදයහරඹ 

මරය ප්රහලන දවහ ටවන්- 2016(ඉතිවෘඹ..) 

ටවන් - 07 

        ජංභ කනොන ත්ම් 

      
         

විසතයඹ 

  

යථ හවන 

  

හර්ඹහර 

බහණ්ඩ වහ 

උඳයණ 

ඳවෘණ 
ෆද්දුම් වහ 

විකිරීම් 

යහඹනහහය 

ව 

ඉළන්ීනම් 

උඳයණ 

යහඹනහහ

ය කභරම් 

පුසථහර 

කඳොත් ව 

හය ඟයහ  

එතු 

  රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ජංභ කනොන 

ත්ම්                 

කලේඹ 01/01/2016 

දිනට 
     

5,795,000  

     

10,845,606  

     

10,660,356  

       

398,144  

        

95,509,980  

       

3,662,552  

        

2,197,195  

  

129,068,835  

අත්ඳත් ය ළනීම්/ 

සථහපිත ය ළනීම්   

       

1,584,243  

       

2,504,220    

          

1,636,300    

           

395,494  

      

6,120,257  

ඉත් කිරීම් 

                  

-    

                    

-      

                 

-    

                      

-    

                    

-    

                     

-                      -    

ඒතු 
     

5,795,000  

     

12,429,849  

     

13,164,576  

       

398,144  

        

97,146,280  

       

3,662,552  

        

2,592,690  

  

135,189,092  

                  

ක්ඹ දවහ 

කන්කිරීම්                 

ක්ඹ අනුඳහතඹ 10% 10% 20% 10% 20% 20% 20%   

කලේඹ 01/01/2016 

දිනට 
          

60,497  

       

4,891,182  

       

3,944,108  

       

131,806  

        

76,826,485  

       

2,710,712  

        

1,260,116  

    

89,824,908  

ර්ඹ දවහ 

ක්ඹීනම් 

        

579,500  

       

1,107,643  

       

2,235,743  

         

14,520  

          

9,365,073  

          

234,304  

           

339,202  

    

13,875,986  

කලේඹ 31/12/2016 

දිනට 

        

639,997  

       

5,998,826  

       

6,179,852  

       

146,326  

        

86,191,558  

       

2,945,017  

        

1,599,318  

  

103,700,894  

ශුද්ධ කඳොත් අඹ - 

31/12/2016 

     

5,155,003  

       

6,431,023  

       

6,984,725  

       

251,818  

        

10,954,723  

          

717,535  

           

993,371  

    

31,488,198  
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2016 

 

2015 

 

ටවන් - 08 

  
 Rs.  

 

 Rs.  

 

ඳහවෘකතෝෂිත දවහ කන් කිරීම් 

   

 

ආයම්බ කලේඹ 01.01.2016           4,566,241  

 

       3,880,858  

 

ර්ඹ තුශදී කන් කිරීම්           1,223,132  

 

          685,383  

 

අන් කලේඹ 31.12.2016           5,789,373  

 

       4,566,241  

       

 

ටවන් - 09 

  
2016 

 

2015 

 

ඳරීක්ණ ඳවෘතයහ - 2017  Rs.  

 

 Rs.  

 

SAREC ඳවෘතයහ-2017. 

 

                      -    

 

                     9  

 

RPC  - 2017 

 

               49,828  

 

            49,828  

 

HRP ඳවෘතයහ -2017 

 

                      -    

 

            94,439  

 

NSF ඳවෘතයහ IV-2017 

 

                      -    

 

            49,685  

 

IPICS - 2017 

 

             668,339  

 

          962,591  

 

NSF ඳවෘතයහ I-2017 

 

                      -    

 

            37,505  

 

NSF ඳවෘතයහ iii-2017 

 

               48,458  

 

            48,458  

 

ආයුර්කනද කදඳහර්තකම්න්තුකන ඳවෘතයහ-2017                  2,543  

 

              2,543  

 

IFS 2017 

  

                      -    

 

          636,785  

 

සවිඩන ඳර්කේණ ප්රධහන -2017              348,462  

 

          696,314  

 

NSF ඳවෘතයහ -v -2017 

 

               20,587  

 

          308,587  

 

පුද්ර ඳරීක්ණ ඳවෘතයහ-2017              167,664  

 

            59,500  

 

ආයම්බ ඳරීක්ණ ඳවෘතයහ (වි.වි.කො..)2017              699,489  

 

       1,544,150  

 

NSF ඳවෘතයහ (භවහචහර්ඹ භනි කතන්නකෝන්)-2017              672,438  

 

                    -    

 

Royal Society ඳවෘතයහ 2017              574,020  

 

                    -    

 

C/R Grant- ඩි.වි.ඩි. කවේභහලිහ මිඹ                75,000  

 

                    -    

 

ඳරීක්ණ වකඹෝිනතහ ඳවෘතයහ - වදය ඇන්ඩ්              212,358  

 

                    -    

    
          3,539,185  

 

       4,490,392  

       

 
ටවන් -10   2016 

Rs. 

 2015 

Rs. 

 ඳරීක්ණ ඳවෘතයහ      

 NSF ඳවෘතයහ iv-2016                       -  1,115,439 

 NSF ඳවෘතයහ- I 2016                37,500   383,976 

 IPICS  2016 388,700            310,119 

 

IFS ඳවෘතයහ   2016 

 

                      -    

 

          682,566  

 

සවිඩන ඳර්කේණ ප්රධහන -2016              347,852  

 

          968,744  

 

NSF ඳවෘතයහ -v -2016 

 

             288,000  

 

          521,080  

 

ආයම්බ ඳරීක්ණ ඳවෘතයහ (වි.වි.කො..)2016              844,660  

 

          387,451  

 

NSF ඳවෘතයහ (භවහචහර්ඹ භනි කතන්නකෝන්)-2016              937,562  

 

                    -    

 

Royal Society ඳවෘතයහ 2016                  4,400  

 

                    -    

    
          2,848,674  

 

       4,369,374  
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ටවන් - 11 

  
2016 

 

2015 

 

ඉඳය ආදහඹම් 

 

 Rs.  

 

 Rs.  

 

හර්ෂි ළසි අනුග්රව              174,541  

 

            93,000  

 

විබහ හසතු 

 

               73,471  

 

            29,000  

 

Msc ඳහඨභහරහ හසතු 

 

          8,864,388  

 

       5,161,111  

 

වති ඳත්ර ඳහඨභහරහ  
 

          1,110,000  

 

          822,000  

 

Msc  ඳහඨභහරහ ලිඹහඳදිංචි හසතු              271,000  

 

          240,000  

 

අඹදුම්ඳත් හසතු 

 

               48,750  

 

            68,464  

 

හම්ඳල් ඳවෘක්හ කිරීකම් හසතු              589,200  

 

          931,500  

 

පුසතහර හසතු 

  

               11,000  

 

            88,000  

 

කනත් 

  

             463,900  

 

          179,750  

    
        11,606,249  

 

       7,612,825  

      

 

ටවන් - 12 

  
2016  2015 

 

කනත් ආදහඹම් 

 
        Rs.  

 

 Rs.  

 

ඳවෘණ ණඹ කඳොළී 

 

                 9,185  

 

            10,170  

 

කේ ණඹ කඳොළී 

 

                 1,462  

 

              1,940  

 

ප්රතිපර කල්න නිකුත් කිරීම් හසතු                35,000  

 

            24,725  

 

ආඳදහ ණඹ කඳොළී 

 

             104,232  

 

            92,698  

 

හවන ණඹ කඳොළී 

 

                 2,936  

 

              1,690  

 

කනත් ආදහඹම් 

 

             179,836  

 

       1,671,473  

    
             332,650  

 

       1,802,697  

     

 

 

 

ටවන් - 13 

  
2016 2015 

 

පුද්ර ඳඩිනඩි   Rs.  

 

 Rs.  

 

ළටුප් වහ කනතන 

 

          8,929,313  

 

       8,103,797  

 

විලසවිදයහර අර්ථහධ අයමුදර           1,474,949  

 

       1,320,734  

 

විශ්රහභ ළටුප් 

  

             840,399  

 

          709,864  

 

E.T.F. 

  

             537,031  

 

          426,478  

 

E.P.F 

  

             296,596  

 

            74,583  

 

අධයඹන දීභනහ 
 

          4,148,889  

 

       3,523,633  

 

ජීන විඹදම් දීභනහ           2,479,001  

 

       2,239,759  

 

අතිහර කීනම්  
 

             157,473  

 

            50,892  

 

අනිකුත් දීභනහ 
 

          3,311,783  

 

       3,850,090  

 

ඳහවෘකතෝෂි               1,223,134  

 

          685,383  

 

ළඩ ඵළලීම් දීභනහ 
  

                      -    

 

            42,379  

 

ඳරීක්ණ දීභනහ 
 

          1,210,626  

 

       1,310,034  

 

 දීභනහ 
  

          7,777,776  

 

       6,229,456  

 

ඵහහිය කාහචහර්ඹ හසතු              878,579  

 

       1,683,250  

 

ත්ම් ණඹ කඳොළී 

 

               51,101  

 

            52,735  

    
        33,316,651  

 

     30,303,066  
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ටවන් - 14 

  
2016 

 

2015 

 

ළඳයුම් 

  
 Rs.  

 

 Rs.  

 

ඹහන්ත්රි වහ විදයුත් බහණ්ඩ                52,272  

 

          124,384  

 

ලිපිද්රය              485,734  

 

          723,430  

 

ඉන්ධන 

 

             237,754  

 

              8,550  

 

නිර ඇදුම් 

  

               28,652  

 

              3,500  

 

යහඹන ද්රය ව ීනදුරු උඳයණ             ටවන්-14.1           7,001,488  

 

     12,844,941  

 

කනත් 

  

               10,249  

 

              9,774  

    
          7,816,149 

 

     13,714,578 

 

ටවන් -14.1 

     

 

යහඹන ද්රය ව ීනදුරු උඳයණ 

   

 

ආයම්බ කලේඹ  

 

        11,571,381  

 

       7,890,072  

 

ර්ඹ තුශ මිරදී ළනීම්            7,001,488  

 

     13,029,372  

    

        18,572,869  

 

     20,919,444  

 

අන් කලේඹ 

 

      (11,571,381) 

 

      (8,074,503) 

    
          7,001,488  

 

     12,844,941  

 

ටවන් - 15 

     

 

නඩත්තු විඹදම් 2016 

  

2015 

    
 Rs.  

 

 

 Rs.  

 

ප්රහේධන ත්ම් පුනරුත්ථහඳන ව ප්රතිසථහඳන විඹදම්           2,385,728  

 

       2,220,073  

 

ඹන්ත්ර උඳයණ වි කිරීම්              887,187  

  

          851,635  

 

කොඩනළිනලි වි කිරීම් 

 

          1,344,516  

  

          711,370  

 

හර්ඹහර උඳයණ නඩත්තු              396,542  

  

          180,867  

 

කනත් 

  

             152,488  

  

            12,137  

    
          5,166,461  

  

       3,976,082  

  

 

  

 

ටවන් - 16 2016 

 Rs.    

2015 

 

ිනවිසුම්ත කේහ 
   

 Rs.  

 

ප්රහවනඹ 

  

               19,910  

  

            26,470  

 

විදුලි ංකද්ල කේහ 
 

          2,307,941  

  

       1,398,843  

 

තළඳළල් කේහ 
  

               73,405  

  

            70,340  

 

ආයක් කේහ 
 

          1,213,005  

  

       1,126,223  

 

විදුලිඹ 

  

          8,362,616  

  

       8,148,608  

 

ජරඹ 

  

             351,817  

  

          285,180  

 

ඳවිත්රතහ කේහ 
 

          2,423,782  

  

       2,223,620  

 

කුලී විඹදම් 

   

                    -    

 

වෘඳනම් වහ ඵදු              182,952  

  

          182,952  

 

මුද්රණ වහ ප්රචහයණ විඹදම්              553,841  

  

          736,549  

 

කනත් 

  

                 2,750  

  

          102,000  

    
        15,492,018  

  

     14,300,784  
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ටවන් - 17 

    

 

කනත් පුනයහර්තන විඹදම් 2016 

 Rs.   

2015 

 Rs.  

     

 

දළනුභ ර්ධනඹ කිරීකම්  (ඳරීක්ණ යහඳ්ති) 88,000  

 

       7,912,780  

 

විකලේ කේහ - රභණහයණ මිටු වහ අනිකුත් 

මිටු 838,650  

 

          692,626  

 

උකඳද්ලන හසතු 
 

1,502,438  

 

          701,138  

 

ළඩමුළු, ම්භන්ත්රණ 
 

478,917  

 

       1,122,857  

 

අධයඹන ඳර්කේණ 

 

447,475  

 

          550,903  

 

කේ ංර්ධනඹ 

 

43,550  

 

          205,190  

 

විකනෝද විඹදම් 160,538  

 

            81,687  

 

දහඹත් ව හභහජි මුදල් 254,330  

 

          213,459  

 

ඵළංකු හසතු 

 

23,247  

 

            30,410  

 

දුම්වෘඹ වන ඵරඳත්ර 76,300  

 

            33,760  

 

උඳහධි ප්රදහකනොත්ඹ 

 

4,900  

 

            21,960  

 

විබහ විඹදම් 

 

285,296  

 

          200,125  

 

ශිය සුබහධනඹ 

 

6,200  

 

            26,313  

 

විණන හසතු 

  

200,000  

 

          200,000  

 

වතිඳත්ර ඳහඨභහරහ විඹදම් 390,846  

 

          406,580  

 

ඉත් කිරීකම් අරහබ 

   

            24,687  

 

හර්ෂි විදයහත්භ ළසිඹ 92,264  

 

          210,757  

 

කනත් 

  

194,451  

 

          399,706  

    
5,087,402       13,034,937  

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

  

2016 ලර්වයේ අභ්යන්තර විණණන කාර්යයන් ිිෂබඳ  වාාව නනය 

වජ යහඹන විදයහ, අණු වජකනද වහ වජ තහක් ණ ආඹතනකේ විණන මිටු රැසීනම් 

වතයක් (04) 2016 ර්කේදී ඳත්නු රළබ අතය එහිදී ප්රධහන ලකඹන් භ යජකේ විණන 

ලහහ විසින් නිරීක්ණඹ යන රද ඳද්ධති වහ ඳහරන ඌනතහ කකයහි අධහනඹ කඹොමු යනු 

රළිණණ. 

එකී විණන හර්තහර විකලේකඹන් දළක්කන අඩුඳහඩු නිළයදි කිරීභ වහ අනුභනඹ ශ යුතු 

ක්රිඹහ ඳටිඳහටි විණන මිටු නිර්කද්ල ය තිකේ. 

කොශම විලසවිද් ඹහරකේ අබයන්තය විණන ලහහ විසින් ඉදිවෘඳත් යන රද අබයන්තය 

විණන හර්තහ ද විණන මිටුකනදී හච්ඡහ යන රද අතය, ආඹතනකේ අබයන්තය 

ඳවෘඳහරනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ ව විඹදම් ඳහරනඹ වහ නිර්කද්ල සිදු යනු රළඵ ඇත. 

ඳහර භණ්ඩර රැසීනම්රදී විණන මිටු හර්තහ ඉදිවෘඳත් යන රදු අනුභත යන රදී. 

 

 

බහඳති 

විණන මිටු. 
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අහර්ථීනම් ව හධහයණීයණඹන් - 2016 

2016-2020 උඳහඹභහර්ින ළරළසකම් භවය ක්රිඹහහයම් ඉටු කිරීභ වහ ප්රභහණත් භහන වහ මරය 

ම්ඳත් ම්ඵන්ධ අකනකුත් ඵහධරට අභතය සිසුන් ඵහ ළනීකම් ය කවෝ ළඩිදුය ර්ධනඹක් සිදු කිරීභට 

තයම් තිබුණු යහඹනහහය ඉඩඩ 2016 ය තුශදී ප්රභහණත් කනොවිණ. 

IBMBB ආඹතනඹ පිහිටහ ඇත්කත් කොශම විලසවිදයහර භූමිකේ නිහ කොඩනළිනලි ඉඩඩ යහප්ත 

කිරීභ වහ අනුභළතිඹ ඉල්රහ සිටින රදී. වකඹෝිනතහ ළඩටවන් ව IBMBB කොඩනළිනල්ර යහප්ත කිරීභ 

වහ කඹෝේ ඹ හධහයණීයණඹක් විලසවිදයහරඹ ඉල්රහ ඇත. කකේ වුද IBMBB වහ කොඩනළිනල්ර 

යහප්ත කිරීභ දළන් කොශම විලසවිදයහරකේ ංර්ධනඹ පිළිඵ භවළරළසභට ඇතුශත් ය තිකේ. 

 IBMBB විසින් ඳත්නු රඵන පර්ණ හලීන විදයහඳති (MSc) ඳහඨභහරහර එක් අධයඹන හයඹක් තුශ 

පර්ණ හලීන ඳර්කේණ ංයචඹක් ඇතුශත් න අතය ඒ වහ 1:1 අනුඳහතඹට සිසුන් අධීක්ණඹ කිරීභ අලය 

කන. දර්ලනඳති (MPhil) ව ආචහර්ඹ උඳහධි (PhD) ඳහඨභහරහ පර්ණ හලීන ඳර්කේණ භත ඳදනම් කන. 

ප්රභහණත් අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹක් කනොභළති ීනභ නිහ තභ උස තත්ත්කේ භහන ම්ඳත් පුහුණු 

ළඩටවන් යහප්ත කිරීභ IBMBB ආඹතනඹට දුසය ීන තිකේ. ඉල්ලීම් යන රද න හර්ඹ භණ්ඩර තනතුරු 

භහකරෝචනඹට රක්ීන තිබුණ ද තභ රළබී නළත. 

IBMBB අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ භවහචහර්ඹ තනතුරු කදකින් කදකදනකුකේ වහ කජයසඨ 

කාහචහර්ඹ තනතුරු ඳවකින් භන්විත කන. අධයඹන උඳහය කශ්රේණි ලකඹන් විදයහත්භ වහය තනතුරු 

ඳවක් වහ වහය ජහර ශභනහරු තනතුයක් ඇත. කම් තනතුරුලින් කිහිඳඹක් 2016 දී පුයප්ඳහඩු ඳළතුණි. 

වජ යහඹන භවහචහර්ඹ තනතුරු වහ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිකභන් අනුභළතිඹ රළබුණු අතය ඒ පිළිඵ 

දළන්ීනභ ඳශ යන රදී. වර  ජීවිදයහ කජයසඨ කාහචහර්ඹ තනතුරු වහ විලසවිදයහර හර්ඹ භණ්ඩර 

උඳකද්ල බහකන ව ඳහර බහකන .යණඹ රළබීභට නිඹමිතඹ. MSc-CMI ඳහඨභහරහකන ඉළන්ීනම් ව 

ම්ඵන්ධීයණඹ වහ IBMBBහි සිටින එභ පර්ණ හලීන අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර හභහජිඹහ න්කන් 

ර්තභහන අධයක්තුමිඹ ඳභණක් න නිහත් ඉල්රහ ඇති කාහචහර්ඹ වහ විදයහත්භ තනතුරු 2016 අහනඹ 

නවිට රළබී නළති නිහත් කොන්ත්රහත් ඳදනභ භත කාහචහර්ඹයඹකු කතෝයහ ළනීකම් ටයුතු පිළිකඹර කොට 

බහකන අනුභළතිඹ අකප්ක්හකන් ඳසු කන. 

IBMBB ආඹතනකේ හර්මි නිරධහරී තනතුරු වතයක් ඳතින අතය 2016 දී එක් හර්මි 

නිරධහවෘඹකු,  ඵහ න්නහ රදී. කඹෝය සුදුසුම් ඇති එක් හර්මි නිරධහවෘඹකු සිටින අතය අකනක් කදකදනහ 

IBMBB භිනන් ඳත්නු රඵන ඉළන්ීනකම් ළඩටවන් වහ අලය කඹෝය සුදුසුම් කනොභළති, ඒ නිහ 

හර්ඹකේ නිඹළලීකභන් පුහුණු රඵන අබයහරහ ක හර්මි නිරධහරීන් ඹ. 
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2017 ය වහ හර්ඹ ළරළසභ 

ඉළන්ීනභ 

* දළනට තිකඵන MSc ඳහඨභහරහරට සිසුන් ඵහ ළනීභ ළඩි කිරීභ. 

* විඹභහරහ අළයීභ ව පුනරීක්ණඹ ම්පර්ණ කිරීභ. - MSc (MLS ව CMI) 

* ඳත්නහ MSc ව PhD ඳහඨභහරහ දිටභ ඳත්හකන ඹෆභ/ලක්තිභත් කිරීභ. 

* 2016 ඵහළනීම් වහ MSc වජ කතොයතුරුකනදඹ පිළිඵ පුනරීක්ණ ම්පර්ණ කිරීභ. 

* පීඨකේ ම්පර්ණ ම්ඳත් ංචිතඹක් සථහඳනඹ කිරීභ වහ ඳත්හකන ඹෆභ. 

* නතන ඉළන්ීනම්/ඉකනුම් ක්රභ ලක්තිභත් කිරීභ. 

* සිසුන්කේ ඉංග්රීසි බහහ, විදයහත්භ කල්න, ඉදිවෘඳත් කිරීකම්, න්නිකනදන ව කතොයතුරු 

තහක්ණ නිපුණතහ ළඩි දියුණු කිරීභ. 

ඳර්කේණ 

* න PhD ඳර්කේණ ළඩටවන් ආයම්බ කිරීභ. 

* MSc/PhD උඳහධි ඳහඨභහරහරට න ඇතුශත් ය ළනීම් සිදු කිරීභ, ්ත්තිඹන්ට/ තහක්ණ 

විකලේඥයින්ට අණු ජීන විදයහ කඹදවුම්රට පුහුණු රඵහදීභ. 

* ඳර්කේණ ළඩ ටවන් භිනන් න දළනුභ උත්ඳහදනඹ කිරීභ. 

* අණු ජීන විදයහ කයෝනිකයෝධ විදයහ ව ආශ්රිත ක්කේත්ර ඳදනම් යකන, විඳුම් අලය 

ප්රමුතහ ක්කේත්ර වඳුනහළනීභ. 

* ඖධීඹ ලහලින් ව මුද්රීඹ ම්ඳත්ලින් න ඖධ ඉරක් වඳුනහ ළනීභ කකයහි කඹොමු 

වූ ඳර්කේණ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

* අලයතහ අනු ස වූ  ඖධ වහ භහන DNA විචරයතහ ඉරක් යත් ඳර්කේණ වහ 

ංර්ධන හර්ඹඹන් වහ න ඳර්කේණ ළඩටවන් සථහඳනඹ කිරීභ. 

* වජ වදය විදයහ ව ලහ අණු වජ විදයහ ම්ඵන්ධකඹන් දළනට ඳත්නහ ළඩටවන් 

දිට භ ඳත්හකන ඹෆභ ව අලය අසථහරදී නිරීක්ණ ඳදනම් යකන න ඳර්කේණ 

ළඩටවන් ස කිරීභ. 

* පීඨ හභහජියින් / වකඹෝඹ දක්න්නන් විසින් ජහති / ජහතයන්තය තයහරී ඳර්කේණ 

ප්රදහනඹන් රඵහ ළනීභ දිවෘළන්ීනභ ව වහඹීනභ. 

* ඳර්කේණ ආඹතන/කඳෞද්ලි අංලකේ ආඹතන භඟ අකඵෝධහත්භ ිනවිසුම් ඇති ය 

ළනීභ. 

* කෞය අංලඹ භඟ වකඹෝගී ඳර්කේණ ළඩටවන් ලක්තිභත් කිරීභ. 

* අකනකුත් පීඨ/විලස විදයහර ව කඳෞද්ලි අංලකේ අධයහඳන ආඹතන භඟ වකඹෝගීතහ 

ලක්තිභත් කිරීභ. 

* දළනුභ/ඳර්කේණ ප්රතිපර ප්රචහයඹ කිරීභ. 
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කේහ 

* ර්භහන්තඹ/ කඳෞද්ලි අංලඹ භඟ වකඹෝගීත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

* වජ විදයහත්භ දත්ත මුදහඹ ප්රතිිණම්ඵ ඳත්හකන ඹෆභ ව ඹහත්හර කිරීභ. 

* වජ තහක්ණකනදඹ ඳහද යත් / ඉකනීම් / ඳර්කේණ වහ භහර්ත (on-line) 

කභරම් ළඳයීභ. 

* අණු ජීන විදයහ ක්කේත්රකේ ළදත් ංර්ධනඹන් පිළිඵ කතොයතුරු ළඳකඹන කල්නහහය 

තළන්ඳතුක් සථහඳනඹ කිරීභ. 

* IBMBB සථහඳනඹ කිරීභට කවේතු වූ ඓතිවහසි ංර්ධනඹන් පිළිඵ කල්නහහය පිහිටුීනභ. 

* යහඳහය ංර්ධන ළරළසභ භිනන් අයමුදල් උත්ඳහදනඹ කිරීභ. 

* පිළිහ, අකනකුත් කයෝ ව ළවිලි අංලඹ වහ කයෝ විනිලසචඹ කේහ. 

* උඳකද්ලනඹන් 

* හසතු අඹ යන ඳලසචහත් උඳහධි වහ අකනකුත් පුහුණු ළඩටවන් 

* ්ත්තියින්ට ව තහක්ණ විකලේඥයින්ට අණු ජීන විදයහ, ප්රතිලක්තිකනද, වජ කතොයතුරු 

ව ආශ්රිත ක්කේත්රර පුහුණු රඵහදීභ. 

ජහතයන්තය ප්රමි.න් ඳත්හකන ඹෆභ 

* විකද්ල විලස විදයහර ව ඳර්කේණ ආඹතන භඟ එක් ඳත්නහ වකඹෝගීත්ඹන් ළඩි දියුණු 

කිරීභ / න වකඹෝගීත්ඹන් ර්ධනඹ කිරීභ. 

* ජහති ලකඹන් ව රහපීඹ ලකඹන් අණු ජීන විදයහ, වජ කතොයතුරුකනදඹ ව ආශ්රිත 

ක්කේත්රර පුහුණු රඵහ දීභ. 

* වජ කතොයතුරුකනද, අණු ජීන විදයහ ව ආශ්රිත ක්කේත්රර සිසුන්/ගුරුරුන් වහ ඊ-

ඉකනුම් අන්තර්තඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

* වජ කතොයතුරුකනද ක්කේත්රකේ ඊ-ගුරුරුන් ව ඊ-ම්ඳත් වහ ජහතයන්තය විශිසට 

භධයසථහන භඟ ම්ඵන්ධතහ කොඩනළගීභ. 

* ඵහහිය භහකරෝචන ඳද්ධතිඹක් සථහඳනඹ කිරීභ. 

* විදයහත්භ වහ  වජවදය ඳර්කේණර දහචහයහත්භ බහවිතඹන්. 

* පීඨ හභහජිඹයින්කේ කටි හලීන විකද්ල පුහුණු වහ අසථහ ළරසීභ. 

* IBMBB හිදී සිදු යනු රඵන ඳර්කේණ ප්රතිපර ඉදිවෘඳත් කිරීභ වහ පීඨ 

හභහජියින්/වකඹෝඹ දක්න්නන්/සිසුන් ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණරට වබහිනීනභ 

දිවෘළන්ීනභ වහ වහඹ ීනභ. 

ඳහරනඹ 

* සිඹලුභ හණ්ඩර හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ හර්ඹ හධනඹ ඳදනම් යත් අළයුම් ඳද්ධතිඹක් 

ස කිරීභ. 

* පුහුණු ප්රතිඳත්තිඹක් වහ භහර්කෝඳකද්ල ර්ධනඹ කිරීභ. 

* හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ සිසුන් වහ ආචහය ධර්භ ඳද්ධතිඹ. 

* පිළිත් ිනණුම්යණ ප්රමිති ප්රතිභහනඹන්ට අනුකර ීනභ. 
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ලාර්ික ලාර්තාල වශ ණිණුම් ිිෂබඳ  වාරාාංය - 2016 

 

1. ම්ඳත් ව ශියයින් පිළිඵ කතොයතුරු 

පීඨඹ ඳහඨභහරහ මුළු ශිය ංයහ මුළු අධයඹන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

මුළු අනධයඹන 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

 

 

 

 

 

 

IBMBB, 

කොශම 

විලසවිදයහරඹ 

අණු ජීන විදයහ පිළිඵ MSc  15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19* 

වර ව අණු වජවිදයහ 

කයෝ නිකයෝධකනදඹ පිළිඵ MSc  
11 

වජ කතොයතුරුකනදඹ පිළිඵ MSc - 

දර්ලනඳති (MPhil) 

ආචහර්ඹ (PhD) 

 

29 

MPhil/PhD වහ කනත් 

ආඹතනර ලිඹහඳදිංචි ීන  

MPhil/PhD වහ IBMBB හිදී 

ඳර්කේණ ටයුතු සිදු ශ 

04 

අණු වජ විදයහ ව කයෝ 

නිකයෝධකනදඹ පිළිඵ පුහුණු 

ඳහඨභහරහ  

18+20 

උස අධ් ඹහඳන ආඹතනර උඳහධි 

අකප්ක් සිසුන්ට අණු  වජ 

විද් ඹහ ව කයෝ නිකයෝධකනදඹ 

පිළිඵ අකඵෝධඹ රඵහ දීභ 

68 

    

එතු 
  

165 
 

5 
 

19 

 

 

*  අධයඹන උඳහය හර්ඹ භණ්ඩරඹ - 05ක්  ඇතුශත් ඹ. 

    වහය ජහර ශභනහරු - 01 

විදයහත්භ වහයරුන් - 04 
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2. අධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵ කතොයතුරු 

පීඨඹ විඹඹ භහධයඹ කජයසඨ 

භවහචහර්ඹ 

භවහචහර්ඹ කජයසඨ 

කාහචහර්ඹ 

කාහචහර්ඹ වහය 

කාහචහර්ඹ 

උඳකද්ලරු 

      
අණු ජීන 

විදයහ 

ඉංග්රීසි 
  1 - -     -     -      - 

 
වර ව 

අණු කයෝ 

නිකයෝධකනදඹ 

ඉංග්රීසි  - 1*         1#     -      - 

 
අණු 

තහක්ණකනද 

ඉංග්රීසි   - - 1     -     -      - 

 වජ යහඹන 

ව අණු 

වජ විදයහ 

ඉංග්රීසි        1   

 DNA කයෝ 

විනිලසචඹ 

    

    1 

  

එතු     1 1 2     3     -     - 

* කයෝ නිකයෝධකනදඹ පිළිඵ කජයසඨ කාහචහර්ඹවෘඹ අධයක් ලකඹන් ඳත් යනු රළඵ ඇති නිහ කොන්ත්රහත් ඳදනභ 

භත කයෝ නිකයෝධකනද කාහචහර්ඹයඹකු ඵහ ළනීභ වහ ටයුතු ළකයමින් ඳ.. 
 

 

 

3. අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵ  කතොයතුරු  

 

පීඨඹ/ලහහ කජයසඨතභ කජයසඨ හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

ණිසඨ හර්ඹ භණ්ඩරඹ සුප කේයින් 

IBMBB 1- කජයසඨ වහය 

කල්හධිහවෘ 

1-  කජයසඨ වහය 

මල් ඹහධිහවෘ 

 1- හර්මි නිරධහවෘ II 

කශ්රේණිඹ 

2-අබයහරහ ක හර්මි 

නිරධහවෘ 

2- යහඹනහහය වහය 

   5- ඳවෘණ කඹදවුම් 

වහය 

1-ම්රු 

   1- කඳොත් තඵන්නහ  

   1-පුසතහර කතොයතුරු 

වහය 
 

   1-දුයථන ක්රිඹහරු ව 

පිළිළනීකම් නිරධහරී 
 

එතු 2  11 3 
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4. ඳර්කේණ, න වඳුන්හදීම් ව ප්රහලන පිළිඵ කතොයතුරු : 

විඹඹ ප්රහලඹට ඳත් 

යන රද 

හණිජයණඹ වූ ඉදිවෘඳත් යන රද 

අ. ඳර්කේණ ංයහ 

    MSc නිඵන්ධන  

    PhD උඳහධි නිඵන්ධන        

    MPhil උඳහධි නිඵන්ධන        

 

 

17 

1 

1 

  

ආ. න වඳුන්හ දීකම් ංයහ 

 

 

  

ඇ. ඟයහ ංයහ 

 

 

  

ඈ. කඳොත් ංයහ 
1 

  

ඉ. පුත්ඳත් ලිපි ංයහ 2   

ඊ. ලිපි ංයහ වහ ජර්නරර පර්ණ ඳත්රිහ  

 

18 

  

උ. කනත් (ඳර්කේණ, න්නිකනදන) 

   

39 

එතු 
 

40 
  

39 

 

 

 

 

5.  ළඩටවන්, ම්භන්ත්රණ ව ළඩමුළු පිළිඵ කතොයතුරු 

විඹඹ 
වබහින 

වූ 

ම්පර්ණ 

ශ 

ඉදිවෘඳත් 

කිරීම් 

වබහින 

වූ 

ම්පර්ණ 

ශ 

ඉදිවෘඳත් 

කිරීම් 

 2015 2016 

අ. ඳලසචහත් උඳහධි ඳහඨභහරහ ංයහ 
3 3 3 3 2 2 

ආ. ඳලසචහත් උඳහධි ඩිප්කරෝභහ ඳහඨභහරහ ංයහ  
     

ඇ. උඳහධි ඳහඨභහරහ ංයහ 
      

ඈ. ඩිප්කරෝභහ ඳහඨභහරහ ංයහ 
      

ඉ. කටි පුහුණු ඳහඨභහරහ/ළඩමුළු 
3 3 3 2 2 2 

ඊ. හර්ෂි ළසි 1 1 1 1 1 1 

උ. ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ (සිම්කඳෝසිඹම් 4 භඟ)          

අණු ජී විදයහ නිදර්ල වහ කයෝ නිකයෝධකනද 

ප්රහකඹෝින නිදර්ල 

14 14 14 14 14 14 

එතු 21 21 21 20 20 20 
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6.  රළබුණු ම්භහන පිළිඵ කතොයතුරු : 
 

විඹඹ 

 

ම්භහන 

ංයහ 

විද්ත් 

ංයහ 

සිසුන් 

ංයහ 

ම්භහන 

ංයහ 

විද්ත් 

ංයහ 

සිසුන් 

ංයහ 

2015 2016 

අ. කද්ශීඹ ම්භහන 
   4  2 

ආ. ජහති ම්භහන 
10 4  12 3 11 

ඇ. ජහතයන්තය ම්භහන 
7  7 2 2  

ඈ. ංචහය ප්රදහනඹන් 
2 2  2  2 

එතු 
19 6 7 20 5 15 

. 

 

8.   පුනයහර්තන විඹදම් පිළිඵ විසතය : 2016 

 
 විඹඹ 2015 (රු.) 2016 (රු.) 

අ. පුද්ර ඳඩිනඩි 30,303,066 33,316,651 

ආ. භන් 724,467 322,089 

ඇ. ළඳයුම් 13,714,578 7,816,149 

ඈ. නඩත්තු 3,976,082 5,166,461 

ඉ. ිනවිසුම්ත කේහ 14,300,784 15,492,018 

ඊ. කනත් (ක්ඹ ීනභ ඇතුප) 25,947,662 18,963,388 

 එතු 88,966,640 81,076,756 

 

 

 

9.   ප්රහේධන විඹදම් පිළිඵ විසතය : 

 විඹඹ 2015(රු.) 2016 (රු.) 

අ. ්වබහණ්ඩ වහ හර්ඹහරයීඹ උඳයණ ඳඹහ ළනීම් 
1,929,700 1,584,243 

ආ. උඳයණ ඳඹහ ළනීම් (ඳවෘණ ව යහඹනහහය උඳයණ) 
9,803,049 4,140,520 

ඇ. කොඩනළිනලි වහ ඉදිකිරීම් අත්ය ළනීභ 
- - 

ඈ. කනත් (පුසතහර කඳොත්) 
614,720 395,494 

ඉ. හවන 
- 5,795,000 

 එතු 18,338,163 6,120,257 
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10.  යහඳ්ති විඹදම් පිළිඵ විසතය (කද්ශීඹ/විකද්ල අයමුදල් රද) : 

 
 

නභ 
2015 විඹදභ රු. 2016 

විඹදභ රු. 

2016.12.31 දිනට 

මුච්චිත විඹදභ 

කබෞති ප්රතිකේ % 

NSF ප්රදහනඹ 2,020,495 1,263,062 3,283,557 

2016 වහ  ළරසුම් 

යන රද ළඩ ම්පර්ණ 

යන රදී. 

IFS 682,566 0.00 682,566 

IPIC 310,119 388,700 698,819 

සීනඩන ඳර්කේණ 

ප්රදහනඹ 
968,744 347,852 1,316,596 

ආයම්බ ඳර්කේණ 

ප්රදහනඹ (UGC) 
387,451 844,660 1,232,111 

Royal Society Grant 0.00 4,400  

එතු 4,369,375 2,848,674 7,218,049 

 
11.     මරය ප්රතිඹ පිළිඵ විසතය (විඹදභ) : 
 

 
විඹඹ 2016 ප්රතිඳහදන 2016 විඹදභ 

රු. 

ඉතිවෘ කිරීම් / 

අතිවෘක්තඹ රු. 

අ. පුනයහර්තන (යහඳ්ති වළය)  67,201,000  

ආ. ප්රහේධන  (යහඳ්ති වළය)  6,120,257  

ඇ. යහඳ්තිඹ - කද්ශීඹ අයමුදල්  හිත NSF ප්රදහනඹ    

එතු    

 

* ක්ඹීනභ රහ නළති               * උත්ඳහදිත ආදහඹමින් යන රද විඹදම් ඇතුශත් ඹ.  

** විඹදම් කනොශ ප්රහේධන ප්රදහන ිනණුකම් මුදල් බහවිත ය ඇත. 

 

12.  මරය ප්රතිඹ පිළිඵ විසතය (උත්ඳහදිත අදහඹභ) : 
 

 ආදහඹම් ප්රබඹ 2016 ප්රතිඳහදනඹ - රු. 2016 එතුීනම් හිඟ / අතිවෘක්ත - රු. 

අ. උඳහධි අකප්ක් අධයඹනඹන් අදහශ කනොකන අදහශකනොකන - 

ආ. ඳලසචහත් උඳහධි අධයඹනඹන් 5,161,000 8,864,388 - 

ඇ. උඳකද්ලන  0.00  

ඈ. කනත්  2,741,861  

එතු 
 

5,161,000 
 

11,606,249 
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13.  මරය හර්ඹ හධන විලසකල්ණඹ -2016 : 
 

 විඹඹ සත්රඹ ඳහඨභහරහ එක් ශිකයකඹකුකේ විඹදභ රු. 
අ. එක් ශියකඹකුට 

පුනයහර්තන 

විඹදභ (RE) 

RE*/ ශිය  

ංයහ 

ලක්තිඹ 

දර්ලනඳති ව ආචහර්ඹ      
MPhil & PhD             
 

විදයහඳති MSc              

1,402,526.69 

 

402,755.62 

    එක් ශියකඹකුට 

ප්රහේධන විඹදභ 

(CE) 

CE/ ශිය 

ංයහ 

ලක්තිඹ 

MPhil & PhD                         

 

 

 

MSc 

219,590.24 

 

 

94,725.20 

 එතු 2,119,597.75 

* අධයඹන, අධයඹන වහඹ, තහක්ණ නිරධහරී, යහඹනහහය වහඹ ළටුප් ඳභණක් ඇතුශත් කන. 

* ආයක්, විදුලිඹ, ජරඹ ඇතුශත් කනොකන. 

** ප්රහේධන ත්ම් එතුීනම්ර පිවෘළඹ ඇතුශත් කන. 

** IBMBB විසින් ක්රිඹහත්භ  කනොන NRC ප්රදහනඹන්කන් රද අයමුදල් ඇතුශත්ඹ. 
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ර්ඹ අනු සිසුන් පිළිඵ මුච්චිත හයහංලඹ -  MSc ව MPhil/PhD ළඩටවන් 

 
 * IBMBB හි නළත සථහනත කිරීභට කඳය SAREC ප්රදහනඹ ඹටකත් අකනකුත් පීඨර /විලසවිදයහරර ලිඹහඳදිංචි වූ සිසුන් ඇතුශත් ඹ. 

 

 

 

  2004 

ජුනි සිට 

කදළ. 

දක්හ 

2005* 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 එතු 

MSc  

*( 2005 දී ආයම්බ 

යන රදී.) 

එතු  8 18 25 24 24 33 34 34 34 42 33 34  

අලුතින් ඵහ ළනීම්  8 10 11 13 12 19 10 22 11 18 12 21 167 

දිටභ ඳළළත්කන   8 14 11 12 14 24 12     23 24 21 13  

නිභළවුභ    3 11 10 8 8 17 11 8 18 17 111 

MPhil/PhD එතු 3 3 8 8 13 13 12 13 14 17 24 27 25  

අලුතින් ඵහ ළනීම් 3 0 5 1 5 1 1 1 11 7 6 3 4 48 

දිටභ ඳළළත්කන  3 3 7 8 12 11 12 6 10 18 24 23  

නිභළවුභ    1 0 1 1 1 3 4 1  1 9 

MSc (ක්ර) එතු 2 6 3 1         -  

අලුතින් ඵහ ළනීම් 2 4 1     1     - 8 

දිටභ ඳළළත්කන  2 2 1         -  

නිභළවුභ 1  4  1    1    - 7 

MPhil/PhD (ක්ර) එතු 7* 6 4 6 5 8 6 3 1 6 4 5 4  

අලුතින් ඵහ ළනීම්  1 0 3  4 0 1 0 0 1  - 10 

දිටභ ඳළළත්කන 7 5 4 3 5 4 6 2 1 6 3 5 -  

නිභළවුභ  1 2  1   3 1  3 1 1 13 

ඳලසචහත් උඳහධි සිසුන් එතු 12 23 33 40 42 45 51 51 52 57 70 65 63  

අලුතින් ඵහ ළනීම් 5 13 16 15 18 17 20 13 33 18 25 15 25 233 

දිටභ ඳළළත්කන 7 10 17 25 24 28 31 38 19 39 45 50 -  

නිභළවුභ 1 1 6 4 13 11 9 12 22 15 12 19 19 140 

හර්ඹ භණ්ඩර/ ශිය 

අනුඳහතඹ 

 1:12 1:8 1:8 1:10 1:14 1:15 1:17 1:17 1:17 1:14 1:14 1:13 1:13  

හයහංලඹ 2004-2016 

 

MSc MPhil/PhD එතු 

ඍජු නිභළවුභ 111 9 120 140 
ක්ර නිභළවුභ 7 13 20 
කළින්භ ඵහ ළනීම් 167 48 215 233 
ක්ර ඵහ ළනීම් 8 10 18 


