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ශ්රී ලංකාවේ න ලං න ලංපැයුම් ස ලං ව ලංනයනන ේකව ලංයිස   ලංය්ධතියක ලං හවේ ලංක්ස ්  ලංන යය   ලංඛණ්ඩ  ලං වේක ලං 

 

ඛ  ෝ ්තු ලං3, ලං2016: ලංශ්රී ලංකාවේ න ලංිය  ේ  ලං්ථික ව ලං ානථිත ක්ස ලංිියරීමේ  ස ලංඛ ණ ඇ ලංිියන, ලංක්ස ්  ලංන යය ලංනේ ේයිය ලංවේථිකේකක ලං

විසින් ලං න ලං  නෝ් යේය ක ලං ව ලංනයන ේකව් නක ලංිරිසත්  ලංරීමේත ලං හවේ ලංි තිසවේු  ලංවක වකන් ලං ව ලංනු ණ ු  ලං ාවිතේ ක ලංව   ලංකී.  ලං 

 

ි තිසවේු  ලං ලංනේ ේයිය ලංඛතුල් ලං වශප් ලංයන න් න්, ලං"කේාරීව ලංශිෂ්යයිනන්, ලංවිශ්න ලංවියයේක ලං ලං්රේථිකනන්න් ලං ව ලංනයන ේකවකන් ලං ත  ලං

යන් න  ලංඛය ේ ලංඛණ්ඩ  ලං ් වේ ව ලංනු  ටවන් ලංතුලින්, ලං ේත   ලංප්රක යක ලං ව ිනන් ලං  කේ ුීමතට ලං ට ලංතු  ලංවිවිත් න කන් ලංම්්  ලං ව ලං

  ෞභේේකත්  ලං්ථික ව ලංනථිත ක්ස ලංඋ ය ේ ලංකේාරීවයිනන් ලංබක ුන්වික ලංවුරී" ලංබනයින  ලං 

 

යසුගික ලං ිය  , ලංතනක ලංතන්ිර    ලං' න  ්ස ලං හවේ ලංශූ යිනන්' ලං(champions for change) නයන ේකව ලංවි ශ ෂ්ය ක්ස ලංන  ලං ීර ේ ලංුක්ස ලං

 ේන් ් ලංවිසින් ලං ව  ඹ, ලංු න  ලං ව ලංකේය ක ලංප්ර ්ධශනක, ලංවේන්නේ ලංනයන ේකවයිනන් ලං හවේ ලංනු ණ ු  ලං ව ලංඋය ්ධශ  ලං ුසි ලංරීිපයක්ස ලං

යන් න  ලංකී.  ලංකත ලංනු  ටවන් ලංනකට ලං වභේගී ලංවූ ලංිනු ස ලංවේන්නේනන් ලංු න කළික, ලංරීළි   ච්චි ලංනුපැ ලංප්ර ්ධශනලින් ලංයනේ ලංනත ලංුක ේ ලං

නයේයේ  ලංිරම් ක ලංව  ුීමතට ලංඋය ය ් ලංකබේ ලං ුීමතට ලංයුණියහකව  ලං 

 

ශ්රී ලංකාවේ න ලං න ලංනයේයේ  ලංිරම් ක ලංරීමේ  ස ලංඛ ණ යහන්, ලංනිපැ ලං2ද ලංිර , ලං න  තුන් ලං ව ලං න්පැ නය  ලංනේ්සෂ්ඇ ලංපැ කෝතානේකන ක ලං(ICTA) 

 ත  ලංනේ ේයිය ලංවේථිකේකක ලංවිසින් ලංයන් න  ලංකය ලං' ලංDisrupt Asia' ් කෝනව ලං ණ ු න ලංතඟින් ලංනයන ේකවයිනන් ලං, ලං් කෝනවයිනන්, ලං ේනය ලං

්කන  ලංපැකතේමේන් ලංිතුු  ලංඛ  ුක්  ලංනුය ්  ලංයේථිශනවන්නන් ලංකවත ලං ්ථේ කව ලංරැ ් ලංව   ලංකී.  ලං ක න ලංයන්  ේ ලංවිශේකනත ලංනයේයේ  ලං

ප්රේේත  ලං්කන කව ලංපැ කෝතාන කුක ලංිතුු න, ලංිතිසවේු  ලංනයේයේ  ලංප්රේේත  ලං්කන  ලංතු ්ස ලංවිසින්, ලං ්ධයවකන ලං්  සභ ලංව  ලංිිය ලං

නේ්සෂ්ඇක ලංපිලිබහ ලං න ලංනයේයේ  ලංතු  ලං් කෝන ක ලංව   ලං ක  ලං තත ලං ණ ු නට ලං වභේගී ලංවූ ලං් කෝනවකන්ට ලංඛයෝ කෝ  ලංව   ලංකී.  ලං

 තත ලංන  ථි ලං ණ ු නට, ලංනයන ේකවයිනන් ලං00්ස ලං ව ලංවිශ්න ලංවියයේක ලංසිසුන්, ලං ේනය ලංපැකතේමේන් ලං ව ලං්කනපැව ලංඛ ණ යල් ලංව ත ේවන්නන් ලං ලං

ිතුු න ලංඛණ ් නන් ලං400 ලංයතඇ ලං වභේගී ලංවුව  

 

ි තිසවේු  ලංනේ ේයිය ලංවේථිකේක කන් ලං  නෝ් යේය ක ලං ව ලංනයන ේකව් නකට ලංඋ  ලංී.  ස ලංඛ ණ යහන් ලංයන් න  ලංනු  ටවන් ලංතේකේනව ලං

ක්ස ලංඛා ක්ස ලංනශ කන් ලං තත ලංි තිසවේු  ලංවි ශ ෂ්යයිනන් ලං ලං ත    ලංපුහු කවී ස ලංයුනු් වූව  ලංශ්රී ලංකාවේු  ලංවි ශ ෂ්යයිනන් ලං ව ලංවි ්ධශ ලං

වක වකන් ලංවිසින් ලං ව  ඹ ලංි තිසවේු  ලංතතය ්ථේ    ලංව ත ේව ඇක ලංපිළිබහ ලංනු ණ ු  ලංයන් න  ලංඛන , ලංු න  ලංපිිපි  ලංි තිසවේු  ලං

පික  ලංතගින් ලංනයේයේ  ලංලිලිව ලංගාරීසි ලංභේෂ්ේන ලං ව ලංනයන ේකව් න ලංයේමතේකේ ලංයන් නු  ලංකබන් න්ක  ලං  නෝ් යේය කට ලංඛු බක ලංී.ත ලං

 හවේ ලං3D ණ ද්රඇ ලංකන්්ර ලං ව ලංලිලිව ලං්රත ල්ණ  ලංඋයව ඇ ලංිතුු  ලං ලං ලං"Makerspace"  නේ්සෂ්ඇක ලං තත ලංතතය ්ථේ නක ලංගිරිස ලංතේ  ලං

රීිපයක ලංතුකී. ලං ්ථේපින ලං ව  ු  ලංින  ලං 
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