
 
 

ශ්රී ලංකාවට   ලංජලීය ලංමටධ්ය ලං

විද්යටගටරයක් ලං(Wet Lab)  

 
 

ශ්රි ලංකාවේ ජ ලංජකවී ව ලංා ේ ලංිහාසේේ   ලංජලීය ලංමේධ්ය ලං

විද්යේ ේර ායේපෘතිහා ලං ේාවපනපෘතවේා ලං ලින්මම ලං

ක්රියේමකමව ලං යේ   ලං රබඩගල පනක ලං විතුරු ම ලං මමකේය ලං

අභිජවව ලං මධ්යේථාේවයතමක ලං ඇමරිවේ ලං එක්ේමක ලං

ජවපෘතද්   ආධ්ේර ලං මත ලං පෘතැමිණි ලං පිලීපීව ලං ජේහාව 

Antonieta Evangelista මසමකමිය ේ ලං උපෘත ද්ේථ ලං

අනුාය. ලං පින්පීව   ලං Wet Lab ලං කිහිපෘතයක්ම ලං

ේථාේපිත ලං  ව ලං ඇමක මක ලං එරත ලං මිරිදිය, ලං කිවුපනදිය, ලං

වරදිය ලං රුම ලං ාර් යතම ලං අයමක ලං ජක   ලං ජකවී ව ලං

වි  ේෂ ලංා ේ ලංකිරිම ලංේද්සේ ලංාැඩි ලංඅාධ්ේවයක් ලං යොලි ලං

 වමමක, ඔවුම ේ ලං ළද් ම ලං අාධි   ලං ඔවුවත ලං අා ය ලං

ේවීවි ලංආසේර ලංකගේ ලංදීමමක ලං පෘතරද්ැරි ලංවර  වය. ලං 

         

ශ්රි ලං කාවේ ජ ලං ද් ලං ජකවී ව ලං ා ේා ලං විවිධ්ේාගිවරණය ලං

 ාමිම ලං පෘතාතී. ලං එවබඩ, ලං විතුරු ම ලං මසුම ලං වි  ේෂ ලං

 මොද්ේ, ලං වකුළුාම, ලං ලිහුදු ලං කුලැපනකම, ලං  ාවමක ලං

වරදිය ලං ාරපන ලං මසුම ලං සේ ලං වරදිය ලං විතුරු ම ලං මසුම ලං

අභිජවවයත ලං  යොලි ලං  ාමිම ලං පෘතාතී. ලං ඒනිේේ, ලං

ඔවුම ේ ලං ළද් ම ලං අාධිය ලං ේද්සේද් ලං කීත ලං අාේථාේ ලං

ේද්සේ ලං ද් ලං ේවීවි ලංමමකේය ලංආසේර ලං ිතේ ලං ාැද් මක ලං ාව ලං

අතර ලංඔවුම ේ ලංවීා ලංප්රහා තය ලංාැඩි ලංවර ලං ැනිමත ලං

 මම ලං ේවී ව ලං මමකේය ලං ආසේර ලං ිතේ ලං ාැද් මක ලං  ජ. ලං

එ මමම, ලං ළද් ම ලං අාධි   ලං ාර්ධ්ව ලං  ජ යම ලං

ේේක්ෂේමක ලං වර ලං  ැනිම ලං ේද්සේද් ලං ේවීවි ලං මමකේය ලං

ආසේර ලං ිතේමමක ලං ාැද් මක ජ. ලං ඒ ලං නිේේ ලං විතුරු ම ලං

මමකේය ලං අභිජවව ලං සේ ලං පුහුණු ලං මධ්යේථාේවය ලං

රබඩගල පනක ලං පිහිටි Wet Lab ලං හි ලං 2015 ලං ාර්ෂ   ලං

ිදිකිරිබඩ ලං වතයුරු ලං නිම ලං වර ලං නිෂථපෘතේද්ව ලං වතයුරු ලං

ආරබඩභ ලංවරව ලංකදි. ලං 



 
 

ප්රාම යම ලං  ලංWet Lab ලංේථාේපිත ලංාවාේමක ලංේම ම ලං

එය ලංක්රියේමකමව ලංකිරිමත ලං අා ය ලං ද්ැනුබඩ ලංේබඩභේරය ලං

ශ්රි ලං කාවේ ලං ජේහාව ලං ජකවී ව ලං ා ේ ලං ේාාර්ධ්ව 

අධිවේරි   

 

මමකේය ලං පෘත ෂණ ලංවිද්යේඥවරාරයේ ලංසරසේ ලං ක්මර ත ලං

 වොත ලං වණ්ලේයබඩ ලං ක්රියේද්ේමයක් ලං  කේ ලං

රේේයවේ ේර   ලං නිෂථපෘතේද්ව ලං වතයුරු ලං ආරබඩභ ලං ලං

වරව ලංකදි. ලං එහි ලංප්රහාලකයක් ලං කේ ලංකුලේ ලංකීතයම ලං

ආසේරයක් ලං  කේ ලං  යොද්ේ ලං  ැනිමත ලං සැකි ලං

ක් ක  රපනකේ ලං ඇපනගී ලං ා ේාද්, ලං වි ේක ලං ාේණිජ ලං

ාටිවේවමක් ලං ඇහා ලං ේථපිරිලුවේ ලං ඇපනගී ලං ා ේාද්, ලං

ාේණිජ ලංමට්තමිම ලංනිෂථපෘතේද්වය ලංකිරිම ලංආරබඩභ ලංවර 

ඇහා ලං අතර ලං දිායි ම ලං තුටිව ලං ඕවෑම ලං ජකවීවි ලං

ායාේේයව යකුත ලං  මම ලං ඇපනගි ලං ාර්  ලං  ද් වහි ලං

ලිහුබඩ ලංරබඩගල පනක ලංවිතුරු ම ලංමමකේය ලංඅභිජවව ලංසේ ලං

පුහුණු ලංමධ්යේථාේව යම ලංකගේ ලං ත ලංසැව. 

එ මමම, ලං ළද් ම ලං අාධියත ලං පෘතසු ලංවර්ේරි ලං තමකා   ලං

පෘතසුාව ලංමමකේය ලංකීතයම ලංේද්සේ ලං අා ය ලංලැ්ථනියේ ලං

නිෂථපෘතේද්වය ලං ද්, ලං  මොයිවේ ලං නිෂථපෘතේද්වය ලං ද් ලං

වේර්යක්ෂම ලංඅමද්මිම ලංනිෂථපෘතේද්වය ලංවරනු ලංකැ ේ. ලං

එම ලං ේවීවි ලංආසේර ලං ා ේාම  ම ලං ද් ලං ලිහුබඩ ලං ඕවෑම ලං

ජකජි ව ලංා ේ ලංායාේේයව යකුත ලංකගේ ලං ත ලංසැව.      

 

ඊත ලං අමතරා ලං ිතේමමක ලං කුලේ ලං මමකේය ලං කීතයම ලං

අා ය ලංේවීවි ලංආසේරයක් ලංාව ලං රොටි්ර් ලංාර් යක් ලං

ාව ලං බ්රැකියවේථ ලං (Brachionus) ා ේාද්, ලං  මම ලං

රේේයවේ ේර   ලං නිෂථපෘතේද්වය ලං වරනු ලං කැ ේ. ලං

ඒාේයිමද්, ලං ලිහුබඩ ලං ජකජි ව ලං ා ේ ලං ායාේේයවයිමත ලං

කගේ ලං ත ලංසැව. ලංලිහුබඩ ලංකගේ ලං ැනි මම ලං ලංඅවරු මා ලං

එහි ලං එම ලං නිෂථපෘතේද්ව ලං තේක්ෂණය ලං ද් ලං රබඩගල පනක ලං

Wet Lab ලං රේේයවේ ේරය ලං රුන්ම ලං  වොමසුළුා ලං

කගේ ලං  ේ. ලං මිම ලං ිදිරියත ලං  මම ලං රේේයේවේ ේරය ලං

රුළ ලං  පෘතොන්කීට්ේථ ලං ාර්  ලං cyclops ලං ාර් ද්, ලං



 
 

නිෂථපෘතේද්වය ලංකිරිමත ලංඅ ේක්ෂිත ලංාව ලංඅතර ලංඑයිම ලං

ද් ලං ජකජි ව ලං ා ේ ජ ලං අභිජවවේ ේරාක ලං

වේර්යක්ෂමතේාය ලං ාැඩි ලං ානු ලං ඇත. ලං  ක ව   ලං

 ාවමක ලං රතාපන ලං කුලේ ලං විතුරු ම ලං මමකේය ලං අ කවි ලං

ේැපන ලං ාක ලං  මාැනි ලං ේවී ව ලං ආසේර ලං පෘතැවට්ටු ලං

ා  යම ලංවිකිණිම ලංද්ක්වත ලංඇත. ලංශ්රි ලංකාවේා ලංරුකද්, ලං

ේවී ව ලංආසේර ලංා ේා ලංාේණිජ ලංමට්තමිම ලංදියුණු ලංවර ලං

එාැනි ලං නිෂථපෘතේද්වයිම ලං ඇහා ලං කිරි මම ලං  මරත ලං

ේවීවි ලං ආසේර ලං නිෂථපෘතේද්වයකිම ලං          රැේක් ලං

බිහිකිරිමද් ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ජේහාව ලං ජකජිවි ලං ා ේ ලං

ේාාර්ධ්ව ලංඅධිවේරි   ලංඅභිප්රේය ලං ජ. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


