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1. INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

Vision 

“To be a world-renowned center of excellence for research in 
fundamental studies.” 

Mission 

“Initiate, promote and Engage in advanced research in fundamental 
studies for the enhancement of scientific knowledge, human 
resources, and national development” 

National Institute of Fundamental Studies 
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Director’s Message  
The NIFS is mandated to conduct research into fundamental studies in general, taken in the 
broadest sense, in the natural sciences, social sciences and philosophy.  
The scientists of NIFS who are renowned in their fields have a great deal of freedom in 
choosing their areas of work and research projects. They are expected to carry out research 
at the cutting edge of science or on projects which will have an impact on problems faced by 
the people of Sri Lanka.  
Although I have been the Director only for a few months this year, I am well aware of the 
impact the work of our scientists is having, the contribution that NIFS makes on popularizing 
science particularly among school children and the support provided by the technical and 
administrative staff in ensuring the smooth operation of the Institute. 
I am excited to take on the challenge of finding new ways to make this great Institute even 
better. In particular, I would like to focus on enhancing research collaboration and promoting 
graduate education. 
 
 
 
 

 
Prof. Saman Seneweera 

Director/National Institute of Fundamental Studies  
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OBJECTIVES OF THE INSTITUTION 
 

� Initiate, promote and conduct research and original investigations to fundamental studies in 
general with particular emphasis on mathematics, physical and chemical sciences, life 
sciences, social sciences and philosophy, taken in the broadest sense to collaborate with 
public and private institutions as may be necessary to develop applications relevant to the 
studies conducted.  
 

� Arrange lectures, meetings, seminars, and symposia in pursuance of its research work and for 
the diffusion of scientific knowledge;  
 
 

� Invite scientists in Sri Lanka and from abroad, who are actively engaged in creative work to 
deliver lectures and participate in its research activities;  
 

� Establish and maintain liaison with scientific workers and scientific   institutions in other 
countries and promote international co-operation in matters relating to the aims and objects 
of the Institute, while taking care to protect and promote the national interest;  
 
 

� Provide training, guidance, and assistance for research leading to the award of post graduate 
degrees by institutions recognized by the University Grant commission established by the 
University Act, No.16 of 1978. 
 

� Do such other acts and things as may be necessary to promote the aims and objectives of the 
Institute. 

 

The institutional research objectives were met through six research units under 19 research projects 
mentioned below and the technical and administrative staff ensure the smooth operation of the 
Institute. 

 

 

ENERGY & ADVANCED MATERIALS RESEARCH UNIT 
  Condensed Matter Physics & Solid State Chemistry  

Energy & Advanced Material Chemistry  
Material Processing & Device Fabrication 
Nanotechnology & Advanced Materials  
 
 

THEORETICAL PHYSICS & COMPUTATIONAL STUDIES RESEARCH UNIT  
  Quantum Physics & Applied Electronics 

 
 

NATURAL PRODUCT & FOOD CHEMISTRY RESEARCH UNIT 
 Food Chemistry 

Natural Products  
Nutritional Biochemistry 
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MICROBIOLOGY & CARBON SEQUESTRATION RESEARCH UNIT 
 Bioenergy & Soil Ecosystems  

Rhizobium Project  
Microbial Biotechnology 
 
 

EARTH, ENVIRONMENT & BIODIVERSITY RESEARCH UNIT  
  Earth Resources and Renewable Energy  

Environmental Science Research Programme  
Evolution, Ecology & Environmental Biology  
Plant & Environmental Sciences 
Plant Taxonomy & Conservation  
Primate Biology 
 
 

MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY RESEARCH UNIT 
 Molecular Microbiology & Human Diseases  

Plant Stress Biology & Molecular Genetics 

 

  



 
 

Page 5 
ANNUAL REPORT 2018 [English] 

 

2. ORGANIZATIONAL CHART 
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3. BOARD OF GOVERNORS 2018 
 

NIFS is administered by a twelve-member Board of Governors including Prof. Vijaya Kumar as the 
Chairman.  

Chairman -Appointed by H.E the President 

x Prof. Vijaya Kumar, Emeritus Professor of University of Peradeniya 
 
Members 

Ex-Officio members 
x The Advisor to the President on Scientific Affairs 
x Prof. Mohan De Silva, Chairman/ University Grants Commission 
x Prof. L. Jayasinghe, Acting Director/ NIFS up to 3rd  June 2018 
x Prof. Saman Seneweera, Director/ NIFS (appointed on 4th June 2018) 

 
 

Appointed by H.E the President 
x Prof. M.A.K.L. Dissanayake, Research Professor/ NIFS 
x Prof. N.G.J. Dias, Department of Computer Systems Engineering/ University of Kelaniya 
x Dr. W.K.B.N. Prame, Former Director General/ Geological Survey & Mines Bureau 
 
Appointed by the Minister 
x Prof. C.P. Deepal W. Mathew, Department of Biochemistry and Molecular Biology/ 

University of Colombo 
x Prof. M.J.S. Wijeyaratne, Senior Professor of Zoology & Environmental Management, 

Univ. of Kelaniya, Chairman/ National Science & Technology Commission 
 

Elected by the Research Council 

x Prof. Namal Priyantha, Department of Chemistry, University of Peradeniya 
x Prof. U.L.B. Jayasinghe, Senior Research Professor/ NIFS 
 
Appointed by the Treasury 

x Mr. J.M.U.P. Jayamaha, Additional Director General/ Dept. of Public Enterprises, 
Ministry of Finance 

 

Secretary to the Board of Governors/ NIFS 

x Dr. P.S.B. Wanduragala 
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4. RESEARCH COUNCIL 2018 
 
A Research council whose membership comprises university academics and researchers of the NIFS, 
serves as an advisory body.  

Chairman 
x Prof. Saman Seneweera, Director/ NIFS (appointed on 4th June 2018) 

 
Members 

Appointed by H.E the President 
x Prof. D.M.D. Yakandawala, Department of Botany, Faculty of Science, University of     

Peradeniya 
x Prof. Ruwan Duminda Jayasinghe, Faculty of Dental Studies, University of Peradeniya 

(up to 6th October 2018) 
 

Nominated by the University Grant Commission 
x Prof. H.M.D. Namal Priyantha, Department of Chemistry, Faculty of Science, 

University of Peradeniya 
x Prof. R.L. Chandrajith, Department of Geology, Faculty of Science, University of 

Peradeniya 
x Prof. G.K.R. Senadeera, Department of Physics, The Open University of Sri Lanka 
x Prof. L.R. Jayasekara, Department of Botany, Faculty of Science, University of 

Kelaniya 
 

Ex-Officio:  
Senior Research Professors, Research Professors, Associate Research Professors & Senior 
Research Fellows of National Institute of Fundamental Studies 
x Prof. A. Nanayakkara, Senior Research Professor 
x Prof. J. Bandara, Senior Research Professor 
x Prof. U.L.B. Jayasinghe, Senior Research Professor 
x Prof. G. Seneviratne, Senior Research Professor 
x Prof. M.A.K.L. Dissanayake, Research Professor 
x Prof. D. S. A. Wijesundara, Research Professor 
x Prof. G.R.A. Kumara, Research Professor 
x Prof. R. Weerasooriya, Research Professor 
x Prof. S.P. Benjamin, Associate Research Professor 
x Prof. M.C.M. Iqbal, Associate Research Professor 
x Prof. N.D. Subasinghe, Associate Research Professor 
x Prof. D.N. Magana-Arachchi, Associate Research Professor 
x Prof. N. Marikkar, Associate Research Professor 
x Dr. R.R. Ratnayake, Senior Research Fellow 

 
Elected by the Research Fellows of National Institute of Fundamental Studies 

x Dr. H.W.M.A.C. Wijayasinghe 
x Dr. R. Liyanage 
x Dr. I.P.L. Jayaratne 

 
Secretary to the Research Council 

x Dr. P.S.B. Wanduragala 
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5. AUDIT & MANAGEMENT COMMITTEE 
 
Committee Members 
 

1. Mr. J.M.U.P. Jayamaha (Chairman)  
(Treasury Representative) 
Additional Director General 
Department of Public Enterprises 
Ministry of Finance 

 
2. Prof. Jayantha Wijeyaratne (Board Member) 

Senior Professor (Zoology) 
Department of Zoology and Environmental Management 
University of Kelaniya 

 
3. Prof. C.P. Deepal W. Mathew (Board Member) 

Head of Department 
Department of Biochemistry and Molecular Biology 
Faculty of Medicine 
University of Colombo 

 
4. Prof. N.G.J. Dias (Board Member) 

Professor in Computer Sciences 
Department of Computer Systems Engineering  
University of Kelaniya 

 
Secretary to the Committee (Convener) 
 

5. Dr. P. S. B. Wanduragala (Secretary to the Board)  
National Institute of Fundamental Studies  
Kandy 
 
 

Observers 
 

6. Mr. S. W. D. N. Wickramasinghe 
Audit Superintendent 
Government Audit Division 
University of Peradeniya 
 

7. Mr. M. C. Gamage 
Chief Internal Auditor 
Ministry of Science, Technology and Research 
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By invitation 

 
8. Prof. S. H. P. P. Karunaratne (up to May 2018) 

Prof. Saman Seneweera (appointed on 4th June 2018) 
Director / CEO / CFO 
National Institute of Fundamental Studies  
Kandy 
 
 

9. Mrs. P. S. S. Samarakkody 
Accountant 
National Institute of Fundamental Studies  
Kandy 

 
Assisted by 
 

10. Ms. S. N. Jayasooriya 
Mr. Indika Wijesinghe 
Internal Audit Officers 
National Institute of Fundamental Studies  
Kandy 
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6. DIRECTOR’S REVIEW 2018 
 
 
During the year 2018, NIFS has seen many changes including the appointment of a new Director and 
new staff. Currently, we have 19 scientists, 29 Research Assistants and 64 Non- academic and 
supporting staff at our institute. Our scientists are engaged in cutting edge research and have 
published 73 papers in international and local journals, attended 30 international and 35 national 
conferences. They have also attracted funding to the tune of Rs. 32.12 million. Our scientists have 
formed strong collaborations and networks both nationally and internationally. We currently have 
collaborations with the state Universities with agendas to set up collaborations with national institutes 
in the following years through the provision of adjunct professorships to raise our research calibre. 
We collaborate with many international universities and institutions around the world to share and 
strengthen research activities. 
 
Over the last four decades, NIFS has trained many MSc and PhD students, with a focus on fostering 
research and leadership in our young graduate scientists through its six research areas under 6 
thematic units and has received recognition nationally and internationally. Currently, we have 100 
postgraduate students working on various research areas including theoretical physics, particle 
chemistry, biotechnology and molecular biology. Through our efforts, we have been able to obtain 3 
scholarships from the University of Southern Queensland, Australia to engage in national research 
based at NIFS.  
 
I am excited to take on the challenge of finding new ways to make this great Institute even better. In 
particular, I would like to focus on enhancing research collaboration and promoting graduate 
education. To this effect, we conducted our first ever 3 Minute Thesis presentation for our 
undergraduate and post graduate students to present their research in layman terms. This was an 
astounding success and provided a much-needed platform for our young scientists to improve their 
presentation skills. We also conducted various seminars and workshops to provide a dynamic working 
and learning environment for our students. The Young Researchers Forum, welfare, entertainment 
and spiritual programs run by the Welfare Association and the student run magazine have been other 
ways through which we foster a sense of belonging for our undergraduate and postgraduate students. 
The purpose of research is not only to explore for new knowledge, but also for dissemination of 
knowledge. To foster this way of thinking amongst school students, NIFS conducted its 45th School 
Science Program in August 2018 under the leadership of the Science Education and Dissemination Unit 
(SEDU). Students who obtained 09 distinctions in their GCE(O/L) examinations from all around the 
island participated in the program and had the opportunity to listen to presentations by scientists, use 
state of the art equipment and view the work conducted in our labs.  
 
Our scientists have also regularly written articles in national newspapers and presented interviews in 
all leading television channels further disseminating their research findings to the wider public. 
Further, scientists at NIFS also focus on addressing burning national issues like, human animal 
conflicts, chronic kidney disease, food and nutrient security, water quality etc.  
 

Even though, NIFS gives prominence to basic/fundamental research according to its act, our research 
work aligns with the UN Sustainable Development Goals. 
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Achieving sustainable development Goals (SDGs) by UN in Percentage from is given below.  

 

 

Figure 1. Achieving sustainable development Goals (SDGs) in 2018 

 

 

 

 

Figure 2. Field of Research areas covered based on UN categorization in 2018 
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The financial progress of the recurrent and capital expenditure incurred during year 2018 is indicated 
below. Accordingly, out of recurrent expenditure, 66.6% of total expenditure was made to meet the 
personal emoluments and the balance was made to meet the other expenses. Out of the capital 
expenditure, 56.9% was incurred to meet laboratory equipment and balance was expended to meet 
the other capital expenses.  

 

 
 

Figure 3. Details of the recurrent expenditure in year 2018 

 

 

 

Figure 4. Details of the capital expenditure in year 2018 
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7. SUMMARY OF THE PERFORMANCES OF INSTITUTE IN YEAR 2018 
 
7.1 Scientific achievements  

x For a research institute it is important to publish the research findings in high quality 
research journals. In year, 2018 we have published articles in; 

75 research papers in Science citation indexed (SCI) journals 
20 research papers in Science citation expanded (SCI) journals 
23 research papers in other refereed journals 
 

x In addition, 20 research articles were published Conference proceedings and 144 scientific 
abstracts were published. Three books/Monographs & Book Chapters were published as 
well. Furthermore, 22 articles were published in magazines & newspapers to disseminate 
the details of the scientific findings to the general public. 
  

x Five Patents were filled and 3 were awarded from the research findings. 
 

x Scientists were capable of attracting funds for their research Grants [15-new grants & 25 on 
going grants]  
       

x We have 45 research collaborations out of which 13 were initiated in year 2018.   Details of 
the Research collaborations with universities & institutions 

 
Australia 
 

 
• Queensland University of Technology 
• University of New England, Australia 
• University of Sydney, Australia 

Germany 
 

 
• Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 

Italy 
 

 
• University of Parma 

Japan
  

 
• Shizuoka University, Japan 
• Toyota Institute of Technology, Japan  

 
Norway • Western Norway University  
Pakistan  

• University of Agriculture, Pakistan  
• National University of Medical Sciences Rawalpindi, Pakistan 

Sri Lanka 
 

-  

 
• Open University of Sri Lanka, Nawala 
• Sabaragamuwa University of Sri Lanka  
• South Eastern University of Sri Lanka  
• University of Colombo 
• University of Jaffna  
• University of Kelaniya,  
• University of Peradeniya,  
• University of Rajarata 
• University of Ruhuna 
• University of Sri Jayawardenapura 
• University of Uva Wellassa 
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• University of Wayamba  
• Atomic Energy Board, Sri Lanka 
• Coconut Research Institute, Lunuwila 
• Irrigation management division, Irrigation Department  
• Mahaweli Authority of Sri Lanka 
• National Herbarium, Peradeniya 
• NRMC, Department of Agriculture, Peradeniya 
• Respiratory disease treatment unit, Teaching hospital, Kandy 
• RRDI, Batalagoda 

Sweden  
• Chalmers University  

 
United Kingdom  
 

 
• University of the West of Scotland 
• Natural History Museum, London 
• Buckingham Centre for Astrobiology, Buckingham  

 
United State of 
America 

 
• Georgia State University, USA  
• California Polytechnic State University, San Luis Obispo  

 
 

x Research Supervision enhance the science knowledge hub and this capacity building process 
save millions of rupees which would have been spent overseas for postgraduate studies. 
 

Degree completed in progress 
PhD 1 9 
MPhil 6 44 
MSc 8 12 
B Sc research project 17 21 
   

• Details of the awards received by the NIFS staff for year2018 are given below: 
 

Details of the award Award Awarding Institute 
 

National Competitive Award for 
Life-time Achievement 
 

Prof. Dissanayake, M.A.K.L. 
 

National Science Foundation 

Presidential Award for Scientific 
publications in SCI journals 
published in 2016 [received on 
2018.11.06] 

Prof. Bandara, J.M.S.,  
Prof. Dissanayake, M.A.K.L. Prof. 
Kumara, G.R.A.  
Prof. Magana-Arachchi, D.N. Dr.   
Liyanage, R.  
Ms. Gannoruwa G.M.A.U.K., 
Ms. Jayathilake R.M.G.C.S.K. 
Mr. Kumarathilaka S.M.P.R., 
Ms. Liyanage, H.M. 
Mr. Manjceevan A.  
Ms. Visvanathan, R. 

National Research Council 
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Details of the award Award Awarding Institute 
 

Merit Award for Scientific 
Publications-2016, [received on 
2018-12-20] 

Prof. Benjamin, S.P.  
Prof. Iqbal, M.C.M.  
Prof. Jayasinghe, L  
Mr. Qader M, 
 

National Research Council 

National Competitive Award- 
Annual Research Awards 2017, 
[received on 2018.11.28] 
 

Prof. Dissanayake, M.A.K.L. 
Prof. Senadeera, G.K.R. 
 

National Science Foundation 

National Competitive Award for 
Support Scheme for Supervision 
of Research Degrees -SUSRED 
AWARDS 2017 [received on 
2018-07-25] 

Prof. Dissanayake, M.A.K.L. Prof. 
Kumar, N.S. 
Prof. Jayasinghe, L 
Prof. Senadeera, G.K.R. 
Dr. Wijayasinghe, H.W.M.A.C. 
 

National Science Foundation 

NIFS Outstanding Scientists 2017 
received on 2018.04.06 
1st  place 
2nd Place 
3rd Place 

 
 

National Institute of 
Fundamental studies 

Prof. Dissanayake, M.A.K.L. 
Prof. Jayasinghe, L 
Prof. Wijesundara, D.S.A. 
 

Gold Medal for best thesis 
presentation at Three Minutes 
Thesis competition  
 

Ms. Thureirajah A.  
 

National Science 
Foundation 

Merit Award at Young Scientist 
Forum Symposium  
 

Ms. Thureirajah A. National Science 
Foundation 

NIFS-Three minutes Thesis 
Competition (Postgraduate 
Category): 
1st  place 
2nd Place 
3rd Place 

 
 
 
Ms. Sathya S. 
Ms. Weerasinghe, M.A.Y.N.  
Ms. Jayasekara S. 
 

National Institute of 
Fundamental studies 

NIFS-Three minutes Thesis 
Competition (Undergraduate 
Category): 
1st  place 
2nd Place 
3rd Place 

 
 
 
Mr. Dissanayake P.N. 
Ms. Madamarandawala J.M.P.S.  
Ms. Bowange T. 

 

 



 
 

Page 16 
ANNUAL REPORT 2018 [English] 

 

7.2 Progress of Research Projects  

7.2.1. Bioenergy & Soil Ecosystems research project  
Project Leader –Dr. Renuka Ratnayake 

Introduction to Research Project  
Bioenergy and Soil Ecosystems are the main areas under investigation. This Soil 
Ecosystems research project targets to determine soil C sequestration potential, its 
dynamics and the method of improvement in different major vegetation types of Sri 
Lanka such as natural and plantation forests, wetlands, agricultural plantations, farm 
lands, home gardens and small holder cultivations etc. Estimation and mapping of C 
storage capacity of paddy soils is under investigation. The coastal blue carbon 
ecosystems of Sri Lanka are under investigation for the potentiality of capturing and 
storing carbon. The aim of the Bioenergy research project is to explore the microbial 
flora of Sri Lanka for cellulase production and their applications. Other than biofuel 
the microbial cellulases have shown potential application in a wide range of industries 
including pulp and paper, textile, laundry, food and feed industry, agriculture etc. The 
present project focused on studying the potential applications of enzyme extracts 
obtained from locally isolated cellulolytic microorganisms in different value-added 
products and processes. 
 
Activities carried out during the year 
The following experiments were conducted: 

• Development of baseline soil information system for soil C and other nutrients for 
paddy growing soils in Sri Lanka 

• Estimation and Mapping of Carbon Storage Capacity of Coastal Blue C Ecosystems 
of Sri Lanka 

• Determination of nitrogen use efficiency of paddy  
• Microbial cellulases: The application in Biofuel production and other value 

added products and processes 
• Investigation of genetic diversity of cyanobacteria in different water bodies of Sri 

Lanka with their taxonomical identification, nutrient profiling and toxin analysis 
• Isolation of Denitrifying Bacteria and their Potential use in Nitrate Removal of 

Well water of Jaffna District 
 
7.2.2. Condensed Matter Physics & Solid State Chemistry research project 

Project Leader – Prof. M.A.K. Lakshman Dissanayake 

Introduction to Research Project  
During 2018, Condensed Matter Physics & Solid State Chemistry (CMP+SSC)  project 
at NIFS focused on the synthesis and characterization of technologically important 
novel solid state and quasi-solid state (gel) materials and in particular on developing 
novel materials and devices for energy generation and utilization. During the year, the 
group has carried out several projects, (a) Plasmon enhanced, PbS:Hg quantum dot 
sensitized solar cells with triple layer TiO2 photoanode, (b) High efficiency plasmonic 
dye-sensitized solar cells with silver nanowires and TiO2 nanofibres incorporated 
multi-layered photoanode, (c) Characterization of poly (vinylidene fluoride-co-
hexafluoropropylene)(PVdF-HFP) nanofiber membrane based quasi solid electrolytes 
and their application in dye sensitized solar cells and  (d) Efficiency enhancement in 
dye sensitized solar cells fabricated with AlCl3 treated, SnO2 based 
nanoparticle/nanofibre/nanoparticle triple layered photoanode. 
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A: Plasmon enhanced, PbS:Hg quantum dot sensitized solar cells with triple layer 
TiO2 photoanode 
Quantum dot-sensitized solar cells (QDSCs) have attracted extensive attention 
recently and becomepromising candidates for the cost – efficient energy conversion 
applications due to the unique optical and electrical properties of semiconductor 
quantum dots. Plasmonic gold nanoparticle incorporated Hg – doped PbSquantum 
dot-sensitized solar cells (QDSSCs) were fabricated using successive ionic layer 
adsorption and reaction (SILAR) method with TiO2 triple layer 
photoanodenanostructures and characterized by optical and electrical 
characterization techniques. This nanostructure was fabricated by using a 
TiO2nanofibre (NF) layer sandwiched between two TiO2 nanoparticle (NP) layers in 
order to enhance light harvesting through effective light scattering process. Plasmonic 
enhanced QDSSC showed a better efficiency of 5.41 % with an open-circuit voltage of 
679.8 mV and a short-circuit current density of 18.02 mA cm-2.  

 
B. High efficiency plasmonic dye-sensitized solar cells with silver nanowires and 
TiO2 nanofibres incorporated multi-layered photoanode 
The effect of incorporating silver nanowires (Ag NWs) and TiO2 nanofibers (NFs) into 
a tri-layer photoanode of dye sensitized solar cells (DSSCs) have been investigated. Ag 
NWs with diameter 60-90 nm and length of 1-2 µm were synthesized via polyol 
reduction method. TiO2 nanofibers (NFs) with diameter 80-120 nm were prepared by 
electrospinning.  The DSSC with tri-layer photoanode made with a composite of TiO2 
P25, Ag NWs and TiO2 NFs sandwiched between two TiO2 P25 layers  exhibited power 
conversion efficiency  of 9.74% and open circuit voltage (Voc), short circuit current 
density (Jsc) and fill factor (FF) of 727.4 mV, 19.8 mA cm-2 and 67.6% respectively under 
the irradiance of 100 mW cm-2. The efficiency of the reference DSSC with TiO2 
P25/P25/P25 tri-layer photoanode of the same thickness was found to be 6.69%.  

 
C: Characterization of poly (vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)(PVdF-HFP) 
nanofiber membrane based quasi solid electrolytes and their application in dye 
sensitized solar cells 
The electrolyte plays a major role in dye sensitized solar cells (DSSCs). In this work a 
quasi-solid state (gel) electrolyte has been formed by incorporating a liquid electrolyte 
made with KI dissolved in ethylene carbonate (EC) and propylene carbonate (PC) co-
solvent in poly (vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) (PVdF-HFP) co-polymer 
nanofiber membrane prepared by electrospinning. SEM images of the electrolyte 
membrane showed the formation of a three-dimensional network of polymer 
nanofibers with diameters between 100-300 nm an average membrane thickness of 
14 μm. The electrolyte was characterized by FTIR and differential scanning calorimetry 
(DSC) measurements and the DSSCs fabricated with this electrolyte were 
characterized by J-V and EIS measurements. DSC thermograms revealed that the 
crystallinity of the PVdF-HFP nanofiber is 14% lower than that of the pure PVdF-HFP 
polymer while the FTIR spectra showed a reduced polymer-polymer interaction in the 
nano fiber based gel electrolyte.  

 
D: Efficiency enhancement in dye sensitized solar cells fabricated with AlCl3 
treated, SnO2 based nanoparticle/nanofibre/nanoparticle triple layered 
photoanode 
The use of electrospun nanaofibres of SnO2in triple layered photoanode with AlCl3 
treatments towards the efficiency enhancement in dye sensitized solar cells (DSSC) is 
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reveled. More thanfive fold enhancement   in overall conversion efficiency can be 
achieved by incorporation of this novel photoanode in SnO2 based DSSCs with the 
optimized thickness of the nanofibre layer.Interconnected network type structure 
ofSnO2nanofibresis observed with scanning electron microscopy (SEM).Enhanced 
light scattering due to the incooperation of nanofibre layer in the photoanode might 
be the major the reason for this efficiency enhancement as reflected from the 
increment in the photo current density. EIS measurements on both the conventional 
and novel photoanode reveals that, the series resistance of the DSSC can be reduced 
by employing this triplelayeredphotoanode in these DSSCs. The observed higher 
electron lifetime from Blode plots revelled that electron recombination is lower in the 
DSSCs with this novel photoanode. Under the irradiance of 100 mW cm-2 (AM 1.5), 
DSSCs fabricated with the conventional nanoparticle single layered 
photoanodesensitized by Indoline and Eosin-Y dyes showed 0.3%  and 2.02% 
efficiencies respectively, while devices with triple layered photoanodes respectively 
showed 1.55% and 2.73% efficiencies under the same conditions. 

The observed higher electron lifetime from Blode plots reveled that electron 
recombination is lower in the DSSCs with this novel photoanode.DSSCs fabricated 
with the conventional nanoparticle single layeredphotoanodesensitized by Indoline 
and Eosin-Y dyes showed 0.3% and 2.02% efficiencies respectively under the 
irradiance of 100 mW cm-2 (AM 1.5), while devices with triple layered 
photoanodesrespectively showed 1.55% and 2.73% efficiencies under the same 
conditions. 

   List of Developed Solutions to address current issues in the country: 
Four different types of solar cells have been developed. These has the potential to be 
further developed as a low-cost option to replace much more expensive silicon solar 
cells/panels in today’s market, thereby increasing the renewable energy contribution 
to Sri Lanka’s energy  

 
 
7.2.3. Earth Resources and Renewable Energy research project 

Project Leader- Prof. N.D. Subasinghe 
 

Energy is one of the single most important entities of the mankind today. With the 
ever-increasing demand, efficient use of existing energy sources is as important as 
finding new sources of energy. ER & RE project focuses on both of these aspects. This 
concept has also been extended to other earth resources such as mineral resources.  

Sub project on geothermal resources of Sri Lanka has both fundamental and applied 
aims. While there is no question about the usefulness of finding geothermal energy 
as a renewable energy source, there is also a strong academic interest to understand 
the origin of geothermal resources in Sri Lanka and its relationship to the Highland-
Vijayan lithological boundary.  

Sri Lanka is rich in minerals with economic value. Sustainable utilization of know 
deposits as well as finding hitherto unknown mineral deposits will contribute to the 
economic development of the country. Deep understanding of the origin of minerals 
and rocks in Sri Lanka will not only help to identify new resources, but also will help 
to understand the origins of lithological complexes in Sri Lanka and contribute to the 
advanced knowledge. 
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A project on radon mapping is conducted jointly with the Atomic Energy Board, Sri 
Lanka to establish the baseline of the background radiation levels and to find mineral 
resources. 

The project on thermoelectricity is a pioneering research area introduced to Sri Lanka.  
Thermoelectricity is the generation of electricity directly from heat energy using 
“Seebeck Effect”. While thermoelectricity can generate electricity using renewable 
sources, one of the major advantages of it is the unique ability to increase the overall 
efficiency of an existing system by ‘scavenging’ and converting waste heat to 
electricity through co-generation. 

 

7.2.4. Energy & Advanced Material Chemistry research project 
Project Leader – J. Bandara   

Introduction to Research Project 
The main objective of the Energy & Advanced Material Chemistry project is to carry 
out research on renewable energy and specifically our research is mainly focused on 
chemistry and physics of new materials for the conversion of   solar energy into 
chemical and electrical energies. Under the broad theme of solar energy conversion 
into useful energy, the project has several sub-projects such as 
photocatalysis/catalysis, solar cell and environment remediation. In the 
photocatalysis project, we construct artificial chemical devices mimicking 
photosynthesis to collect, direct, and apply solar radiation, for example to split water, 
convert atmospheric carbon dioxide and thus produce various forms of 
environmentally clean fuels. Our research is mainly focused on the production of 
hydrogen by water splitting reaction where hydrogen is considered to be the future 
energy source.  Additionally, the group is actively carrying out research on 
environment remediation where we investigate novel low-cost water and air 
purification methods for abatement of industrial pollutants by using sunlight. In the 
research topics of conversion of solar energy into   electrical   energy, our research is 
mainly focused   on the understanding and improvement of fundamental 
requirements (efficient harvesting of sun light and efficient separation of excited 
charge carriers) of different types of solar cells such as dye-sensitized, polymer and q-
dot sensitized solar cells.   
 
Activities carried out during the year  
Harvesting of waste energy is one of the most promising technologies to address the 
contemporary energy shortage.  The basic concept in waste energy harvesting 
technology is the conversion of waste energy such as heat, vibrational energy and 
mechanical energy into useable form of energy such as electrical energy or chemical 
energy.     Recently, there is a keen interest on the use of   piezoelectric materials in 
harvesting the waste energy and the use of the piezoelectric properties of 
piezoelectric materials is a very promising source of alternative energy harvesting 
method.   Potassium niobate (KNbO3) and sodium niobate (NaNbO3) gained much 
interest in piezoelectric materials in harvesting waste energy especially in piezotronic  
devices.  Despite their excellent piezoelectric properties, the piezocatalytic activity of 
KNbO3 is found to be poor.  The piezocatalytic process can be enhanced through 
regulating the concentration of charge carriers by using narrow band gap 
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semiconductors or defect doping.     In this investigation, we   synthesized the   
piezoelectric KNbO3 by modified solid-state reaction and enhanced the free charge 
carrier in piezoelectric KNbO3 by introducing a large number of oxygen vacancies and 
demonstrated the excellent piezocatalytic activity of KNbO3 by harnessing waste 
energy to produce H2.   
 
Thin-film solar cells technology is one of the solutions for expensive silicon solar cells. 
The kesterite-structured Cu2ZnSnS4 (CZTS) semiconductor has been considered as a 
promising light-harvesting material and a great progress on CZTS based solar cells has 
been achieved during the past few years. For the fabrication of CZTS solar cells, 
vacuum and non-vacuum deposition techniques have been reported. Among these 
methods, non-vacuum techniques such as spray pyrolysis, spin coating, and 
electrodeposition are widely being used owing to their simplicity and the low cost.  In 
this study, CZTS thin films were prepared on Florine doped tin oxide (FTO) by spray 
pyrolysis, spin coating, and electrodeposition methods and their properties were 
compared. 

List of Developed Solutions to address current issues in the country 
Under the NSF technical grant, we have developed a mini-reactor system to separate 
waste oil from the service station wastewater. The reactor will be scaled up and tested 
in service stations. 

 
 
7.2.5. Environmental Science Research Programme  

A. NIFS Water Research Project  
   Project Leader – Professor Rohan Weerasooriya 

Introduction to Research Project  
The NIFS Water Research Project aligns with the UN Sustainable Development Goal 
Six- Clean Water and Sanitation by 2030. Sri Lanka is not a water scarce nation!  
However, over 14% of the population (~3 million) in the dry zone does not have safe 
palatable water sources due to high salinity. We will provide a total solution for water 
stress in the dry zone introducing a treatment method with zero wastes. Performance 
of conventional sand filters will enhance. Tunable nano membranes will develop from 
Sri Lankan Graphite. An integrated water quality index will introduce for source water 
demarcation using chemical species of primary contaminants by in situ experimental 
methods. Scientists of National Water Supply Drainage Board, University of 
Peradeniya, University of Jayawardhanapura and Rajarata University collaborate with 
NIFS.  

 
Activities carried out during the year  
We designed a new water treatment facility to be used in dry zone villages. The model 
water treatment plant is now operational at Rajarata University of Sri Lanka. The aim 
of this activity is to provide robust water treatment to a village.  The optimization of 
the unit is completed.  Within five years period, the technology will be transferred to 
Sri Lanka, and most of the consumables will be fabricated from indigenous materials. 
Dominant water quality issues in Sri Lanka dry zone groundwater are high TDS, 
hardness and fluoride that often exceed regulatory safety limits. Since the fluoride is 
a primary contaminant control that level before consumption is mandatory. Even 
though, both TDS and hardness regulation is not mandatory; they are seriously 
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imparting water palatability. Therefore, water palatability requires improved before 
treating fluoride or other minor constituents. Water treatment based on reverse 
osmosis technology is a widely used treatment method in the dry zone. We proposed 
an integrated water quality index (IWQI) utilizing chemical species for rapid 
demarcation of source water selecting a village in the dry zone. The IWQI values 
ranged from 9 - 406, and they were categorized into five classes (very good 0 – 25, 
good 26 – 50, poor 51 – 75, very poor 76 – 100, and unsuitable > 100).  IWQI values 
were classified by cluster analysis. 

List of Developed Solutions to address current issues in the country, if any 

1. Development of membrane base water treatment facility suited to dry zone 
2. Development of integrated index for rapid screening for treatment 
3. Development of super-sand water treatment unit process 

B. Materials development & pollution remediation 
    Project Leader – Dr. Lakmal Jayarathna 

 
Introduction to Research Project  
Environmental Science research program has been considered as an area of both basic 
and applied science. However, at NIFS it takes a different perspective in setting up 
environmental research programs. In essence the NIFS Environmental Science 
Research Program focused on addressing the fundamental scientific aspects of 
pressing environmental problems in Sri Lanka with global interest. Environmental 
pollution is one of the major results of modern development. Remediation of 
pollutant materials from water, soil and air is the most focused. Monitoring and 
understanding of the basic and fundamental mechanisms of the pollutant materials 
in nature is much more important. Advanced materials such as nanomaterials and 
composite materials play vital role in various applications. 

 
Activities carried out during the year   
Activity I 
Synthesis of L-Cysteine capped CdTe quantum dots for detection of pollutants in 
environment 
Activity II 
Synthesis of zeolite and nano-zeolite form local kaolin clay and other materials for 
membrane development to remediation of water hardness, gas adsorption  
Activity III 
Iron oxide and modified nanomaterials for remediation of pollutants in water 
Activity IV 
Iron Oxide coated super-sand for fluoride removal in water 
 
Significant scientific research findings and inventions during 2018: 
• Development of novel, low cost method for synthesis of L-Cysteine capped 

CdTe quantum dots in atmospheric conditions in zeolite facilitated media. 
• Synthesis of nano zeolite-A (LTA Zeolites) with aid of Sodium dodecyl sulfate 

(SDS) as particle size-controlling Agent. 
• Synthesis of zeolite-A using locally available kaolin clay 
• Fabrication of super-sand 

 



 
 

Page 22 
ANNUAL REPORT 2018 [English] 

 

C. Air Pollution & Risk assessment 
Project Leader- Dr. G. Bowatte 
 
Air pollution is a global public health issue. Annually about 7 million people die from 
air pollution exposure. It is the top environmental risk factor associated with burden 
of disease. In Sri Lanka, air pollution exposure is a neglected health risk for humans. 
Air pollution is ubiquitous and whole population in a given areas is exposed. 
Therefore, even small increase may pose a high risk at the population level. Exposure 
to air pollution leads to development and exacerbations of respiratory and 
cardiovascular diseases. The health burden pose on Sri Lankan economy by air 
pollution has significant consequences by affecting economic growth as well as 
welfare. 
Air pollution modelling is used to estimate population/individual level exposures 
which are important in health risk assessments. Research project at the “Air Pollution 
Modelling and Health Risk Assessment” group aimed at modelling air pollution in Sri 
Lankan urban and rural areas, estimating health risk associated with air pollution and 
evaluating performance of air pollution control methods. Hence, the information 
generated can be utilized to identify vulnerable groups, high risk areas, provide 
recommendations to implement policies to reduce pollution. The research of this 
group will provide evidence targeted at controlling air pollution by implementing 
policies. 

 
 
7.2.6. Evolution, Ecology & Environmental Biology research project 

Project Leader - Prof. Suresh P. Benjamin 

Studies in my lab are currently on plants and animals in terrestrial and freshwater 
ecosystems worldwide, with a special focus on the Western Ghats-Sri Lanka 
biodiversity hotspot. The primary focus, however, is the largely unchartered fields of 
invertebrate and small plant biodiversity. The invertebrate fauna of our country 
remains largely unexplored, with most studies originating during the colonial period. 

  
Activities carried out during the year  

• Molecular Phylogeny of Goblin Spiders with a Revision of Selected Genera 
(Araneae: Oonopidae) of Sri Lanka 

• Molecular Phylogeny and Systematics of Jumping spiders (Araneae: 
Salticidae) from Sri Lanka 

 
 
7.2.7. Food Chemistry research project 

Project Leader – Prof.  Nazrim Marikkar 

Introduction to Research Project 
Food chemistry project at NIFS focuses on exploring the application of food chemistry 
to add values to the under-utilized plant resources to address the national food 
security. Food security is a problem of national importance for Sri Lanka in the context 
of challenges arising from climate change. In this backdrop, adding values to the 
underutilized resources could be a good strategy. Sri Lanka as a tropical country with 
a rich biodiversity has got several underutilized plant resources; some of them are 
edible plants, fruits, seeds etc. in the wild forest. In the agricultural sector of the 
country, there are several byproducts, which are wasted or underutilized due to lack 
of research on commercial exploitation.  However, through systematic studies, these 
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byproducts can be added values to formulate novel food products or ingredients. 
These novel products formulated through value addition not only can severe the 
purpose to address the food and nutritional needs of the society but also can serve as 
functional foods to mitigate the risk of developing chronic diseases such as diabetes. 
We investigate nutritional composition, bioactivities, keeping quality and functional 
properties of raw materials coming from these under-utilized plant resources. 
Generally, the nutritional composition, bioactivities, and functional properties of raw 
food items might undergo changes by the application of different food processing 
methods such freezing, thawing, drying, frying, etc. Research studies about these 
changes are of considerable importance for human nutrition, food safety and 
wellness. As a part of the project, we also focus our attention to the application food 
chemistry to ensure the quality and authenticity of food product to safeguard 
consumers from fraudulent practices.  
 

Activities carried out during the year   
Publications with International publishers, Signing MOU with Coconut Research 
Institute, Lunuwila, Postgraduate research supervision, Undergraduate research 
supervision, Seminar presentations at outside institutions 

 

7.2.8. Material Processing & Device Fabrication research project 
Project Leader – G. R. A. Kumara 

Introduction to Research Project  
Project deals with the conversion of locally available carbon materials into value-
added products and utilize them for device application. Purification of Sri Lankan 
graphite, exfoliation into expanded forms, graphene and graphene oxide are intended 
themes. Attempts will be made to find innovative ways of adopting them in energy 
conversion and storage systems notably solar cells and supercapacitors. At present 
commercial supercapacitor electrodes are made of coconut charcoal and graphite two 
materials readily available in Sri Lanka. Work involve resolution of fundamental issues 
as well development of cost-effective techniques. Merits of the investigation are 
contribution to clean energy effort, value addition to local raw materials, device 
innovations, and motivation of students. Apart from above specialties, other activities 
falling into the broader them of the project will be attempted. 
 
Activities carried out during the year 
During the year, the project succeeded in achieving the following contributions to the 
theme of the project. Graphite purification and exfoliation work has been continued 
and the exfoliated material was examined for oil absorption and fabrication of 
supercapacitor electrodes. New technique was developed for purification and 
activation of coconut charcoal. Binder free supercapacitor electrodes were studied 
and found to yield capacitor values comparable with state-of-art standard commercial 
devices. A highlight of this work is innovative design of entirely carbon, high electrical 
conductivity and hard supercapacitor electrodes plates, constituted of coconut 
charcoal and pyrolyzed sugar.  These electrodes are found to be alkali and acid 
resistant and undergo no thermal disorganization, unlike binder-based electrodes. For 
academic reasons, a search was also made new binder materials and Jack Fruit Latex 
was found to be an environmentally friendly binder for coconut charcoal granules.  
Work on solar cells was also continued. Institute of Fundamental Studies pioneered 
the development of the dye-sensitized solid-state and extremely thin absorber solar 
cells and development of their crucial component known as the hole-collector. 
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Studies conducted elsewhere now indicate, the material CuSCN first studied in Sri 
Lanka for this application, super-pass alternatives identified subsequently. Motivated 
by these findings, the project revived investigations and found ways improving the p-
type conductivity of CuSCN.  

 
 
7.2.9. Microbial Biotechnology research project 

Project Leader – Prof. Gamini Seneviratne 
 

Introduction to Research Project  
The research program focuses on investigations of the role of developed microbial 
biofilms in agriculture, plantations and the environment. With the invention of 
development of microbial biofilms [fungal-bacterial biofilms (FBBs) in particular] in 
vitro in 2002, several basic research studies were conducted to evaluate their 
potential as microbial ameliorators in the soil and also in the environment. The studies 
yielded very promising results. Consequently, biofilm-based biofertilizers called 
Biofilm biofertilizers (BFBFs) were developed for agriculture and plantation crops 
(especially non-legumes, e.g. tea, rice, vegetables etc.), tested extensively under field 
conditions, and were commercialized in 2014. So far, BFBFs have been used over 
30,000 acres in the country with a chemical fertilizers (NPK) cut down up to 50%, while 
increasing crop yields between 10-40%. It is also used in organic agriculture. 
Researches on BFBFs have also been started in Canada, India, Indonesia, Brazil and 
Iraq. 
 
Activities carried out during the year   
There are no studies carried out to evaluate BFBF in rice with special reference to 
endophytic diazotrophs (EDs) that are important in biological nitrogen fixation etc. 
and crop production. Therefore, a study was designed to evaluate the effect of BFBF 
practice on EDs and grain yield by analysing soil, plant and microbial parameters in 12 
farmers’ real paddy fields (1 - 2.5 acres Liyaddas) in Yala season (2018) in Polonnaruwa 
district. Results indicated that there was a significant contribution of the BFBF practice 
to increase grain yields over farmers’ normal chemical fertilizers practice, which was 
directly linked to the increased EDs in the BFBF practice. This clearly showed the 
importance of microbial interventions, if we are to increase future rice production in 
the country. 

In agro-ecosystems, microbial communities are affected by farmers’ practices (e.g. 
excessive use of chemical fertilizers, CF), disrupting its natural cycles through 
depleting beneficial microorganisms. BFBF application to a crop soil increases N2 fixing 
bacteria, P-solubilizing fungi and many other useful microorganisms which help 
reinstate the degraded networks in the agro-ecosystem by replacing lost organisms 
and also producing various biochemicals such as phytohormones, signaling molecules, 
etc. Thus, the present study was designed for analyzing soil, plant and microbial 
parameters with the application of farmers’ CF practice and BFBF practice in 25 
different locations using rice (Oryza sativa L.) as the test crop, and to reveal the effect 
of BFBF in re-establishing networks in the agro-ecosystem. Results indicated that BFBF 
application improved rhizosphere soil organic matter through microbial action via a 
network interaction, which in turn increased rice grain yield over CF alone application 
in the farmers’ practice. 
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List of Developed Solutions to address current issues in the country: 
During 2018, BFBFs were commercially applied to ca. 3,500 acres of rice cultivation in 
the country, replacing ca. 50% of chemical fertilizers NPK. Once expanded further, this 
biotechnology will contribute to mitigate economic, agricultural, human health and 
environmental issues in the country.    

 
 
7.2.10. Molecular Microbiology & Human Diseases research project 

Project Leader – Prof. D. N. Magana-Arachchi 

Introduction to Research Project  
Research interests of our lab revolve around microbes and human diseases. Microbes 
are fascinating creatures and we are interested about the behavior of these 
microscopic organisms as they have the potential either to be beneficial or harmful to 
mankind. We try to understand the distribution of microbial communities in 
environment; air, water and soil as well as within the human lung. The study of human 
diseases includes both communicable and non-communicable diseases namely 
pulmonary diseases focusing on drug-resistant tuberculosis (TB) and chronic kidney 
disease of unknown etiology (CKDu). 
 
Activities carried out during the year  
The project focused on three main activities for the year 2018: Research, Human 
Resource Development and Science dissemination. Both Basic & applied Research 
were carried out in four areas of interest. In the area of TB & other pulmonary 
diseases, we continued the study on, role of lung microbiome in lung cancer and 
bronchiectasis patients while in TB research a collaborative research was started with 
Pakistan on Genetic characterization of drug resistance Mycobacterium tuberculosis 
isolates.  In the area of assessment of airborne microorganisms in outdoor & indoor 
environments, the research on indoor airborne bacterial study at Kandy hospital was 
completed and the sub project on airborne microorganisms and respiratory infections 
among pre-school children is ongoing. Third area of research is zoonotic diseases and 
a study was started on potential pathogenic bacteria from wild bird droppings around 
the Kandy Lake, Central Sri Lanka. Fourth area of interest is the screening of 
microorganisms for potential biotechnological applications, and we commenced 
studies on the diversity and distribution of thermophilic microorganisms in hot springs 
of Sri Lanka.  
During 2018, research supervision included a PhD student, three M.Phil. students, one 
MSc student and three undergraduates. We disseminated the findings through 
publications, participation in workshops, etc   

Research on lung microbiome studies found that bacterial diversity was high in two 
disease groups, about 255 species for lung cancer and 236 bacterial species in 
bronchiectasis patients in comparison to 140 bacterial species in healthy people. The 
two organisms Corynebacterium tuberculostearicum and Keratinibaculum 
paraultunense were only observed in the disease lung cancer while bronchiectasis did 
not have specific bacteria limited to them. 
The research activities resulted in one M.Phil. degree and one MSc, in addition to 
three peer reviewed publications and 12 abstracts. 
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7.2.11. Nanotechnology & Advanced Materials research project 
Project Leader – Dr. A. Wijayasinghe 

 
Introduction to Research Project  
The Nanotechnology and Advanced Materials project involves with target oriented 
fundamental and advanced scientific investigations leading to develop Sri Lankan 
minerals and related materials for nano-technological and advanced industrial 
applications, such as energy storage, water purification, synthesis of nano-materials 
and highly upgraded raw materials for high-tech industrial applications 

  Activities carried out during the year   
In 2018, three Sri Lankan Patents were granted based on work carried out by this 
project on the Development of Sri Lankan graphite for re-chargeable battery 
application. Further, the establishing of the ‘’National Battery material testing 
laboratory’’ at NIFS has been carried out with the finds received under the Research 
and Development grant for the ‘’Development of Sri Lankan graphite for rechargeable 
batteries’’ 

 
 
7.2.12. Natural Products research project 

Project Leader – Prof. U.L.B. Jayasinghe 
Introduction to Research Project (Times New Roman 11) 
The overall objective of the Natural Products Project of the NIFS is the identification 
of bioactive extracts and compounds from natural sources, as potential resources for 
control of human and plant diseases. Research activities have been focused on the 
chemistry and bioactivity of secondary metabolites from plants, fungi (including 
endophytic fungi) and edible fruits of Sri Lanka. Another areas of research have been 
the identification of polyphenols found in tea, medicinal plants, edible fruits and 
spices using Liquid Chromatography – Mass Spectrometry (LC-MS) and studies on 
postharvest diseases and disorders of fruit crops, including mango var. Tom EJC that 
is established in the export market and their management. The disorders studied 
were fruit pitting, lenticel browning and Internal Pulp Browning which had not 
previously been reported. These research activities are very wide and represent basic 
research on the field of natural products chemistry, pharmaceutical research and new 
materials. 

Activities carried out during the year   
Project of the NIFS are mainly on the following four areas. 
(1) Investigation of extracts from plant sources and, epiphytic and endophytic 

fungi, for use in agriculture and human health 
(2) Chemistry and bioactivity of edible fruits 
(3) Plant secondary metabolites and LC-MS profiling of bioactive extracts 
(4) Study of postharvest diseases and disorders of exportable fruit crops and their 

management 
 
Chemistry & bioactivity of metabolites of fungi associated with medicinal plants, 
edible fruits: Currently we study the chemistry and bioactivity of secondary 
metabolites produced in vitro by endophytic fungi isolated and identified from some 
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medicinal plants. Several secondary metabolites with interesting structural features 
and some useful bioactivities have been isolated and identified.   

Enzyme inhibitors from plants: Methanol extract of Trigonella foenum-graecum (local 
name: uluhal) seeds furnished three flavone C-glycosides having pancreatic lipase 
inhibitory activity. Structures of these compounds were established as vicenin-1, 
isoschaftoside and schaftoside. This is the first report of the isolation of lipase 
inhibitors from T. foenum-graecum seeds. Compounds showing antioxidant activity, 

-glucosidase, and acetylchinesterase inhibitory activity were isolated from the aril of 
Myristica fragrans (local name: Sadikka).  

Overall performance of the Project  
List of Developed Solutions to address current issues in the country, if any 

x Continuation of exploring biologically active extracts/compounds from Sri Lankan 
plants and fungal flora,  

x Human Resource Development in the field of Natural Products Chemistry.  Four 
postgraduate students, working on natural products research project, are about 
to complete their theses for Ph.D. (01) and M.Phil. (03) degree. 

 
7.2.13. Nutritional Biochemistry research project 

Project Leader –Dr. Ruvini Liyanage 

Introduction to Research Project 
Nutritional Biochemistry project focuses on various aspects of functional and 
nutritional properties of foods and cover a wide area like functional and nutritional 
properties of food, bioavailability, food safety and functional food product 
development to improve health and well-being of people. 
 
Activities carried out during the year   
Conducted research on following topics 

x Determination of anti-diabetes properties and chemical constituents of 
commonly used medicinal plants in Sri Lanka 

x In vitro digestion, fermentation and physicochemical properties of commonly 
consumed processed legumes in Sri Lanka 

x Physiological, morphological and functional characteristics of commonly 
consumed starches in Sri Lanka 

Two MPhils and one MSc were completed. Several undergraduate students 
conducted their final year project.  
 

List of Developed Solutions to address current issues in the country 
All the above studies were conducted to find solutions for non-communicable 
diseases in Sri Lanka. Findings are useful to validate the health benefits and bioactive 
properties of Ayurvedic plants and to identify most suitable starch sources for 
diabetes.  

 
 
 



 
 

Page 28 
ANNUAL REPORT 2018 [English] 

 

7.2.14. Plant & Environmental Sciences research project 
Project Leader –Prof. M.C.M. Iqbal 

 
The major focus of this group is on environmental remediation of hazardous materials 
polluting our waterways, particularly by heavy metals, textile dyes, fertilizers 
(nitrates, phosphates) and toxic organic and inorganic wastes. A cost-effective simple 
decontamination method is needed for small and medium scale enterprises who are 
unable to invest in high tech expensive waste water treatment systems. Bio-
adsorbents  were developed from polymers extracted from seaweeds (alginate) and 
crustacean shells (chitosan) and combined with kaolin clay to form Polymer layer 
silicate composites (PLS). The PLS adsorbed with 90% efficiency heavy metals and 
textile dyes and colour from effluents of textile factories. PLS from alginate and the 
mineral materials feldspar and kaolin showed a removal efficiency of over 80% for 
phosphates; however, the efficiency of nitrate removal was moderate (~50%). Hence, 
aquatic weeds were used for phytoremediation of nitrate. 

The plant tissue culture project is investigating the micro-propagation of selected 
species from the dry forests for restoration of degraded forests. Natural propagation 
through seeds is seasonal, and seedlings are usually unavailable when required. Thus 
for large scale propagation traditional methods are inefficient and plant tissue culture 
can mass propagate species once the protocol is developed.  

In Sri Lanka, climate change is manifested by extreme weather as floods and droughts. 
Since this has immediate implications in our agriculture and health sectors, 
understanding the historical trends in our rainfall and temperature patterns, 
particularly extreme weather events, is important to assess future trends. We also 
looked at socio-economic parameters and climate to combat the spread of the 
dengue virus, particularly knowledge, attitude and practices (KAP) in high risk areas in 
the Kandy district. A cross-sectional survey was conducted in five selected dengue free 
communities living in high risk areas. 

 
7.2.15. Plant Stress Biology & Molecular Genetics research project 

Project Leader –Prof. S. Seneweera 
Climate change together with biotic and abiotic factors threaten food  production 
globally.The primary reason for such negative responses is the inability of plants to 
adapt to  these stresses. However, these response are  largely varied between 
species, and even within the same specie depending on the magnitude of the 
enviromental stresses. Plant  stress tolerance  is a complex phenomenon involving 
multiple gene products of which interact in complex ways to facilitate stress 
tolarance from subcellular to the whole plant level. A fundemantal  understanding 
of these responses is essential to develop high yielding crops having  climate 
insensitivity.  

   
Most of the world’s population depend on C3 grains and legumes as their primary 
dietary source of micronutrients and proteins.  Therefore, they  are more 
vulnerable to climate change. Recently, it has been recognised that dietary 
deficiencies of protein, zinc and iron are a substantial global public health problem 
which is exacerbated by climate change.  Across the globe, an estimated two billion 
people suffer from these deficiencies, causing a loss of 63 million life-years 
annually. Further, a large degree of micro nutrients malnutrition has been 
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recognised in Sri Lanka and is alos associated with a number of metabolic diseases.  
This human catastrophy can only be avoided by improving the nutrient status of 
cereals and pulses.  

 
The aim of our research is to gain a comprehensive understanding of the 
mechanisms of climate stress tolerance in plants in order to make informed 
decisions as to what is required to improve the stress tolerance levels of 
crops.  Thus, molecular characterization of key changes associated with stress is 
followed using an “omics” approach in which high-throughput technologies are 
used for identification of transcripts, proteins and metabolites associated with 
stress tolerance.  Biochemical, biophysical and physiological studies are used, as 
appropriate, to ascertain functional significance of putative traits. Such resources 
allow for an increasingly integrated understanding of the phenomenon of stress 
tolerance.   

 
 
7.2.16. Plant Taxonomy & Conservation research project 

Project Leader - Prof. D.S.A. Wijesundara 
Introduction to Research Project  
One of the main tasks of this project is to develop the NIFS-Popham Arboretum in 
Dambulla. In addition to that, the project focuses on conducting research related to, 
a) Taxonomic and Biogeography of flora of Sri Lanka, b) Forest Restoration Ecology, c) 
Sustainable Use of Sri Lankan Plants, d) Factors affecting the conservation of flora of 
Sri Lanka including Invasive Alien Species, and e) Preparation of the National Red List 
for flora.  
 
Activities carried out during the year  
The woody vegetation in the NIFS-Popham Arboretum was mapped using GIS 
software for the one third of the arboretum and research on regeneration is 
continuing. The interpretative signage system including location maps and 
informative panels on both flora and fauna was established within the arboretum. The 
old cottage used by Mr. Popham, before handing over the arboretum to NIFS, foot 
paths, and foot bridges were repaired. 

Research activities on natural products from medicinal and invasive plants were 
carried out in collaboration with Universities of Peradeniya and Jayawardenapura. 
Work related to the compilation of National Red list for flora was continued with the 
assistance of expert teams conducting meetings at the national herbarium.  

List of Developed Solutions to address current issues in the country 

x Several indigenous trees which have a potential for the use of reforestation 
in the dry zone of Sri Lanka have been identified. 

x Invasive Alien plant species which have chemical compounds that can be used 
as agrochemicals were identified. 

x An invasive aquatic species (Najas matrina) which could cause serious 
damage to fresh water ecosystems in the dry zone was identified and the 
authorities were informed. 
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7.2.17. Primate Biology research project 
Project Leader –Prof. W. Dittus 

The research involves observational studies of monkeys (primates) in their natural 
forest habitats.  Our aims are to: (1) establish new knowledge concerning the 
evolution of social behavior in primates; (2) provide a scientific basis for nature 
conservation; and (3) disseminate new knowledge through scientific publications and 
professionally produced documentary films.  These popular media serve not only to 
educate and entertain, but also to gain public support for conservation in the local 
and international communities.  To date more than 30 such documentaries have been 
produced, more are planned for the future.  The films also advertise a positive image 
promoting tourism in Sri Lanka.  

 
We test scientific hypotheses of social evolution and behavioral ecology through an 
interdisciplinary approach that examines the Darwinian outcomes (in terms of survival 
and reproductive success) of the various inter-relationships among parameters 
involving population genetics, genealogy, anatomy, epidemiology, physiology, 
environment and behavior.  In practice, at our study site at Polonnaruwa (Sri Lanka), 
we have identified several thousand individual monkeys.  For each macaque (Macaca 
sinica sinica Linnaeus 1771) we have monitored its behavioral, genealogical, 
ecological and demographic history. To this end we require large samples over an 
extended period to assure statistical soundness (longevity on wild monkeys may 
exceed 35 years).   

 
 

7.2.18. Quantum Physics & Applied Electronics research project 
Project Leader –Prof. Asiri Nanayakkara 

 
Introduction to Research Project  
In Theoretical Physics and Computational Studies Research Unit at NIFS, we use the 
tools of theoretical and computational physics to address, explain and understand the 
physical world surrounding us. This research unit consists of projects under the areas 
of foundations of quantum mechanics and Single Bubble sonoluminescence 
(Mysteries of Energy Focusing Phenomena). Specifically, the Quantum Physics 
Research Group is currently engaged in investigating fundamental aspects of 
Quantum to Classical Transition, Quantum chaos, Quantum Computing and Quantum 
non-locality. 

Activities carried out during the year  
During 2018 we continued carrying out several investigations with regards to 
quantum and classical correlations and periodic nature of quantum random walks.  

 
In the paper (2010 Phys. Scr. T140 014035), Stefanek et al has proved that for any 
four-state quantum walk, there cannot be cycles longer than two steps. Our 
investigations revealed that they have not used the most general form of 
characteristic polynomials in their proof. Consequently, the result is not generally 
valid and hence there can be quantum walks having cycles longer than two steps.  
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7.2.19. Rhizobium Project research project 
Project Leader –Prof.  S. A. Kulasooriya 

The research program focuses on investigations of the role of developed microbial 
biofilms in agriculture, plantations and the environment. With the invention of 
development of microbial biofilms [fungal-bacterial biofilms (FBBs) in particular] in 
vitro in 2002, several basic research studies were conducted to evaluate their 
potential as microbial ameliorators in the soil and also in the environment. The studies 
yielded very promising results. Consequently, biofilm-based biofertilizers called 
Biofilm biofertilizers (BFBFs) were developed for agriculture and plantation crops 
(especially non-legumes, e.g. tea, rice, vegetables etc.), tested extensively under field 
conditions, and were commercialized in 2014. So far, BFBFs have been used over 
30,000 acres in the country with a chemical fertilizers (NPK) cut down up to 50%, while 
increasing crop yields between 10-40%. It is also used in organic agriculture. 
Researches on BFBFs have also been started in India, Indonesia, Brazil and Iraq. 

Current studies are centred on agriculture, health and environmental benefits of the 
use of BFBFs, and also industrial applications of FBBs.  

While the application of chemical fertilizers has now become an integral part of 
agriculture it has also been realized the world over that the indiscriminate use of such 
fertilizers in the long term had not given the expected increases in crop yields, but had 
aggravated environmental pollution. There is therefore international agreement to 
minimize the use of chemicals in agriculture without compromising on crop yields. 
The rhizobium project conducts study to improve nitrogen fixation in legume crops by 
increasing root nodulation and activity by applying rhizobial inoculants prepared from 
selected and field-tested rhizobia. It had been possible to replace the use of chemical 
N-fertilizers entirely by the application of rhizobial inoculants without any reduction 
in crop yields. 
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7.3 Progress of the Science Education & Dissemination Unit (SEDU) 
 

Objectives:  
Foster the exchange of technical and scientific information for the scientific community & 
promote the public understanding of science. 

Forums for the scientific community:  
x Special lectures: intended to provide a quick forum for the NIFS scientists and Research 

Assistants with the eminent scientists visiting the institute and the country 
x Journal club meetings: organized for the IFS Research Assistants, for them to get an 

opportunity to discuss their research problems with the scientists and their peers 
x International/National Workshops, symposia and conference 

Promotion of public understanding of science: 
To build up a scientific culture and to enhance the science tempo of the school community 
workshops, science camps and training sessions were conducted. In addition, the SEDU conducts 
programmes for popularization of science through electronic media as well as printed media. 
SEDU is engaged in popularization of science and disseminating research findings of NIFS in 
different ways of communication. It holds and daily updates social media networks of NIFS and 
SEDU such as Facebook, Twitter and LinkedIn which easily enable science communication and 
dialogue and official websites. Moreover, we write news and feature articles to printed and 
electronic newspapers. In 2018, around 30 newspaper articles were published to disseminate 
science to general public. Besides that, one TV, two television news and two radio news programs 
were conducted.  

 

 

 

 

 

 

 

Summary of Progress of the Division, based on the Key Performance Indicators (KPIs) 

Programme Number benefited 

Science Message Service  
(Through Twitter, Facebook, Blog, Web page) 

226,125 

Science YouTube Channel 168,508 
NIFS YouTube Channel 11,011 
Mobile apps for science students 1,313 

Facebook pages (SEDU, NIFS) 112,272 
Sinhala Science web -Vidumanpetha 11,141 
NIFS web page  89,162 
Total benefited from e- programmes   619,532 

Category Number Target Group 
Symposium (ARR)  
International  

1 
2 

Scientific community 

Special Lectures/Discussions  12 Scientific community 
Journal Club  11 Scientific community 
Participating at Exhibitions (Local) 1 General Public 
Newspaper Articles  17 General Public 
Training Programs  
Laboratory visits 
workshop 

3 
8 
1 

School Community 
Scientific & School Community  
School Community 
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7.4. Progress of the Library - 2018 
 

The NIFS library was established in 1985 with a small collection of books and journals donated 
by Prof. Cyril Ponnamperuma, well-wishers and the Asia Foundation. Since then it now has a 
modest collection of over 6875 books and about 120 Journal titles covering the life, physical 
and mathematical sciences as well as the philosophy and history of science the fundamental 
text books, monographs and edited volumes. 

 
Objectives  

x Collecting, compiling, retrieving and disseminating information related to our research 
for the benefit of NIFS research staff and other interested parties, and also NIFS 
research publications for the benefit of outsiders  

x Developing a well-balanced and relevant information collection 
x Providing access to information in all formats nationally and internationally  
x Creating new technologies and continuously developing facilities for the advancement 

of learning and research  
x Developing opportunities for improving library environments and optimizing existing 

physical facilities for both users and staff 
x Co-operating to promote the aims and objectives of the Institute 

 
Acquisition of Books, Periodicals and Reports  
During the last year 90 new books were added to the collection, consisting of 29 purchased 
books, and 61 books received on complimentary basis. A large number of periodicals, 
newsletters, and annual report s from local and foreign institutions were also received on a 
complimentary or an exchange basis, and the library subscribed to 14 journals related to our 
research.  

 
The current library services  
•  Reference and lending services  
•  Document delivery  
•  Resource sharing 
•  Inter-library loan facility  
•  Information alert services  
•  New item arrivals alert service 
•  Sourcing web based electronic journals and articles  
•  Scientific literature updating service (SLUS)  
•  In addition, we provide updated, necessary information to NIFS administration works 

(Circulars, E-code etc.)  
x Providing access to the internet using updated computers and facilitating library spaces 

with photocopying and scanning facilities. 
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8. NIFS Staff strength 
 

8.1 Summary of NIFS Staff  

  

 

 

 

 

 

  

Research 
support

19%

Admin & 
Finance

34%

Professor
7%

Associate Professor
4%

Senior Research Fellow
1%

Research Fellow
3%

Research Assistants
32%

Research Staff
47%

NIFS Staff by work type 2018

Research support Admin & Finance Professor Associate Professor

Senior Research Fellow Research Fellow Research Assistants

PhD
17% M Phil

4%

MSc/Post G. Dip
6%

Bachelor
32%

GCE A/L
20%

GCE O/L
13%

below O/L
8%

Qualifications of the Staff 2018
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8.2 NIFS Staff 2018 by service Level 
 

Service Level* 
 

Category Number of 
employees 

Senior Level   
Director 

 
01 

 Research staff Senior Research Professors 04 
  Research Professors 04 
  Associate Research Professors 05 
  Senior Research Fellows 01 
  Research Fellows 04 
 Senior Managers Secretary 01 
  Coordinator/SDU 01 
 Middle Managers   
  Accountant 01 
  Chief Technical Officers 13 
  Laboratory Manager 01 
  Senior Assistant Librarian 01 
  Senior Personal Secretary to the Director 01 
    
Tertiary level    
  Accounts Officer 01 
  Administrative Officer 01 
  Communication & Media officer 01 
  Internal Audit Officer 01 
    
Secondary Level    
  Senior Staff Assistants 09 
  Technical Officer Grade III 03 
  Library Assistant Gr. III 01 
  Management Assistant Gr. III 10 
    
Primary level    
  Driver- Special Grade 05 
  Machinist – Special Grade 01 
  Mason - Special Grade 01 
  Laboratory Attendant- Special Grade  02 
  Record Keeper - Special Grade 01 
  Audio Visual Assistant 01 
  Karyala Karya Sahayaka- Driver 01 
  Office Machine Operator 01 
  Driver Gr. III 02 
  Lapidarist Gr. III 01 
  Machinist Gr. III 01 
  Electrician Gr. III 01 
  Office Aid 02 

 
*based on 2/2016 circular sub schedule III 
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On contract  
 

Visiting Research Professor 05 
Visiting Associate Research Professor 01 
Research Assistants 29 
Research Assistants (grant) 13 
Research & Development Officer (project) 01 
Field Manager (Project) 01 
Technical Assistants (project) 02 
  
 

8.3 Staff Recruitments & Resignations  

8.3.A. Staff recruitment 2018 

Director/NIFS     
Prof. Saman Seneweera 

Research Professor    
Prof. S.V.R. Weerasooriya 

Associate Research Professor   
Prof. Nazrim Marikkar  

Research Fellow     
Dr. Gayan Bowatte  

Research Assistants (Gr.II) 
Miss. D.D.M.O. Dissanayake 
Mr. P.N. Dissanayake 
Miss. M.A. Farhana  
Mr. H.D. Jayasinghe  
Miss. S.D. Jayasekara 
Miss. H.G.M.K. Karunaratne 
Mrs. J.M.K.W. Kumari  
Miss. C.A.U.K. Kumarihami 
Miss. H.S.T. Kaushalya 
Miss. S.S.K. Marasinghe  
Miss. M.G.N. Perera   
Miss. R.P.S.K. Rajapaksha 
Miss. A.T.D.Rathnathilake  
Mrs.  D.G.S.N.Samarasinghe  

    Mr.  K.Umair    
   
Accounts Officer     

Miss. P.H. Wijesuriya   
 
Management Assistant (Gr.III)   

Mrs. K.B.J.B.K. Bandara 
Audio Visual Assistant   

Mr. M.C.V.B. Senavirathne 
Electrician (Gr.III)     

Mr. T.R. Peiris 
Office Aide      

Mr. A.G.J.S. Bandara  -   
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8.3.B. List of Resignation 

Communication & Media Officer 
    Mr. S.D.P.G.P. Piyathilake  
Audio Visual Assistant  

Mr. D.P.D.M. Senadheera  -  
Research Assistant Gr.I 

Mr. C.A. Thotawatthage  
Research Assistants Gr.II 

Mrs. K.M.U.J. Bandara  
Mr. K.V.G.S. Bandara  
Miss D.M.D.M. Dissanayake 
Mr. D.R.L. Dodangodage 
Miss. N. Kanesharatnam   
Mr. R.I.C.N. Karunaratne  
Mr. P.A.R.P. Kumara 
Miss. C.A.U.K. Kumarihami  
Miss. N. Padmanadan  
Mrs. R.P.S.K. Rajapaksha   
Mrs. U.G.S.L. Ranasinghe  
Miss. R. Vishvanathan  
Mrs. W.M.L.S. Weerasundara  

   

  

8.4 Capacity Building / Skill Development Programs  
(Attended by Scientists, Research Assistants & Non-Research Staff) 

8.4.A Training  

Related to research work 
 

I. Mr. H.M.D.A.H. Bandara Trained at an International Programme on Geochemical study of 
Charnockite Complex in Northern Sri Lanka from 2018-05-01 to 2018-08-31 at Niigata, Japan. 

 
II. Miss. Disanayake D. M. D. M., Trained at an International Workshop on Advance Analytical 

Chemistry from 2018-10-22 to 2018-11-02 at India. 
 

III. Ms. S. Gunarathne, and Ms. S.W. Meepegamage Trained at a Programme on Lab 
demonstration on 2018-08-20 at National Institute of Fundamental Studies. 

 
IV. Ms. S. Gunarathne, and Ms. S.W. Meepegamage Trained at a Programme on Laboratory 

demonstration on 2018-08-13 at Microbial Biotechnology Unity, National Institute of 
Fundamental Studies. 

 
V. Prof. D.N. Magana-Arachchi Trained at a Workshop on General awareness training on ISO/IEC 

17025: 2017 from 2018-02-21 to 2018-02-23 at Sri Lanka accreditation board, Colombo. 
 

VI. Mr. T. Jaseetharan Trained at an International Programme on Research training from 2018-
11-01 to 2018-10-31 at Chalmers University of Technology, Gothnburg, Sweden. 
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VII.  Miss. T.M. Paranavithana, and Ms. S.D. Jayasekara Trained at a National Workshop on Short 
Course on Data Analysis Using R & R Studiofrom 2018-12-27 to 2018-12-28 at Faculty of 
Science, University of Peradeniya. 

 
VIII. Ms. S.D. Jayasekara Trained at a National Workshop on Isotope Techniques in Water 

Resources Management on 2018-12-20 at Central Environmental Authority. 
 

IX. Ms. S.K. Jayasekara ,A. Thurairajah, S. Meepegamage Trained at a National Workshop 
on Training Workshop on DNA sequencing from 2018-01-26 to 2018-01-27 at Department of 
Microbiology,Faculty of Medicine ,University of Peradeniya. 

 
1. Participation Related to research work 

 
I. Ms. E.M.U.A. Ekanayake Ms. M.A.Y.N. Weerasinghe and Ms. J.M.P.S. Madamarandawala 

Participated at a National Conference on Scientific Sessions of The Sri Lankan Society for 
Microbiology on 2018-10-26 at Kandy, Sri Lanka. 

 
II. Ms. E.M.U.A. Ekanayake Participated at an International Conference on ASM Microbe from 

2018-06-07 to 2018-06-11 at Atlanta, USA. 
 

III. Prof. M.C.M. Iqbal Participated at a National Workshop on Mainstreaming Sustainable 
Development Goals into National Budget Plans in Sri Lanka on 2018-10-01 at Grand Monarch 
Hotel, Thalawathugoda. 

 
IV. Prof. M.C.M. Iqbal Participated at a National Workshop on Planning for cultivation seasons 

based on climate and weather factors on 2018-01-16 at Presidential Secretariat. 
 

V. Prof. M.C.M. Iqbal Participated at a National Workshop on Public Expenditure Review on 
Science and Technology on 2018-08-30 at Ministry of Science, Technology and Research. 

 
VI. Ms. J.N. Kanagaratnam Participated at a National Symposiums on International Mineral 

Symposium - 2018 on 2018-10-20 at BMICH, Colombo. 
 
VII. Ms. J.N. Kanagaratnam Participated at an International Symposiums on International 

Mineral Symposium on 2018-10-20 at Colombo. 
 
VIII. Ms. J.N. Kanagaratnam Participated at a National Symposiums on Annual Sessions of the 

Geological Society of Sri Lanka on 2018-02-23 at University of Peradeniya. 
 

IX. Ms. J.N. Kanagaratnam Participated at a National Symposiums on Postgraduate Institute of 
Science Research Congress from 2018-11-09 to 2018-11-10 at Postgraduate Institute of 
Peradeniya. 

 
X. Prof. D.N. Magana-Arachchi Ms. E.M.U.A. Ekanayake and Ms. J.M.P.S. Madamarandawala 

Participated at an International Conference on 1st Sri Lankan ANRAP Regional Seminar 
(ANRAPSL1) on Herbal Approaches in Combating Diabetes and Common Tropical 
Diseases from 2018-01-17 to 2018-01-19 at Kandy, Sri Lanka. 
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XI. Prof. D.N. Magana-Arachchi Ms. E.M.U.A. Ekanayake and Ms. J.M.P.S. Madamarandawala 
Participated at an International Conference on South Asian Biotechnology Conference 
2018 from 2018-01-28 to 2018-01-30 at Colombo, Sri Lanka. 

 
XII. Prof. D.N. Magana-Arachchi Ms. M.A.Y.N. Weerasinghe and Ms. J.M.P.S. Madamarandawala 

Participated at a National Symposiums on “Air That We Breathe” Seventh National 
Symposium on Air Resource Management in Sri Lanka on 2018-08-08 at Colombo, Sri Lanka. 

 
XIII. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a National Programme on 'Delivering a safer 

world', National Seminar Organized in line with the World Accreditation Day 2018 on 2018-
06-21 at Kingsbury Hotel, Colombo. 

 
XIV. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a National Programme on "Validation workshop 

on formulation of intellectual property policy for Sri Lanka  on 2018-06-11 at Institute of Policy 
Studies of Sri Lanka. 

 
XV. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a National Programme on The National policy and 

governing mechanisms of the National Genome Centre and National Genome Data Repository 
- Stakeholders' meeting on 2018-05-11 at Sri Lanka Institute of Development Administration 
(SLIDA). 

 
XVI. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a National Workshop on Air quality assessment 

for health and environment policies on 2018-09-12 at Waters Edge, Battaramulla. 
 
XVII. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a Workshop on "In-house seminar to discuss and 

finalize the draft basic science research policy for Sri Lanka" on 2018-05-16 at National 
Institute of Fundamental Studies. 

 
XVIII. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a Workshop on "Water: Planning for the Future" 

A joint Sri Lankan-South African Seminar on 2018-11-12 at Kandy, Sri Lanka. 
 
XIX. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a Workshop on Preparation of Corporate plan - 

Ministry of Science, Technology & Research from 2018-02-19 to 2018-02-20 at SANASA 
Campus - Kegalle. 

 
XX. Prof. D.N. Magana-Arachchi Participated at a Workshop on Second Annual Australia- Sri Lanka 

Workshop on CKDu on 2018-12-06 at Colombo, Sri Lanka. 
 
XXI. Ms. S.W. Meepegamage Participated at a Training workshop on DNA Sequencing Workshop 

from 2018-01-26 to 2018-01-27 at Faculty of Medicine, University of Peradeniya. 
 
XXII. Ms. D.G.S.N. Samarasinghe Participated at a National Conference on 38th Annual Sessions of 

the Institute of Biology, Sri Lanka on 2018-09-28 at Colombo, Sri Lanka. 
 

XXIII. Ms. D.G.S.N. Samarasinghe Participated at an International Symposiums on Pure and Applied 
Sciences (IRSPAS) 2018 on 2018-10-26 at Kelaniya, Sri Lanka. 
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XXIV. Prof. S. Seneweera, Prof. D.S.A. Wijesundera, and Prof. M.C.M. Iqbal Participated at a National 
Workshop on Green Climate Fund on 2018-12-20 at Ministry of Mahaweli Development and 
Environment. 

 
XXV. Ms. M.A.Y.N. Weerasinghe Participated at a National Conference on 74th Annual Scientific 

Sessions of Sri Lanka Association for the Advancement of Science from 2018-12-02 to 2018-
12-08 at Colombo, Sri Lanka. 

 
XXVI. Prof. D.S.A. Wijesundara Participated at an International Workshop on UNESCO Global Geo 

Park Workshop from 2018-05-26 to 2018-05-30 at Oki Islands Global Geo Park, Osaka, Japan. 
 

XXVII. Prof. N.D. Subasinghe Participated at a National Programme on Development of Biodiversity 
Ecosystem Services Indicators and Guidelinesfrom 2018-10-14 to 2019-12-31 at Colombo. 

 
XXVIII. Prof. D.S.A. Wijesundara Participated at an International Conference on Asian Network of 

Research on Anti-Diabetic Plants (ANRAP) Conference and gave a talk on Medicinal Plants of 
Sri Lanka – cornerstone of indigenous medicine on 2018-01-18 at Kandy. 

 
 
 
Other training programmes are listed below: 

Name  Name of the Training 
Program 

Institute / Training 
Provider 

Funding 
Agency/ 
Institute 
 

Time period 

Gayan Senarath 
Bandara 

Documentary video 
Production 
(Videography and 
Video Editing) 

Video unit at 
the National 
Agriculture Informati
on and 
Communication 
Centre (NAICC) 

NIFS Three Months 

Mr. V. Ekanayake Using Google Services 
to increase the 
productivity of the 
office environment  

Ministry of Science, 
Technology and 
Research 

NIFS 2018-10-18 

Mr. V. Ekanayake Workshop on e-
Government, Cyber 
Security and Social 
Media  

National Library and 
Documentation 
Services Board 

NIFS 2018-10-16 

Ms. T.C.P.K. 
Tilakaratne, 

Workshop on e-
Government, Cyber 
Security and Social 
Media  

National Library and 
Documentation 
Services Board 

NIFS 2018-10-16 

Ms. S.S.K. 
Sakalasooriya 

Competency 
Development 
Program for Technical 
Officers 

National Human 
Resources 
Development 
Council.  Place - 
University of Putra, 
Malaysia 

NIFS 07 days (26th 
June - 02nd July 
2018) 
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Name  Name of the Training 
Program 

Institute / Training 
Provider 

Funding 
Agency/ 
Institute 
 

Time period 

Ms. R.K.C. 
karunaratne 

Competency 
Development 
Program for Technical 
Officers 

National Human 
Resources 
Development 
Council.  Place - 
University of Putra, 
Malaysia 

NIFS 07 days (26th 
June - 02nd July 
2018) 

R. M. 
Witharana              
    

Workshop on Open 
Source Digital Library - 
DSpace 
 

The National Science 
Foundation  

NIFS 25th & 26th Jly 
2018 

Isuri Rathnayaka 
 

One-day workshop on 
Motivation for 
Sustainable Working 
Life 
 

National Institute of 
Fundamental 
Studies, Kandy 

National 
Institute of 
Fundament
al Studies, 
Kandy 

30th May 2018 

Isuri Rathnayaka 
 

Training workshop on  
GC analysis, HPLC and 
ICP –OES by Perkin- 
Elmer 

Techno Solution Pvt 
Ltd. 

Techno 
Solution Pvt 
Ltd. 

6th of August 
2018 

Isuri Rathnayaka 
 

Workshop on 
Scientific Writing 

NIFS-Young Scientists 
Association 

NIFS-Young 
Scientists 
Association 

28th of August 
2018 

 

x "Workshop on Motivation for Sustainable Working Life for Non-Academic Staff-NIFS" was 
organized by the Science Education and Dissemination Unit of NIFS for the NIFS Staff at the 
The Royal Mall, Kandy on 2018-05-30 with 58 participants.  
Resource Person: Ms. K.M.S.D. Jayasekara Additional Director General (Training & Learning) 
Sri Lanka Institute of Development Administration. 
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9. AUDITED FINANCIAL STATEMENT 
 

9.1 Summary of Financial Results 
 

9.1.1 Comparison of Expenditure with previous years  

 

9.1.1.1 Recurrent Expenditure comparison- five years 
Rs.’000 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Personnel Emoluments 87,509 113,491 122,808 122,430 137,142 
Other recurrent 
expenditure 

62,360 61,473 67,293 76,188 77,815 

Total 149,869 174,964 190,101 198,618 214,957 
 
 

 
 
 
9.1.2. Capital Expenditure comparison- five years 

Rs.’000 
Year 2014 2015 2016 2017 2018 
Acquisition of fixed assets 787 741 4,782 5,874 19118 
Building Construction 111,113 43,852 125,261 110,674 58374 
Research & Development - - - - 15458 
Total 11,900 44,593 130,043 116,548 92,950 
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9.2 Summary of financial results for the year ending 31.12.2018 

 Recurrent Capital 
 Amount (Rs. ‘000) % Amount (Rs. ‘000) % 
2017     

Budgeted          260,040  100        175,000  100 
Approved          188,000  72.30      99,000  56.57 
Released          187,677  72.17      68,978  39.42 

2018     
Budgeted          276,189  100    267,516  100 
Approved          190,000  68.79    120,000  44.86 
Released          185,023  66.99      98,194  36.71 
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9.3 Statement of financial position  

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES SRI LANKA 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31.12.2018 

    (RESTATED) 
   SLRs SLRs 
 NOTE 2018 2017 

ASSETS     
CURRENT ASSETS     
CASH AND BANK BALANCES  1 150,529,455.87 126,262,805 
DEPOSITS PREPAYMENTS & ADVANCES 2 14,022,034.93 21,803,603 
DISPOSAL OF FIXED ASSETS   59,669.77 24,915,351 
FESTIVAL ADVANCE FUND INVESTMENT  300,000.00 300,000 
CONSUMPTION LOAN FUND INVESTMENT  296,325.37 268,148 
INTEREST RECEIVABLE FOR FIXED DEPOSITS  7,244,021.68 6,612,944 
STAFF CONSUMPTION LOAN  3 4,805,947.00 4,628,889 
ADVANCE AND OTHER RECEIVABLE 4 152,371.37 184,361 
STOCKS  5 2,295,588.01 2,343,616 

   179,705,414.00 187,319,717 
NON-CURRENT ASSETS     
WORK IN PROGRESS  6 17,455,039.83 2,160,000 
PRELIMINARY EXPENSES FOR CONSTRUCTION  711,307.36 602,688 
PROVIDENT FUND INVESTMENT 7 111,505,089.10 89,274,352 
TRAINING CAPACITY   949,197.40 949,197 
MEGA PROJECT- RECHARGEABLE BATTERIES  939,080.25 - 
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 8 593,270,578.38 561,843,551 

   724,830,292.32 654,829,788 
TOTAL ASSTES   904,535,706.32 842,149,505 

LIABILITIES     
CURRENT LIABILITIES     
ACCOUNTS PAYABLE  9 8,838,188.62 6,500,267 
ACCRUED EXPENSES  10 3,388,598.85 2,017,959 

   12,226,787.47 8,518,226 
NON CURRENT LIABILITIES     
SPECIFIED FUNDS & GRANTS  11 150,873,194.69 117,325,573 
DEFERRED LIABILITIES  12 38,991,294.58 28,510,186 

   189,864,489.27 145,835,759 
TOTAL LIABILITIES   202,091,276.74 154,353,985 

NET ASSETS   702,444,429.58 687,795,520 
NET ASSETS/EQUITY     
CAPITAL FUND - SPENT  13 743,606,249.81 659,406,939 

- UNSPENT 99,020,834.19 85,026,601 
PRESIDENT'S FUND - SPENT   7,078,501.15 7,078,501 
ASSET REVALUATION RESERVE  118,388,385.47 131,630,743 
INSTITUTE FUND   (265,649,541.04) (195,347,264) 
TOTAL NET ASSETS/EQUITY  702,444,429.58 687,795,520 
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9.4. Statement of financial performance 
    

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES 

SRI LANKA 

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE YEAR ENDED 31.12.2018 
   (RESTATED) 
  SLRs SLRs 
 NOTE 2018 2017 

 
OPERATING REVENUE 

   

RECURRENT GRANT 
 

185,023,000.00 187,677,000.00 
OTHER INCOME 14 19,458,216.21 12,540,762 

  204,481,216.21 200,217,762 
EXPENDITURE    

PERSONAL EMOLUMENTS 15 137,141,763.52 122,430,103 
TRAVELLING 16 1,292,368.74 1,322,542 
SUPPLIERS & CONSUMABLE 17 15,488,478.95 14,008,797 
MAINTENANCE 18 7,747,093.69 10,372,102 
CONTRACTUAL SERVICES 19 22,079,521.06 22,084,134 
DEPRECIATION  85,112,270.90 75,061,612 
OTHER EXPENSES 20 31,207,821.37 28,400,319 
TOTAL OPERATING EXPENSES  300,069,318.23 273,679,609 

DEFICIT FROM OPERATING ACTIVITIES 
 

(95,588,102.02) (73,461,847) 

FINANCE COST 
   

PROFIT/(LOSS) OF FIXED ASSETS 
 

(8,483,398.08) - 

NET DEFICIT FOR THE YEAR  (104,071,500.10) (73,461,847) 
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9.5 Statement of cash flow 

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES SRI LANKA 
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.12.2018 

  
REFERENCE 

 (RESTATED) 
 SLRs. SLRs. 
 2018 2017 
Cash-Flow from Operating Activities   

 
(104,071,500) 

  
 

(73,461,847) Deficit for ordinary activities Page 5 
 

 
Non Cash Movements 

  (104,071,500) (73,461,847) 

Depreciation Page 19 - Note 8 85,112,271 
 

75,061,612 
Amortization of the Deferred Liability Page 25 - Note 14 (504,182)  - 
Loss on Disposal of Capital Assets Page 5 8,483,398  - 
Provision for Gratuity Page 28 - Note 20 6,075,930  8,557,091 
(Increase)/Decrease Staff Consumption Loan Page 4 - Note 3 (177,058)  (311,887) 
(Increase)/Decrease Stocks Page 4 - Note 5 48,028  (97,464) 
(Increase)/Decrease Advance and other     

Receivable Page 4 - Note 4 31,990  376,159 
(Increase)/Decrease Deposits, prepayment     

and Advances Page 4 - Note 2 7,781,568  31,604,328 
Increase/(Decrease) Accounts Payable Page 6 & 4 - Note 9 2,337,922  5,212,121 
Increase/(Decrease) Accrued Expenses Page 4 - Note 10 1,370,640  21,832 
Gratuity Paid  (571,238)  

 
109,989,268 

(644,341) 

Net Cash flow from Operating Activities   5,917,768 46,317,605 

Cash Flow from Investing Activities 
    

(Increase)/DecreaseWorking in progress Page 4 - Note 6 (15,295,040)  170,011,885 
Purchase of Property Plant & Equipment Page 4 & 19-Note 8 (74,159,552)  (326,192,772) 

(Increase)/Decrease Int.rec.for Fixed Deposits Page 4 (631,078)  (2,091,211) 
Construction Page 4 (108,619)  (602,688) 
Investments made- Provident Fund Page 4 - Note 7 (22,230,737)  (12,348,683) 

- Consumption Loan Fund Page 4 (28,177)  113,087 
-Mega Project Page 4 (939,080)  - 

   (113,392,283)  

Net Cash Flow from Investing Activities  (113,392,283) (171,110,380) 

Cash Flows from Financing Activities  
 

  

Government Capital Contribution Page 6 98,193,544 
 

68,978,379 
Specific Funds and Grants Page 4 - Note 11 33,547,622 

 

17,082,994 

   131,741,166  

Net Cash Flow from Financing Activities  
 

131,741,166 86,061,373 

Net increase/ (Decrease) in cash and cash equivalent  
 

24,266,651 (38,731,402) 

Cash and cash equivalent at beginning of period Page 11 - Note 1 
 

126,262,804 164,994,206 

Cash and cash equivalent at the end of the period Page 11 - Note 1 
 

150,529,455 126,262,804 
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9.6 Statement of changes in net assets/equity  

 

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES 

SRI LANKA 

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS/EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31.12.2018 

ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE CONTROLLING 
ENTITY 

 CONTRIBUTED PRESIDENT REVALUVATION INSTITUTE TOTAL NET 
 CAPITAL FUND SURPLUS FUND 

 
ASSEST/EQUITY 

BALANCEAS AT 31 
DECEMBER 2017 

744,433,540.00 7,078,501.15 131,630,743.37 (195,845,698.45) 687,297,086.07 

ADD: FUND 
ADJUSTMENT IN LAST 
YEAR 

- - - 498,434.88 498,434.88 

 
BALANCE AS AT 31 
DECEMBER 2017 
(RESTATED) 

 
744,433,540.00 

 
7,078,501.15 

 
131,630,743.37 

 
(195,347,263.57) 

 
687,795,520.95 

REVALUATION 
DEFICIT/SURPLUS 

- - 19,440,505.63 - 19,440,505.63 

FIXED ASSET 
PURCHASE FROM 
GRANT 

- - - 2,160,957.87 2,160,957.87 

ADDITION DURING 
THE YEAR TO 
INSTITUTE FUND 

- - - 31,608,264.76 31,608,264.76 

DEFICIT FROM 
OPERATING 
ACTIVITIES 

- - - (104,071,500.10) (104,071,500.10) 

DESPOSAL OF FIXED 
ASSETS 

- - (32,682,863.53) - (32,682,863.53) 

 
CAPITAL FUNDS 
RECEIVED FROM 
GOVERNMENT & 
OTHER SOURCES 
 

 
98,193,544.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
98,193,544.00 

BALANCE AS AT 31 
DECEMBER 2018 

842,627,084.00 7,078,501.15 118,388,385.47 (265,649,541.04) 702,444,429.58 
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9.7 Accounting policies for year 2018 
 

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES - SRI LANKA 
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES YEAR ENDED 31ST DECEMBER 

2018 

 
(1) GENERAL ACCOUNTING POLICIES 
1.1 The financial statements have been prepared on the basis of historical costs in accordance 

with the Sri Lanka Public Sector Accounting Standards for the accrual basis accounting and 
no adjustments have been made for inflator factors affecting these accounts, instead of Motor 
Vehicle re-valuation according to the special Re-valuation committee. 

 
1.2 Similarly Laboratory Equipment, Machinery Tools & Implements, Refrigerators, Air 

Conditioners, Communication Equipment, Office & Miscellaneous Equipment, Sports Items 
are re- valued by the Special Re-valuation Committee and there is no inflator factors affecting 
to the accounts. 

 
1.3 The value of Revaluation of Fixed Asset in 2011 and the value of Motor Vehicle in 2015 and 

2018 have been shown as Revaluation Reserve being adjusted by Institute Fund Account. The 
Revaluation of Motor Vehicles has been done by Examiner of Motor Vehicles of Department 
of Motor Traffic, Kandy with effective dates of 16.02.2015, 20.02.2015 and 27.08.2018 at 
current market value. 

 
1.4 Previous year figures and phrases have been re-arranged wherever necessary to confirm to 

the current presentation. 
 
1.5 CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES 

All foreign exchange transactions are converted of the rate of exchange prevailing at the time 
the transactions were affected. Non-resident foreign currency account balance has been 
translated at the rate of exchange prevailing at the date of Statement of Financial Position. 
 

1.6 TAXATION 
Under the provision of sections 8(a) (xxxix) and 42 (ff) of the Inland Revenue Act No. 28 
of 1979 (as amended) the Institute is exempted from income tax in Sri Lanka. 
 

(2) ASSETS AND BASES OF THEIR VALUATION 

 
2.1 STOCKS: 

Stocks have been valued at historical cost basis and all issues are valued at FIFO Basis. 
 

2.2 FIXED ASSETS: 

2.2.1 The cost of fixed assets is the cost of purchase or construction together with any incidental 
expenses thereon. The fixed assets are recorded at cost and accumulated depreciation which 
is provided in the depreciation on the basis specified in 2.2.2 

2.2.2 The cost of Library Books includes a Heritage Asset (Mapping Report) amounting to             
Rs. 1,097, 477.65 which is not depreciable. 

2.2.3 The cost of Lab Equipment and Office & Miscellaneous Equipment includes Assets which 
are kept for display purpose and are represented at Written Down Value of Rs. 
16,317,450.00 and Rs. 770,940.00 respectively. 
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2.2.4 Fixed assets received as Donations, have been recognized as Deferred Liability from year 
2018. 

 
2.2.5 DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 

The provision for depreciation has been calculated on the cost of fixed assets in order to 
write-off such costs over the estimated useful lives as follows: 
 

Motor vehicles  20% 
Library books 33.33% 
Building 10% 
Lab Equipment 10% 
Sports goods 33% 
Computers 25% 
Computer Software 25% 
Furniture & fittings 10% 
Communication 10% 
Air - Conditioners 10% 
Refrigerators 10% 
Machinery Tools & Implements 10% 
Office & Miscellaneous  
Room Linen  33.33% 
Crockery Cutlery & Canteen Equipment   33.33% 
*Safety Equipment 10% 
Office Equipment 20% 
Sundry Assets  10% 
Expandable Assets 10% 

 
* Safety Equipment - Rate of depreciation had been changed from 33.33% to 10% with 
effect from 1999. 

The depreciation of Fixed Assets is provided from the date of purchase to the date of 
disposal. 
2.3 INVESTMENT 

Employer's and employees' contributions made towards the NIFS provident fund has been 
invested in fixed deposits at the National Savings Bank. 

2.4 Contribution made towards Consumption Loan Fund has been deposited in Savings 
Account at the National Savings Bank. 

(3) LIABILITIES AND PROVISIONS 
3.1 All known liabilities and provisions as at the date of the Statement of Financial Position 

have been provided for in the accounts. 
3.2 RETIREMENT GRATUITY 

Provision is made in these Accounts for retirement gratuity payable under the payment of 
Gratuity 
Act No.12 of 1983 in respect of employees with 5 or more years of continued service in the 
Institute. 
This item is grouped under deferred liabilities in the Statement of Financial Position. 

3.3 NIFS. PROVIDENT FUND 
Members' fund as at 31st December 2018 are shown under Specified funds in the 
Statement of Financial Position. 
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(4) REVENUE RECEIPTS 
4.1 GOVERNMENT GRANT 

Government grant received during the year under review towards the recurrent expenditure 
has been charged to the Statement of Financial Performance for the year. Total revenue and 
capital funds of the Institute accumulated from the previous years have been shown as 
Institute funds in the Statement of Financial Position. 
 

4.2 FOREIGN AND OTHER GRANTS 
All foreign and other monetary grants received during the year, are dealt with by charging to 
the Statement of Financial Performance to the extent of such grants recognized in the 
Financial Statements do match with the associated costs incurred during the year. Unspent 
grants during the year are shown under specified funds and grants in the Statement of 
Financial Position. 
 

4.3 RESEARCH GRANT FUND 
The unutilized specified grant balances have been shown as the Research Grant Fund under 
Specified funds & grants in the Statement of Financial Position. 
 

(5) UTILIZATION OF BUDGET ALLOCATION 
The Revised Budget Estimate has been shown in the estimation and the previous year 
Capital Funds have been utilized in the reporting year. 
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10. AUDIT & MANAGEMENT COMMITTEE REPORT 
 
The Audit and Management Committee of the National Institute of Fundamental Studies (NIFS) is 
appointed by the Board as a subcommittee of the Board of Governors to examine internal controls 
and financial affairs of the NIFS.  
 
Meetings During the year ended 31st December 2017, the Audit and Management Committee held 4 
meetings. The Chief Operating Officer, who is the Director of the Institution, was invited for all Audit 
and Management Committee meetings.  
Discussions were held with the external auditors regarding the scope and the conduct of the annual 
audits.  
 
Internal Audit and Risk Management  
The Internal Audit Programme was reviewed by the Committee to ensure that it covered the major 
divisions and activities of the Institution.  
The Audit and Management Committee scrutinized and discussed the internal audit reports and audit 
queries submitted by the Auditor General on internal controls of the Institute ensuring that processes 
are in place to safeguard the assets of the organization and to ensure that the financial reporting 
system can be relied upon in the preparation and presentation of financial statements.  
The Accountant was invited to be present at all Audit and Management Committee meetings and 
clarifications were made related to financial operations of the NIFS.  
The Internal Audit Officer was invited to be present at all Audit and Management Committee 
deliberations. He presented a summary of the salient internal audit findings and details of the 
investigations carried during the period.  
The responses of the relevant heads of the divisions to the internal audit findings were reviewed and 
where necessary corrective actions were recommended.  
 
Internal controls  
During its meetings, the Committee reviewed the adequacy and effectiveness of the internal control 
systems of the Institution giving more attention to the exposure to the financial risks.  
 
Financial statements  
The Committee reviewed the Financial Statements of the Institution and the Annual Report for 
reliability, consistency and compliance with the Sri Lanka Public Sector Accounting Standards and 
other financial regulations prior to issuance. The Committee also reviewed the adequacy of disclosure 
in the Financial Statements.  
 
External auditors  
The Committee reviewed the Audit Report on annual financial statements issued by the Auditor 
General’s Department, the Management responses thereto and also attended to matters specifically 
addressed to them. The external auditors kept the Audit and Management Committee informed on 
an on-going basis of all matters of significance. The Committee met with the Audit Superintendent 
during meetings and discussed issues arising from the audit and recommended corrective action 
where necessary.  
 
Conclusion  
The Audit and Management Committee is of the view that the control environment prevailing in the 
Institution provides reasonable assurance regarding the reliability of the financial reporting of 
National Institute of Fundamental Studies, the assets are safeguarded and that the government rules 
and regulations have been complied with and also the audited accounts are free from any material 
mis-statements. 
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11. REPORT OF THE AUDITOR GENERAL ON THE FINANCIAL STATEMENT 
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12. OBSERVATIONS OF THE BOARD OF GOVERNORS FOR THE REPORT OF THE 
AUDITOR GENERAL 
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        9.5 දල් වාහ බඳ කාශනය 51 
        9.6 ද්ධ වත්කම් / ව ලතා  ෙවනස්කම් බඳ කාශනය 52 

       9.7 වර්ෂය සඳහා භා ත කළ ම්කරණ පත්  53 
10 ගණන කළමණාකරණ ක ෙව  වාර්තාව 56 
11 ගණකා ප  වාර්තාව   58 
12 ගණකා ප  වාර්තාෙ  දක්වා ඇ  ක  බඳව පාලක මණ්ඩලය සන් 

කළ පැහැ  ම. 
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1.   හැ න්ව ම 
 

 
 
 
 

ජා ක ක අධයයන ආයතනය 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දැක්ම  

“ ද ාෙ  ක ද්ධාන්ත බද ප ෙ ෂණ ෙම ලා ෂ්ඨත්වය ස ත මත් 
මධ ස්ථානයක් ම” 

  

ෙමෙහවර  

"ජා ක සංව ධනය සදහා දායක වන ෙලස ද ා දැ ම ව ධනය සහ මානව සම්පත් 
සංව ධනය උෙදසා ද ාෙ  ක ද්ධාන්ත බද උසස් මට්ටෙම් ප ෙ ෂණ ආරම්භ 

ම, ප ෙ ෂණ වල යැ ම සහ අ හකත්වය සැප ම " 
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අධයක්ෂක මාෙ  ප ඩය 
 

 
ජා ක ක අධ යන අයාතනය එ  පනතට අ ව අ වා යෙයන්ම ස්වාභා ක ද ාවන්, සමාජ 

ද ාවන් සහ ද ශනය යන අංශයන්  ක අධ යනයන් බඳ  ප ෙ ෂණ පැවැත් ම සඳහා 
ස්ථා ත කල ආයතනයක්  ෙ . 
 
අප ආයතනෙය  න  මත් ද ාඥ න් හට තම ප ෙ ෂණ ක්ෙෂ් යන්  ණතාවයන්ට 
අ ලව ප ෙ ෂණ ව ාපෘ  ෙත රා ගැ ෙම් දහස ලබා  ඇ  අතරම ජනතාව ණ ෙද  ලබන 
කා න ගැට  වලට ෙමන්ම රෙට් සංව ධනය ෙකෙර  බලපෑමක් ඇ  කළ හැ  ප ෙ ෂණ 
ව ාපෘ න් බඳව යා මටත් අෙ ක් තය. 
  
මා අධ ක්ෂක රයට පත්ව එතරම් කාලයක් ෙමම වසර ළ ගත  ෙනාමැ  න ත් මා ඉතා ෙහා න් 
අපෙ  ද ාඥ න් න් කර  ලබන කා යයන් අවෙබ ධ ෙකාට ෙගන ඇ  අතරම  පාස  ළ න් 
අතර ද ා ව ා ය සදහා ජා ක ක අධ යන අයාතනය දක්වන දායකත්වය සහ තාක්ෂ ක හා 
ප පාලනමය සහෙය ගය බඳව මම ෙහා න් ද ආයතනෙ  යාකා ත්ව .ෙ  සා ථකත්වය 
සහ ක ම සඳහා කා ය මණ්ඩලෙ  කැප මත් ආයතනෙ  අ වෘද් ය වඩාත් යහපත් ම සඳහා 
නව මා ග ෙසායා ගැ ෙම් අ ෙය ගය භාර ගැ මත් ළ  මම ඉතා ස ටට පත්ෙව ෙශ්ෂෙයන් ., 
ප ෙ ෂණ සහෙය තාව වැ   ම සහ උපා  අධ ාපනය ව ධනය ම ෙකෙර  අවධානය 
ෙයා  මට මම කැමැත්ෙත . 
 
 
 
මහාචා ය සමන් ෙසෙන ර 
අධ ක්ෂක 
ජා ක ක අධ යන ආයතනය 
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ආයතනෙය  අර  
   
� ෙමෙහයවන අධ යනයන්ට අදාළ,  සහෙය තාවෙයන් එක්ව කට  කරන රාජ  සහ 

ෙපෟද්ග ක ආයතනයන්හට අවශ  ය හැ  ෙයද ම් සංව ධනය උෙදසා, ග තය, ෙභෟ ක 
ද ාව, රසායන ද ාව, ව ද ාව, සමාජ ද ාව, සහ ද ශනය ෙකෙර  වැ  අවධානය න් 

ව ෙපා  ක අධ යනයන් සඳහා නව  ම ශන සහ ප ෙ ෂණ ආරම්භ ම, ව ධනය 
ම සහ ෙමෙහය ම. 

 
� තම ප ෙ ෂණ කා යයන් යාත්මක මට සහ ද ාත්මක දැ ම ව ා ය සඳහා ෙද්ශන,  

ස් ම්, සම්මන් ණ හා සම්භාෂණ දානම් ම. 
 
� මාණාත්මක කා යයන්  ස යව යැ   ලාං ක හා ෙද් ය ද ාඥයන්ට ෙද්ශන 

පැවැත් ම සහ ෙම  වන ප ෙ ෂණ යාකාරකම් සඳහා සහභා මට ආරාධනා ම. 
 
� ෙවනත් රටවල ද ාත්මක ක්ෙෂ් යන්  යැ න න් සහ ද ාත්මක ආයතන සමඟ 

සම්බන් කරණය වා පවත්වාෙගන යෑම සහ ජා ක අවශ තා ආරක්ෂා ෙම් සහ 
ව ධනය ෙම් හැ ම න් ව, ආයතනෙය  ඉලක්ක සහ අර  හා අදාළ කා යයන්  
 අන්ත ජා ක සහෙය තාව ව ධනය ම. 

 
� 1978 අංක 16 දරණ ශ්ව ද ාල පනත ම න් වන ලැ  ශ්ව ද ාල පාදන ෙකා සම 

න් ග  ලබන ආයතනයන්  පශ්චාත් උපා  නැ මට වන ප ෙ ෂණ සඳහා 
ව, මා ෙග පෙද්ශ සහ සහාය සැප ම.  

 
� ආයතනෙය  ඉලක්ක සහ අර  ව ධනය මට අවශ යැ  සැලෙකන අෙන ත් 

කා යයන් සහ යාකාරකම් ම. 
 

පහත සඳහන් කර ඇ  ප ෙ ෂණ ව ාපෘ  19ක් යටෙත්,  ප ෙ ෂණ අර  සාක්ෂාත් කරගැ මට, 
ෙම  තාක්ෂ ක සහ ප පාලන කා යමණ්ඩල, ආයතනෙය  කා යාත්මක ම  ආකාරෙයන් 

වන බව තහ  කර . 

 
ශක්  සහ ගත වය පර්ෂෙ ෂණ ඒකකය 

x සංඝ ත ව   ෙභෟ කය සහ ඝන අවසථ්ා රසායනය 
x ශක්  සහ ගත ව  රසායනය  
x ව  සකස් ම සහ උප ම එකලස් ම 
x නැෙන තාක්ෂණය සහ ගත ව   

 
ෛසද්ධාන්ව ක ෙභෟ කය සහ ගණනාත්මක අධයයන පර්ෂෙ ෂණ ඒකකය 

x ක්වන්ටම ෙභෟ කය සහ ව වහා ක ඉෙලක්ෙරා ක  
 

ස්වාභා ක ෂ්පාදන සහ ආහාර රසායන පර්ෂෙ ෂණ ඒකකය 
x ආහාර රසායන ද ාව 
x ස්වාභා ක ව  
x ෙප ෂණමය ෛජව රසායන ද ාව  

 
ක්  ව දයාව සහ කාබන්ව ප ෙ ෂ්ටන පර්ෂෙ ෂණ ඒකකය 

x ෛජවශක්  සහ පාං  ප සර පද්ධ  
x ෙස යම් ව ාපෘ ය 
x ක්  මය ෛජව තාක්ෂණය 
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පෘ ය, ප සරය සහ ෛජව ධත්ව පර්ෂෙ ෂණ ඒකකය 
x පෘ  සම්පත් සහ න ජන ය බලශක් ය  
x ප සරමය ද ා ප ෙ ෂණ වැඩසටහන  
x ප ණාමය, ප සර ද ාව සහ ප සරමය ෛජව ද ාව 
x ශාක සහ ප සරමය ද ාව 
x ශාක ව කරණය සහ සංරක්ෂණය 
x මාෙට් ෛජව ද ාව 

 
අ ක ව දයාව සහ ෛජවතාක්ෂ ක පර්ෂෙ ෂණ ඒකකය 

x අ ක ක්   ද ාව සහ මානව ෙර ග  
x ශාක ආකෘ  ෛජව ද ාව සහ අ ක ජාන ද ාව  
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2. සං ධාන ව හෙ  පසටහන 
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3.      පාලක මණ්ඩලය - 2018 

 
මහාචා ය ජය මා  මහතාෙ  සභාප ත්වෙයන් ත් ෙදාෙළාස ් ෙදෙන ෙගන් සමන් ත පාලක 
මණ්ඩලයක් ම න් ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප පාලනය ෙව . 

  
සභාප   -   අ ග  ජනා ප මන් න් පත්කරන ලද  
 

x   මහාචාර්ෂය ජය මාර්ෂ මහතා ,  ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලෙ  සම්මා ත මහාචා ය  
  

සාමා කයන්ව 
 ල බලෙයන්  
x දයාත්මක කට  බඳ ජනා ප  උපෙද්ශක  
x මහාචාර්ෂය ෙම හාන්ව ද ල්වා මහතා, සභාප , ශ්ව ද ාල පාදන  ෙකා සම 
x මහාචාර්ෂය එල්. ජය ංහ මහතා, වැඩ බලන අධ ක්ෂ/ජා ක ක අධ යන ආයතනය 

             (2018  3 වන න දක්වා) 
x මහාචාර්ෂය සමන්ව  ෙසෙන ර මහතා, අධ ක්ෂක/ ජා ක ක අධ යන    ආයතනය  

             (2018  4 ට පත්කරන ල ) 
 

අ ග  ජනා ප මන්ව පත්කළ සාමා කයන්ව 
x මහාචාර්ෂය එම්. ඒ. ෙක්. එල්. සානායක මහතා, ප ෙ ෂණ මහාචා ය, ජා ක ක 

අධ යන ආයතනය 
x මහාචාර්ෂය එන්ව. . ෙ . ඩයස් මහතා, ප ගණක පද්ධ  ඉං ෙන්  ෙදපා තෙම්න් ව / 

කැළ ය ශ්ව ද ාලය 
x ආචාර්ෂය ඩබ්ල . ෙක්. . එන්ව. ෙ ම් මහතා,  ට  අධ ක්ෂක ජනරා / ද ාත්මක 

ස ක්ෂණ හා කැ ම් කා යාංශය  
 

අමාතය මන්ව න්ව පත්කළ සාමා කයන්ව  
x මහාචාර්ෂය . . පාල් ඩබ්ල . මැ  මහතා, ෛජව රසාය ක හා අ ක ව ද ාව 

බඳ ෙදපා තෙම්න් ව, ෙකාළඹ ශ්ව ද ාලය  
x මහාචාර්ෂය එම්. ෙ . එස්. ෙ රත්න මහතා, සත්ව ද ාව සහ ප සර කළමනාකරණය 

බඳ ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා ය, කැළ ය ශව් ද ාලය/සභාප , ජා ක ද ා හා 
තාක්ෂණ ෙකා සම 

 
පර්ෂෙ ෂණ මණ්ඩලය ම න්ව ෙත රාගත් සාමා ක න්ව 

x මහාචාර්ෂය නාමල් යන්වත මහතා, රසායන ද ා ෙදපා තෙම්න් ව, ෙ රාෙද ය 
            ශ්ව ද ාලය 

x මහාචාර්ෂය . එල්. . ජය ංහ මහතා, ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා ය, ජා ක ක 
අධ යන ආයතනය  

 
මහාභාණ්ඩාගාරය  න්ව පත්කළ   

x ෙ . එම්. . . ජයමහ මහතා, අ ෙ ක අධ ක්ෂ ජනරා / ෙපා  ව ාපෘ  
ෙදපා තෙම්න් ව, ද  අමාත ාංශය  

 
ජා ක ක අධයයන ආයතන පාලක මණ්ඩලෙ  ෙල්කම්  

  ආචාර්ෂය . එස්. . ව රාගල මහතා   
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4. පර්ෂෙ ෂණ මණ්ඩලය  - 2018 
 

ශ්ව ද ාල ය ශාස් ඥයන් සහ ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප ෙ ෂකයන්ෙගන් සමන් ත 
සාමා ක මණ්ඩලය න්  ත් ප ෙ ෂණ මණ්ඩලයක් උපෙද්ශ ස ච්චයක් ෙලස කට  කර . 

 

සභාප    
x මහාචා ය සමන් ෙසෙන ර මහතා- අධ ක්ෂ/ ක අධ යන ආයතනය (2018  4 

වනදා පත්කළ) 
 

සාමා ක න්ව  
අ ග  ජනා ප මන්ව න්ව පත්කළ  
x මහාචා ය . එම්. . යකන්දාවල ය, උද් ද ද ා ෙදපා තෙම්න් ව, ද ා ඨය, 

ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය 
x මහාචා ය වන් න්ද ජය ංහ මහතා, දන්ත අධ යන ෙදපා තෙම්න් ව, 

ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය(2018 ඔක්ෙත ම්බ  6 දක්වා) 
 

ශ්ව දයාල පාදන ෙකා සම න්ව නම් කළ, 
x මහාචා ය එම්. එච්. . නාම  යන්ත මහතා, රසායන ද ා ෙදපා තෙම්න් ව, ද ා 

ඨය, ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය  
x මහාචා ය ආ . එ . චන් ත් මහතා, ද ා ෙදපා ෙම්න් ව, ද ා ඨය,  

ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය 
x මහාචා ය . ෙක්. ආ . ෙස්නා ර මහතා, ෙභෟ ක ද ා ෙදපා තෙම්න් ව,  ලංකා 

වෘත ශ්ව ද ාලය 
x මහාචා ය එ . ආ . ජයෙස්කර මහතා, උද් ද ද ා ෙදපා තෙම්න් ව, ද ා ඨය, 

කැළ ය ශ්ව ද ාලය 
 

ල බලෙයන්ව පත්   
ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා යව , ප ෙ ෂණ මහාචා යව ,   
සම- ප ෙ ෂණ මහාචා යව  සහ ෙජ ෂ්ඨ සහාධ යව  

x මහාචා ය ඒ. නානායක්කාර මහතා, ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය ෙ . බණ්ඩාර මහතා, ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා ය  
x මහාචා ය . එ .  ජය ංහ මහතා, ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය . ෙසෙන රත්න මහතා, ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය එම්. ඒ. ෙක්. එ . සානායක මහතා, ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය . එස්. ඒ. ෙ න්දර මහතා, ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය . ආ . ඒ. මාර මහතා, ප ෙ ෂණ මහාචා ය  
x මහාචා ය ආ . ර ය මහතා, ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය එ . . ෙබන්ජ න් මහතා, සහාය ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය එම්. . එම්. ඉක්බා  මහතා, සහාය ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය එන්. . බ ංහ මහතා, සහාය ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  ය, සහාය ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x මහාචා ය එන්.  ම ක්කා  මහතා, සහාය ප ෙ ෂණ මහාචා ය 
x ආචා ය ආ . ආ . රත්නායක ය, ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ අ සාමා ක 

 

ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  පර්ෂෙ ෂණ අ සාමා ක න්ව ෙත රාපත් කළ  
 

x ආචා ය එච්. ඩබ්ල . එම්. ඒ. . ජය ංහ මහතා 
x ආචා ය ආ . යනෙ  ය 
x ආචා ය අ . . එ . ජයරත්න මහතා 

පර්ෂෙ ෂණ මණ්ඩලෙ  ෙල්කම්  
x ආචා ය . එස්. . ව රාගල මහතා   
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5. ගණන සහ කළමනාකරණ ක ව 
 
 

ක  සාමා කයන්ව  
 

 

1. ෙ . එම්. . . ජයමහ මහතා (සභාප ) 
(මහා භාණ්ඩාගාර ෙය ත)  
අ ෙ ක අධ ක්ෂක ජනරා  
ෙපා  ව වසාය ෙදපා තෙම්න් ව 

ද  අමාත ාංශය 
 
2. මහාචා ය ජයන්ත ජයරත්න මහතා (පාලක මණ්ඩල සාමා ක) 

ෙජ ෂ්ඨ ක කාචා ය (සත්ව ද ාව) 
සත්ව ද ා සහ ප ස ක කළමනාකරණ ෙදපා තෙම්න් ව 
කැළ ය ශ්ව ද ාලය 

 
3. මහාචා ය . . පා  මැ  මහතා (පාලක මණ්ඩල සාමා ක) 

ෙදපා තෙම්න්  ධාන 
ෛජව රසායන සහ අ ක ව ද ා ෙදපා තෙම්න් ව  
ෛවද  ඨය,ෙකාළඹ ශ්ව ද ාලය 

 
4. මහාචා ය එන්. . ෙ . ඩයස් මහතා (පාලක මණ්ඩල සාමා ක) 

ප ගණක ද ා මහාචා ය 
ප ගණක පද්ධ  ඉං ෙන්  ෙදපා තෙම්න් ව  
කැළ ය ශ්ව ද ාලයය 
 

 

ක  ෙල්කම් 
 

 

5. ආචා ය . එස්. . ව රාගල (පාලක මණ්ඩල ෙ කම්)  
ජා ක ක අධ යන ආයතනය 
මහ වර  
 

 

ක්ෂකව   
 

 

6. එස්. ඩබ්ල . . එන්. ම ංහ මහතා 
ගණන අ කා  

රජෙ  ගණන අංශය 
ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය 

 
7. එම්. . ගමෙ  මහතා 

ධාන අභ න්තර ගණක 
ද ා, තාක්ෂණ හා ප ෙ ෂණ අමාත ාංශය 
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ආරා තයන්ව 
 

 

8. මහාචා ය එස්. එච්. . . ක ණාරත්න මහතා 
මහාචා ය සමන් ෙසෙන ර මහතා (2018  4 වනදා ට) 
අධ ක්ෂක/ ධාන ධායක ලධා / ධාන ල  ලධා  
ජා ක ක අධ යන ආයතනය 
මහ වර 

 
9. . එස්. එස්. සමරක්ෙකා  මහත් ය 

ගණකා කා  
ජා ක ක අධ යන ආයතනය 
මහ වර 
 

 

සහාය  
 
10. එන්. එස්. ජය ය ෙමන ය 

ඉන් ක ෙ ංහ මහතා 
අභ න්තර ගණක ලධා න් 
ජා ක ක අධ යන ආයතනය 
මහ වර 
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6. අධයක්ෂකෙ  සමාෙල චනය - 2018 
 

ව ෂ 2018  නව අධ ක්ෂකවරෙය  සහ නව කා ය මණ්ඩලය පත් ම ඇ  ෙවනස්කම් 
ගණනාවකට ජා ක ක අධ යන ආයතනය ලක් ය.  දැනට අප ආයතනෙය  ද ාඥයන් 19 
ෙදෙනක්, ප ෙ ෂණ සහායකයන් 29 ෙදෙනක් සහ ශාස් ය ෙනාවන සහ සහාය කා ය මණ්ඩලයට 
අයත් 64 ෙදෙන  ෙස්වය කර . ඉහළම තලෙ  ප ෙ ෂණයන්  යැ  අපෙ  ද ාඥයන් 
ජාත න්තර හා ෙද් ය සඟරාවල  73ක් පළකර ඇ  අතර, ඔ  සහභා   ජාත න්තර සම්ෙම්ලන 
සංඛ ාව 30ක් සහ ජා ක සම්ෙම්ලන සංඛ ාව 35 .  එෙස්ම ඔ  ය  යන 32.12 ක් වන 
අර ද  ලබා ගැ මට ද සමත්ව ඇත.  එෙස්ම අපෙ  ද ාඥයන් ජා ක හා අන්ත ජා ක යන 
ෙදඅංශෙයන්ම ෙබාෙහ  ශක් මත් සහෙය තා ජාල වා ගැ මටද සමත්ව ඇත.  අප දැනටමත් 
රාජ  ශ්ව ද ාල සමඟ සහෙය තා ඇ  කරෙගන ඇත්ෙත් ඉ  අ වල  ජා ක ආයතන සමඟ 
සහභ ත්වෙයන් කට  කරන ෙය ජනා ෙපරදැ වය.  එ  අපෙ  ප ෙ ෂණ හැ යාව ඉහළ නංවන 
අ බද්ධ මහාචා ය ක්ෙෂ්  ඇ කර ගැ ෙම් ඉඩ සලසා ෙගන ඇත.  ප ෙ ෂණ යාකාරකම් 
ශක් මත් මට සහ වමා  කරගැ ම සඳහා ෙලාව රා ජාත න්තර ශ්ව ද ාල සහ ආයතන සමඟ 
අප සහෙය තාවෙයන් කට  කරන්ෙන . 
 

ප ය දශක හතරක කාලය ළ , ජා ක ක අධ යන ආයතනය තාක්ෂණ උපා ධා න් ළ 
ප ෙ ෂණ හා නායකත්ව ණාංග අ ව ධනය අෙ ක්ෂාෙවන් ව ද ාප  (MSc) සහ ද ශන   
(PhD) ෂ  ෂ ාවන් ගණනාවක්  කර  ලැ ය.  අපෙ  ෙත්මාත්මක ඒකක හෙය  ප ෙ ෂණ 
ක්ෙෂ්  න් ලබා න් එම ව ජා ක හා ජාත න්තර ගැ මට ලක්ව ඇත.  ව තමානෙ  
ෛසද්ධාන් ක ෙභෟ කය, අං  රසායනය, ෛජව තාක්ෂණය සහ අ ක ව ද ාව ඇ  ධ 
ප ෙ ෂණ ක්ෙෂ්  ගණනාවක කට  කරන පශ්චාත් උපා  අෙ ක් ත ෂ  සක් අප ආයතනය 

ළ ප ෙ ෂණ කා යයන්  යැ ව .  අප දැ  උත්සාහයන්  ඵලයක් ෙලස ඕස්ෙ යාෙ  
ද  න්ස්ලන්ත ශ්ව ද ාලය න් ජා ක ක අධ යන ආයතනය පදනම්ව ජා ක 
ප ෙ ෂණ කට  වල යැ මට ෂ ත්ව 3ක් ලබා ගැ මට සමත්ව ඇත. 
 

ෙමම ෙතදවත් ආයතනය තව රටත් යහපත් තත්වයට පත් ම සඳහා නව මා ග හ න්වා ෙම් 
අ ෙය ගය මම ෙබ ධමත්ව භාර ග .  ෙශ්ෂෙයන්ම ප ෙ ෂණ සහෙය තා නංවා ම සහ උපා  
අධ ාපනය ව ධනය ම ෙකෙර  අවධානය ෙයා  මට මා කැමැ ය.  ෙම් කා යය ඉ කර 
ගැ ම සඳහා අපෙ  උපා  අෙ ක්ෂකයන් සහ පශච්ාත් උපා  අෙ ක්ෂකයන්හට තම ප ෙ ෂණ 
සාමාන  ෙපා  ජනතාවට වැටෙහන ප  ඉ පත් ෙම් උත්සාහයක් ෙලස ථම වරට ත්  3 ක  

බන්ධ ඉ පත් ෙම් වැඩසටහනක් යාත්මක ෙක න.  එ  සා ථකත්වය ස් ත ය. එෙස්ම තම 
ඉ පත් ෙම් සලතා කර ගැ ම සඳහා ත ණ ද ාඥයන්ට එය ක ම ෙ කාවක් සැප මක් 
ද ෙ ය.  අපෙ  ෂ යන්ෙ  වැඩ ෙම් සහ ඉෙග ෙම් ප සරෙය  ග කත්වය නංවා ම සඳහා 
සම්මන් ණ හා වැඩ  ගණනාවක් ද පැවැත් මට අපට හැ ය.  ත ණ ප ෙ ෂණ සංසදය, ෙමන්ම 

භසාධන, ෙන ද ෙම් කා යයන් සහ අධ ාත් ක වැඩසටහන් වැ  භසාධක සංගමය යාත්මක 
කළ කා යයන් ද ෂ යන් න්ම පවත්වාෙගන යන සඟරාව ආ ය න් අපෙ  උපා  අෙ ක්ෂක 
සහ පශ්චාත් උපා  අෙ ක්ෂකයන් ළ තම අ න් බඳ හැ මක් අ ව ධනය මට ෙයාදා ග  
ලැ ණ.  ප ෙ ෂණාත්මක අර  ය ත්ෙත් නව දැ ම ගෙ ෂණය පමණක් ෙනාව දැ ම ව ා ත 

මත්ය.  ෙමම  දාමය පාසැ  ෂ  ජාව අතර අ ව ධනය ම උෙදසා අපෙ  ද ා 
අධ ාපන හා ව ා  ඒකකෙ  නායකත්වය ඇ ව ජා ක ක අධ යන ආයතනය 2018 අෙගාස්  
මාසෙ   45 වන පාසැ  ද ා වැඩසටහනද පවත්ව  ලැ ය.  අධ ාපන ෙපා  සහ කප  (සාමාන  
ෙපළ) භාගෙ  ෂ්ඨ සම්මාන 9ක් ලද ව න රා  න් ෙමම වැඩසටහනට සහභා   අතර, 
ඔ න්හට ද ාඥයන්ෙ  ඉ පත් ම්වලට සවන් මට, අ  උපකරණ භා තයට ෙමන් ම 
අපෙ  රසායනාගාර ළ වන කට  නැර මටද අවස්ථාව සැල න.   
 

ශාල ජනතාවක් ෙවත තම ප ෙ ෂණ ෙසායාගැ ම් ව ත ම සඳහා අපෙ  ද ාඥයන්හට 
ර වම ෙමරට ජා ක වත්පත්වලට  සම්පාදනය මටත් ෙපෙළ් ය  පවා  

නා කාවන්   සම් ඛ සාකච්ඡාවලට ඉ පත් මත් න.  එයටත් අමතරව ජා ක ක අධ යන 
ආයතනෙ  ද ාඥයන් ස් /සත්ව ගැ ම්, කා න ව ග  ෙර ගය, ආහාර හා ෙප ෂණ 

රක් තතාව, ජලෙ  ණාත්මකභාවය ඇ  දැෙවන ජා ක ශ්නයන්ට ස ම් ෙස මටද තම 
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අවධානය ෙයා  කළහ.  ජා ක ක අධ යන ආයතනය පාදක / ක ප ෙ ෂණයන්ට ය පනතට 
අ ලව ක තැන ලබා න්ෙන්ය.  අපෙ  ප ෙ ෂණ කා යයන් එක්සත් ජා න්ෙ  රසර ඉලක්ක 
සමඟ එෙක් ව පවත්වා ෙගන යාමද ෙව .   

 

 
පහත දක්වා ඇත්ෙත් එක්සත් ජා න්ෙ  රසර සංව ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැ ෙම් ශතයන්ය.  

 

   

 

    1 වන ප සටහන    -     වර්ෂෂ 2018  සාක්ෂාත් කරගත් රසර සංවර්ෂධන ඉලක්ක 
 
 
 

 
 
2 වන ප සටහන - එක්සත් ජා න්වෙ  වර්ෂ කරණය පදනම්ව ආවරණය කළ ක්ෙෂ්  පර්ෂෙ ෂණ 

                              ෙද්ශ 

ණාත්මක අධ යනය 
16.7%

යහපත් ෙසෟඛ ය සහ 
යහපැවැත්ම 14.2%

ය මත වය  13.3%
දැ ය හැ  සහ  

බලශක් ය  8.2%

වග ම් ස ත පා ෙභ ජනය 
හා ෂ්පාදන 8.0%

ෙද්ශ ණ යාමා ග
7.0%

ජලෙයන් 
පහළ වය 

පැව ම 6.4%

 ජලය සහ 
ස පාරක්ෂාව , 

5.8%

5.5%
5.0%

4.5% 3.3% 1.9% 0.3%

ෂ්ට සම්පන්න යාවක් සහ ආ ක ව ධනය 
සා න්ෙනන් සහ න් ෙතාර ම

භාවයක් ෙනාමැ
ස්  - ෂ සමානත්වය
ක මාන්ත, නෙව ත්පාදන හා ය තල ව හය

රසාර නගර

තාක්ෂණය 1%

කෘ ක මය, ප
ද ාව සහ ආහාර 

ද ාව 3%

ග තමය ද ාව 
3%

රසායන ද ාව 
4% පෘ  ද ාව

4%
ෛවද  සහ ෙසෟඛ

ද ාව 
8%

ෙභෟ ක ද ාව 
4%

ෛජව ද ාව 
60%

ප සර
ද ාව 

13%
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ව ෂ 2018 ළ  කළ නරාව තන සහ ලධන යදම්  ල  ග ය ෙම  පහත දැක්ෙව .  ඒ 
අ ව කරන ලද නරාව තන යද න් 66.6% ක්ම කා යමණ්ඩල ෙ තන මනා ෙග ම් සඳහා දර  
ලැ ය.  ඉ ය අෙන ත් අවශ තා සඳහා කළ යදම් ය.  ලධන යදම් අත න් 56.9% ක්ම 
රසායනාගාර උපකරණ ලබාගැ ම සඳහා ෙයද න අතර ඉ ය අෙන ත් ලධන යදම් සඳහා 
ෙයද න. 
 

 
3 වන ප සටහන - 2018 වර්ෂෂෙ   දැ  නරාවර්ෂතන යදම් බඳ ස්තර 
 
 
2018 වර්ෂෂෙ   දැ  නරාවර්ෂතන යදම් බඳ ස්තර 

 
 
4 වන ප සටහන - 2018 වර්ෂෂෙ   දැ  ලධන යදම් බඳ ස්තර 
 
 
 
 

ෙස්වා                                             
21.96%

ෙස්වක ෙපෟද්ග ක
ෙ තන හා මනා 

66.63%

නඩත්  කට  
සඳහා යදම් 

3.60%

සැප ම් 
7%

ගමන් යදම් 
0.06%

අ ත් ෙගාඩනැ ල, 
0.60%

කා යාල උපකරණ, 
16.24%

ෙගාඩනැ  හා ව හ, 
24.64%

වාහන ණ 
අ ත්වැ යාව, 0.03%

ම සහ ම කර 
සැක ම, 0.29%ස්තකාල ෙපාත්,

1.21%

රසායනාගාර 
උපකරණ, 56.85%

ෙමවලම් සහ ආ ධ, 
0.13%
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7.  2018 වර්ෂෂෙ  ආයතනෙය  කාර්ෂයසාධන සාරාංශය 
 

7.1 දයාත්මක කාර්ෂය සාක්ෂාත් කරගැ ම් 
  
x ප ෙ ෂණ ආයතනයකට තම ප ෙ ෂණාත්මක ෙසායාගැ ම් ෙතාර  උසස ්

ණාත්මකභාවය න් ත් ප ෙ ෂණ, ජ නලයන් (සඟරා)  පළ ම වැදගත්ය.  2018 
ව ෂය ළ  අපෙ  ප ෙ ෂණ ෙසායාගැ ම් 
 
 

x උසස් ද ාත්මක ජ නලයන්  ප ෙ ෂණ ප කා පළ ම ප ෙ ෂණ ආයතනයකට ඉතාම 
වැදගත් ෙ .  2018 ව ෂෙ  පමණක් ද ා අ ම ක ජ නලයන්  ප ෙ ෂණ ප කා  
75ක්ද  ස්තා ක ප ෙ ෂණ ප කා 20ක්ද අෙන ත් ම ත ජ න යන්  ද, ප ෙ ෂණ 
ප කා23ක්ද පළෙක න. 

 
x ෙමයට අමතරව ප ෙ ෂණ  20ක් පළකර  ලැ ය.  සම්මන් ණ වා තා සටහන් සහ 

ද ාත්මක සාරසං හ පළකර  ලැ ය.  න්ථයක් / ඓ ක බන්ධන සහ න්ථ 
ප ච්ෙ දයක් ද පළකර  ලැ ය.  තව රටත් සඳහන් කළෙහාත් ෙපා  ජනතාව අතරට 

ද ාත්මක ෙසායාගැ ම් ෙතාර  ව ා ත ම සඳහා වාර සඟරා සහ වත්පත්වල  22ක් 
පළකර  ලැ ය. 

 
x මාණ කම් (ෙ ටන්ට්) සඳහා අය ම්පත් 5ක් ෙයා  කළ අතර ප ෙ ෂණ ෙසායාගැ ම් 

3ක් සඳහා ඒ දානයන් ද ලැ ණ. 
 

x ප ෙ ෂණ සඳහා අවශ  පාදන අර ද  ආක ශණය කර ගැ මට ද ාඥයන් සමත් හ.  
(නව  පාදන අර ද  15ක් සහ දැනටමත් යාත්මක පාදන අර ද  25 ). 

 
x දැනට අප ස ව ප ෙ ෂණ සහෙය තා 45ක් පව න අතර, ඒ අත න් 13ක් 2018 ව ෂෙ  

ආරම්භ කර  ලැ ය.  සහෙය තාව ඇ කරගත් ශ්ව ද ාල හා ආයතන බඳ ස්තර 
ෙමෙස්ය.   

 

ඕස්ෙ යාව  
x තාක්ෂණ ද ාව බඳ න්ස්ලන්ත ශ්ව ද ාලය 
x  ඉන් ලන්ඩ ශ්ව ද ාලය , ඕස්ෙ යාව 
x ඩ්න  ශ්ව ද ාලය, ඕස්ෙ යාව 

 
ජර්ෂම ය  

x ෙගා න්ජන් ෙය  - ඕගස්ට් ශ්ව ද ාලය, ෙගා න්ජන් 
 
ඉතා ය   

x පා මා ශ්ව ද ාලය 
 
ජපානය    

x ඕකා ශ්ව ද ාලය, ජපානය  
x ෙටාෙය ටා තාක්ෂණ ද ා ආයතනය, ජපානය 

 
ෙනාර්ෂෙ    

x බට ර ෙන ෙ  ශ්ව ද ාලය 
පා ස්ථානය   
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x කෘ ක ම ශ්ව ද ාලය, පා ස්ථානය 
x ෛවද  ද ාව බඳ ජා ක ශ්ව ද ාලය, රාව න් , පා ස්ථානය 

 ලංකාව   
x  ලංකා වෘත ශ්ව ද ාලය, නාවල                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
x සබරග ව ශ්ව ද ාලය 
x  ලංකා අ ග ආ යා  ශ්ව ද ාලය 
x ෙකාළඹ ශ්ව ද ාලය 
x යාපනය ශ්ව ද ාලය 
x කැළ ය ශ්ව ද ාලය 
x ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය 
x රජරට ශ්ව ද ාලය 
x  ශ්ව ද ාලය 
x  ජයව ධන ර ශ්ව ද ාලය 
x ඌව ෙව ලස්ස ශ්ව ද ාලය 
x වයඹ ශ්ව ද ාලය 
x පරමා ක බලශක්  මණ්ඩලය 
x ෙපා  ප ෙ ෂණ ආයතනය, ල 
x වා මා ග කළමනාකරණ අංශය, වා මා ග ෙදපා තෙම්න් ව 
x මහවැ  අ කා ය,  ලංකාව  
x ජා ක ශාක සං හය, ෙ රාෙද ය 
x එන්. ආ . එම්. , කෘ ක ම ෙදපා තෙම්න් ව, ෙ රාෙද ය 
x ශ්වසන ෙර ග කර ඒකකය, ක්ෂණ ෙර හල, මහ වර 
x  ප ෙ ෂණ සහ සංව ධන ආයතනය, බතලෙගාඩ 

 

ස් ඩනය  
x චා ම ස් ශ්ව ද ාලය 

 

එක්සත් රාජධා ය   
x බට ර ස්ෙකාට්ලන්ත ශ්ව ද ාලය 
x ස්වාභා ක ඉ හාස ෙකෟ කාගාරය, ලන්ඩන් 
x තාරකා ව ද ාව බඳ බ න්හැම් මධ ස්ථානය, බ න්හැම් 

 

ඇෙම කා එක්සත් ජනපදය  
x ෙජ යා ාන්ත ශ්ව ද ාලය, (ඇ.එ.ජ) 
x කැ ෙප යා බ තාක්ෂණ ාන්ත ශ්ව ද ාලය සැන් ස්, ඔබ්ලස්ෙප  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x ද ා දැ ම් ෙක්න් ය නංවා මට ප ෙ ෂණ අ ක්ෂණය ඉවහ  ෙව .  ෙමම ශක තා ව ධන 
යාව ය, ෙද්ශගතව පශ්චාත් උපා  අධ යන සඳහා වැයකරන ය  යන සංඛ ාවක් 

ඉ කර මට සමත්ය. 
 

උපා ය         සම් ර්ෂණ කළ                       දැනට වන  
  

ද ශන                   01       09 
ද ශනප                 06            44 

ද ාප                 08       12 
ද ාෙ  (ප ෙ ෂණ ව ාපෘ )           17       21 
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x ව ෂ 2018  ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  කා ය මණ්ඩලය ලද දාන බඳ ෙතාර  
 

දානය බඳ ෙතාර  දානය දානය කළ 
ආයතනය 

ත කා න සාක්ෂාත් කර ගැ ම් සඳහා 
වන ජා ක තරඟකා  දානය  

මහාචා ය සානායක එම්.ඒ.ෙක්.එ .  ජා ක ද ා 
පදනම 

2016 ව ෂෙ   ද ාත්මක වා තා සඟරා 
(ජ නල) යන්  පළ  ද ාත්මක කාශන 
සඳහා ( දානය ම ෙ  2018.11.06 
නය) 

මහාචා ය බණ්ඩාර ෙ .එම්. එස්.  
මහාචා ය සානායක එම්. ඒ. ෙක්. එ   
මහාචා ය මාර . ආ . ඒ.  
මහාචා ය මගන-ආරච්  . එන්.  
ආචා ය යනෙ  ආ .  
ගන්ෙනා ව . එම්. ඒ. .ෙක්. ය  
ජය ලක ආ . එම්. . . එස්. ෙක්. ය 

මාර ලක එස්. එම්. . ආ . මහතා 
යනෙ  එච්. එම්. ය 

මන් වන් ඒ මහතා 
ශ්වනාදන් ආ . ය 

ජා ක 
ප ෙ ෂණ 
මණ්ඩලය  

2016 ව ෂෙ  ද ාත්මක කාශන සඳහා 
සලතා සම්මාන ( දානය ම 

2018.12.20)  

මහාචා ය ෙබන්ජ න් එස්. . 
මහාචා ය ඉක්බා  එම්. . එම්.  
මහාචා ය ජය ංහ එ .  
කාද  එම්. මහතා  

ජා ක 
ප ෙ ෂණ 
මණ්ඩලය 

ජා ක තරඟකා  සම්මාන වා ක 
ප ෙ ෂණ දානය -2017 ( දාන 
2018.11.28) 

මහාචා ය සානායක එම්. ඒ. ෙක්. එ .  
මහාචා ය ෙස්නා ර . ෙක්. ආ .  
 

ජා ක ද ා 
පදනම  

ප ෙ ෂණ උපා  අ ක්ෂණ සහාය මය 
සඳහා ජා ක තරඟකා  සම්මානය - 2017 
සස්ෙරඩ්න සම්මාන  
( දානය 2018.07.25) 

මහාචා ය සානායක එම්. ඒ. ෙක්. එ .  
මහාචා ය මාර එන්. එස්.  
මහාචා ය ජය ංහ එ . 
මහාචා ය ෙස්නා ර .ෙක්. ආ .  
අචා ය ජය ංහ එච්.ඩබ්ල: එම්. ඒ.   

ජා ක ද ා 
පදනම  

2017 ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  
කැ  ෙප න ද ාඥයන් ( දාන2018.04.06) 
1 වන ස්ථානය  
2  වන ස්ථානය   
3 වන ස්ථානය  

 
 
මහාචා ය සානායක එම්. ඒ. ෙක්. එ .  
මහාචා ය ජය ංහ එ .  
මහාචා ය ෙ න්දර . එස්. ඒ.  

ජා ක ක 
අධ යන 
ආයතනය  

ත්  3 ක බන්ධ ඉ පත් ෙම් 
තරඟෙ  ෙහාඳම ඉ පත් ම සඳහා වන 
රන් පදක්කම  

ෙර රාජා ඒ. ෙමන ය ජා ක ද ා 
පදනම  

ත ණ ද ාඥ සාකච්ඡා ස ෙ  සලතා 
සම්මානය  

ෙර රාජා ඒ. ෙමන ය  ජා ක ද ා 
පදනම  

ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ත්  
3ක බන්ධ තරඟය (පශ්චාත් උපා  අංශය) 
1 වන ස්ථානය  
2 වන ස්ථානය  
3 වන ස්ථානය  

 
 
සත ා එස්. ෙමන ය   

ර ංහ එම්. ඒ. ව . එන්. ෙමන ය 
ජයෙස්කර එස්. ෙමන ය 

ජා ක ක 
අධ යන 
ආයතනය 

ජා ක ක අධ යන ආයතනයෙ  ත්  
3 ක බන්ධ තරඟය (උපා  අෙ ක්ෂක 
අංශය) 

 
 
සානායක . එන්. මයා 
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1 වන ස්ථානය  
2 වන ස්ථානය  
3 වන ස්ථානය            

මඩමරන්දාවල, ෙ . එම්. .එස්.ෙමන ය 
ෙබ වනෙ  . ෙමන ය 

7.2   පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ  ග ය  
 
7.2.1 ෛජව බලශක්  සහ පාං  ප සර පද්ධ  පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  
 ව ාපෘ  නායක -  ආචා ය ෙ කා රත්නායක  

 ප ෙ ෂණ ව ාපෘ ය හැ න් ම  
 

ප ක්ෂණයට ලක්  ධාන ක්ෙෂ්  ෙ  ෛජව බලශක්  සහ  පාං  ප සර පද්ධ  
යන ක්ෙෂ් යන්ය.  පාං  ප සර පද්ධ  ප ෙ ෂණ ඉලක්ක කර ෙ  පෙස  කාබන්ව 
ප ෙ ෂ්ටන භවය, එ  ග කත්වය සහ  ලංකාෙ  ස්වාභා ක සහ වගාකළ 
වනාන්තර, පහත් ම්, තෘණ වගා, ෙගා ම්, ෙගව වගා සහ ඵ වැ ක වන්ෙ  
වගා ආ  ධ ධාන වෘක්ෂලතා ද ශයන් සඳහා පස වැ   කළ හැ  ම 

ගමනය මය.   ම්  පෙස  කාබන් සං ත ශක තාව ඇස්තෙම්න්  ම 
සහ යම් ම දැනටමත් ප ක්ෂණයට ලක්ව ෙව න් පව .   ලංකාෙ  
ෙවරළබඩ ල කාබන් ප සර පද්ධ  ළ කාබන් හ කරගැ ෙම් සහ සං ත පවත්වා 
ගැ ෙම් භවයන් බඳවද දැන් ප ක්ෂණ පැවැත්ෙව . ෛජව බලශක්  ප ෙ ෂණ 
ව ාපෘ ෙ  ඉලක්කය ව ෙ   ලංකාෙ  ක් න් ගහනය, ෙස ෙ ස ්

ෂ්පාදනය සහ ෙයද ම් බඳ ගෙ ෂණය මය.  ෛජව ඉන්ධන පද මට 
අමතරව ක්  ෙස ෙ ස, ප ප සහ කඩදා , ෙර , ෙර  ප තා (ෙලාන් ), 
ආහාර සහ සත්ව ආහාර, කෘ ක මය ආ  ඵ  පරාසයක ක මාන්ත සඳහා ක්  
ෙස ෙ ස් ෙයද ෙම් භවමය හැ යාවක් පව න බව ෙප  ය .  ව තමාන 
ව ාපෘ ෙයන් අවධානය ෙයා කර ඇත්ෙත්, ෙද් ය වශෙයන් ෙවන්කරගත් 
ෙස ෙල ල ක ක් න්ෙගන් ලබාගත් එන්ස ම සස්ාර, ධ අගය එක  
කළ ෂ්පාදන හා යාව  සඳහා ෙයාදාගැ මට පවත්නා භවයන් අධ යනයටය. 

 
වසර ළ යාත්මක කළ යාකාරකම්  

පහත දැක්ෙවන ප ක්ෂණ කරන ල . 

x  ලංකාෙ  ෙගායම් වගාකරන පෙස  පාං  කාබන් සහ අෙන ත් ෙප ෂක 
උෙදසා පාද ෙ ඛාමය පාං  ෙතාර  පද්ධ යක් සංව ධනය ම  

x  ලංකාෙ  ෙවරළබඩ ල කාබන් ප සර පද්ධ   කාබන් සං තයන්  
ශක තාව ඇස්තෙම්න්  ම සහ යම්ගත ම 

x ෙගායම්වල න රජන් භා තය කා යක්ෂමතාව ගමනය ම 

x ක්  ෙස ෙ ස්, ෛජව ඉන්ධන ෂ්පාදනෙ  සහ අෙන ත් අගය 
එක කළ ෂ්පාදන සහ යාව වල  ෙයද ම  

x ව කරණමය හ නාගැ ම, ෙප ෂක හැ යාව සැක ම සහ ෂ 
( ලක/ෙටාක් න) ශ්ෙ ෂණයද සමඟ  ලංකාෙ  ධ ජලාශවල පව න 
ස ෙනාබැක් යාවන්  ජාන ධත්වය ප ක්ෂා ම  

x න කරණය කරන බැක් යා හ නාගැ ම සහ ඒවා යාපනය ස් ක්කෙ  
ං ජලෙ  පව න න ෙ ට ඉවත් ම සඳහා භා තයට පවත්නා භවය ම ම  
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7.2.2 ඝන අවස්ථා ෙභෟ ක දයාව සහ ඝන අවස්ථා රසායන දයාව 
 වයාපෘ  නායක  -  මහාචාර්ෂය එම්. ඒ. ෙක්. ලක්ෂ්මන්ව සානායක  

 පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම   

ව ෂ 2018  ඝන අවස්ථා ෙභෟ ක ද ාව සහ ඝන අවස්ථා රසායන ද ාව බඳ 
ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ව ාපෘ ය අවධානය කර  ලැ ෙ ,  ෙශ්ෂෙයන් 
නව  ව   සහ බලශක්  උත්පාදනය සහ උපෙය තා ෙමවලම් සංව ධනය ෙශ්ෂ 
ෙකාටගත් තාක්ෂ කමය වශෙයන් වැදගත්  අඵත් ඝන අවස්ථා සහ ායස ්අවස්ථා 
(ෙජ ) ව  සංශ්ෙ ෂණය සහ ලාක්ෂ කරණය ෙකෙර ය.  වසර ළ  ප ෙ ෂණ 
කණ්ඩායම න් ව ාපෘ  පයක්ම  කර  ලැ ය.  ඒවානම්, (අ) නතාව වැ  

 කළ, ත්ව ස්තර Ti02 කාශ ඇෙන ඩ ස ත Pbs.Hg ක්වන්ටම ත්  සංෙ කෘත 
ය ෙක ෂ (ආ) ව  නැෙන වයර සහ Ti02 නැෙන තන්  ඒකාබද්ධ කළ 

බ ස්තරමය කාශ් ඇෙන ඩ ස ත අ කා යක්ෂම නතාමය ( ලාස්ෙමා ක්) 
රංජක සංෙ  කළ ය ෙක ෂ (ඇ) බ  ( න න් ෆ්ෙල ර ඩ්න - ෙකා-ෙහක්සා 

ෙර ෙ ා න් (PVdf-HEP) නැෙන  තන්  පටල පදනම් කරගත් ායස 
ඉෙලක්ෙරාල ට ලාක්ෂ කරණය සහ රංජක සංෙ කෘත ය ෙක ෂයන්  ඒවා 
ෙයද ම  (ඈ) Alcl 3  යම් කළ SnO2  පදනෙමන් ත් නැෙන  අං  / නැෙන  තන්  
/ නැෙන  අං  ත්ව ස්තරෙයන් ත් කාශ් ඇෙන ඩ, රංජක සංෙ කෘත ය ෙක ෂ 
කා යක්ෂමතාව නංවා ම. 

 
(අ)  නතාව (ප්ලාස්ෙම න) නංවා  ත්ව ස්තර Ti02  - කාශ ඇෙන ඩ ස ත Pbs:Hg ක්වන්වටම 

ත් සංෙ කෘත ර්ෂයෙක ෂ  
 

ක්වන්ටම ත් සංෙ කෘත ය ෙක ෂ (QDSCs) මෑත කාලෙ   ඵ  අවධානයක් 
ආක ෂණය කරෙගන ඇත.  එය වැය කා යක්ෂම ශක්  ප ව තක ෙයද මක් 
ෙලස ශාල බලාෙපාෙරාත්  ජ ත කර ඇත.  එයට ෙහ් ව එය ස  අද් ය කාශ් 
සහ ද ත් ණාංග ස ත අ ධ-සන්නායක ක්වන්ටම ත්ය.  නතාවමය රත්තරන් 
නැෙන  අං  සං ක්ත කළ රස ය ආෙ ත ඊයම්, ස ප , ක් න්ටම ත් සංෙ කෘත 

යෙක ෂ එකලස් කර  ලැ ය.  ෙම  අ යාත අය ක ස්තර අ ෙශ ෂණය සහ 
යා මය සමඟ Ti02  ත්ව පටල කාශ ඇෙනා ක නැෙන  ව හ භා තය සහ 

ලාක්ෂ කරණය සඳහා කාශ සහ ද ත් ලාක්ෂ කරණ තාක්ෂණය භා ත කර  
ලැ ය.  ෙමම නැෙන  ව හය එක් ස් කර  ලැ ෙ  Ti02  නැෙන  අං  ස්තර ෙදකකට 
මැ කළ Ti02  නැෙන  තන්  ස්තරය .  එම න් ආෙල කය ලබාගැ ම සඵලමත්ය.  
ආෙල ක රණ යාව යක් මට ෙහ් වන, නතාව නැං  ක්වන්ටම ත් 
සංෙ කෘත කළ ය ෙක ෂ 679.8 Mv  වෘත ප පථ ෙව යතාවක් ළ 5.41% 
ක් සහ 18.02 mAcm-2  ෙක  ප පථ  ඝනත්වයක් දක්ව න් වඩා යහපත් 
කා යක්ෂමතාවක් ෙපන් ය.   

 
(ආ)  නැෙන  කම්  සහ Ti02  නැෙන  තන්ව  සං ක්ත කළ බ  ස්තරමය කාශ් ඇෙන ක 

ස ත අ  කාර්ෂයක්ෂම නතාවමය රංජක සංෙ කෘත ර්ෂය ෙක ෂ  

 
රංජක සංෙ කෘත ය ෙක ෂයන්  ෛ -ස්තර කාශ් ඇෙන ඩවලට  නැෙන  
කම්  සහ Ti02 නැෙන  තන්  සං ක්ත ෙමන් ඇ වන බලපෑම ප ක්ෂාවට 
ලක්කර  ලැ ය.  ෙපා ඕ  ඔක් හරණ මය හරහා ශ්කම්භය  60-90 ක් සහ 
ග 1-2 ක් වන  නැෙන  කම්  සංශ්ෙ ෂණය කර  ලැ ය.  ද ත් මණය න් 
ෂ්කම්භය nm 80-120  නැෙන  තන්  සකස් කරග  ලැ ය.  TiO2 P25    ස්තර 

ෙදකක් අතර මැ කළ TiO2 P25 AgNWs සහ TiO2 NFs සං ක්තෙයන් සකස් කළ 
ෛ ස්තර කාශ් ඇෙන ඩ ත් සංෙ කෘත ය ෙක ෂ, 9.74% ක ක්ෂමතා 
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ප ව තන කා යක්ෂමතාවක් ද, වෘත ප පථ ෙව යතාව (Voc),  ප පථ ධාරා 
ඝනත්වය (Jsc) සහ කරණ 100 mWcm-2 යටෙත් ෙව න් 727.4 mV, 19.8 
mAcm-2 සහ 67.6% ණ සාධකය න්ද ක්තය.  ෙමම ඝනක න්ම ත් 
P25/P25/P25 ෛ ස්තර කාශ් ඇෙන ඩ ත් සංෙ කෘත ආෙ ්ය ය ෙක ෂෙය  
කා යක්ෂමතාව 6.69% ක් ය.   

 
(ඇ) බ  ( න න්ව ෆ් වර ඩ් - ෙකා- ෙහාක්සාෆ් ෙර  ෙ ාපා න්ව) (PVdf – HFP) නැෙන  

තන්ව  පටල පදනම් ායස් සහ ද ත් ච්ෙ දක සහ ඒවා සංෙ කෘත ර්ෂයෙක ෂවලට 
ෙය ම  

  
රංජක සංෙ කෘත ය ෙක ෂයන්  ධාන කා යභාරයක් ද ත් ච්ෙ දක න් 

කර .  ද ත්- මණය ම න් සකස්කර  ලැ  බ  ( න න් ෙහාක්සාෆ් ෙර  
ෙ ාපා න්) (PVdf-HFP සහ බ  අවයවක නැෙන  තන්  පටල, එ න් කාබෙන්ට් 
(EC) සහ ෙ ා න් කාබෙන්ට් (PC) සහ වයක ය කළ ෙපාටෑ යම් අයඩ ඩ්න (ki) 
ෙයාදා සැක  ව ද ත් ච්ෙ දනයක් ඒකාබද්ධ ෙමන් ායස් ඝන තත්ව 
(ෙජ මය) ද ත් ච්ෙ දනයක් සකස  ලැ ය.  ද ත් ච්ෙ දක පටලෙය  දක්නට 
ලැ ණ (SEM) ද ත් ම්බක  බ්ලමබ දැක් ෙ  පටක ඝනත්වෙ  සාමාන ය 14µm 
ක්  nm100-300 ෂ්කම්භය න් ත් බ  අවයක ෛ මාන නැෙන තන්  ජාලයක් 
තැ මය.  ෙමම ද ත් ච්ෙ දක, FTIR  සහ අවකරණ ප ෙල කන තාප ක ම් 
ම න් ස්ව පය පණය  අතර ෙමම ද ත් ච්ෙ දක ෙයාදා එකලස් කළ ත් 
සංෙ කෘත ය ෙක ෂ, ස්ව පය J-V සහ EIS ම් ම න් පණය කර  ලැ ය.  

ත් සංෙ කෘත ෙක ෂ  තාප ම් ම න් ෙහ ෙ  PVdf-HFP නැෙන  තන් වල 
ස්ඵ ක තාවය, ප  PVdf-HFP බ  අවයවකවලට වඩා 14% ක් පහළ බවය.  එෙස ්
ම නැෙන  තන්  පාදක ෙජ මය ද ත් ච්ෙ දනයන්  බ අවයක-බ අවයවක 
අන්ත යා කා ත්වය අ බවක් ද FTIR ව ණාව ය දක්ව .   
 

(ඈ) AlCl3 කාරය ලද SnO2 පාදක නැෙන අං  /නැෙන  තන්ව  / නැෙන  අං  ෛ  පටල  
කාශ ඇෙන ඩ ෙයාදා එකලස් කළ, රංජක සංෙ කෘත ර්ෂය ෙක ෂ කාර්ෂයක්ෂමතාව 

නංවා ම  
 

AlCl3 කාරක සමඟ SnO2 ද ත් මණ භා ත න් නැෙන තන්  ෛ ස්තර කාශ ්
ඇෙන ඩ, රංජක සංෙ කෘත යෙක ෂයන්  කා යක්ෂමතාව ඉහළ නංවාලන බව 
ෙහ ව ඇත.  නැෙන  තන්  ස්තරෙයන් ශස්ත ඝනකමක් ස ත SnO2  පා ත 

ත්◌ංසෙ කෘත යෙක ෂ වලට ෙමම නව  කාශ් ඇෙන ඩ සං ක්ත කළ ට 
සමස්ත ප ව තන කා යක්ෂමතාව පස් ණයකට වැ  මාණය න් ඉහළ දැ ය හැ  
ය.  ප ෙල කන ඉෙලක්ෙර න ම ස්ෙක පය න් අන්ත  සම්බන් ත 
ජාලව ගෙ  SnO2  නැෙන  තන්  ව හ ක්ෂණය කළ හැ  ය.  කාශ්ධාරා 
ඝනත්වය ඉහළ යාමයක් දැ ය හැ  ෙමම කා යක්ෂමතා ඉහළ නංවා මට ධානතම 
ෙහ් ව ෙලස නැෙන තන්  ස්තරයක්, කාශ ඇෙන ඩ සං ක්ත ම ෙහ් ෙකාට 
ෙමම ඉහළ නැ  ආෙල ක රණය කරන්නට ඇත.  ෙමම ත් සංෙ කෘත 

යෙක ෂ ළට ෛ ස්තර කාශ ඇෙන ඩ එක් ම න් ත් සංෙ කෘත 
යෙක ෂයන්    ෙ ්  ෙර ධය පහළ දැ ම, සම් දා ක ෙමන් ම නව  කාශ 

ඇෙන ඩ ෙව න් ද වන බව EIS ම් න් ෙහ දර   ඇත.  බ්ලෙල ඩ්න ෙලාට්ස් 
ෙව න් ක්ෂණය කළ ඉෙලක්ෙර න ආ කාලය ඉහළ යාම ම ත් ෙහ දර  
කර ෙ , ෙමම නව  කාශ් ඇෙන ඩ ස ත ත්සංෙ කෘත යෙක ෂ  
ඉෙලක්ෙර න සංෙය ජනය පහළ මට්ටමක පව න බවය.  ඉන්ෙඩා න් සහ 
ඉෙයා න් - Y රංජක ම න් සංෙ කෘත කළ සම් දා ක නැෙන  අං  ත  ස්තර 

කාශ් ඇෙන ඩ ත්සංෙ කෘත යෙක ෂ න්    100 mW cm-2  (AM 1.5) 0.3 
ක් සහ 2.02 කාශස් කා යක්ෂමතාවක් ෙව න් දැක්  අතර, ත්ව ස්තර කාශ් 
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ඇෙන ඩ උපකරණ එම තත්වයන් යටෙත්ම ෙව න් 1.55% ක සහ 2.73 
කා යක්ෂමතාවක් දැක් මට සමත් ය.   
 
“බ්ලෙල ඩ්න ෙලා ස්  ඉෙලක්ෙර න ආ කාලෙ  ක්ෂණ ම ෙහ දර  
කර ෙ , නව මය ෙමම කාශ් අෙන ඩ ස ත ත් සංෙ කෘත ය ෙක ෂ ළ 
පව න බවය.  ඉන්ෙඩා න් සහ ඉෙයා න් - y රංජක ම න් සංෙ කෘත කළ 
සම් දා ක නැෙන  අං  ත  ස්තර කාශ් ඇෙන ඩ ෙයාදා එක් ස් කළ ත් 
සංෙ කෘත යෙක ෂ ෙව න් 0.3% සහ 2.02% කා යක්ෂමතාවක් 100Mw 
cm-2 (AM 1.5) යටෙත් ෙපන්  අතර, සමාන තත්වයන් යටෙත්ම 1.55% සහ 
ෛ න්තර  සහ 2.73 ක කා යක්ෂමතාවක් දැක් මට කාශ් ඇෙන ඩ සමත්  බව 
ෙප  ෙගාස් ඇත. 

 
 රෙට  වර්ෂතමාන ගැට  ස මට සංවර්ෂධනය කළ ස ම් 
 

ව ග 4කට අයත් යෙක ෂ සංව ධනය කර ඇත.  දැනට ෙවළඳෙපාෙ  පව න ල 
අ ක කන් යෙක ෂ /පැනල සඳහා ආෙද්ශ කළ හැ  අ  යදම් ක ප ෙලස 
ෙම්වා තව රටත් සංව ධනය ෙම් හැ යාව පව .  එම න්  ලංකාෙ  බලශක්  
අවශ තා ස රා මට කරන න ජන ය බලශක්  දායකත්වය තව තවත් ඉහළ 
නංවා මට හැ වනවා ඇත. 

 
7.2.3 පෘ  සම්පත් සහ නර්ෂජන ය බලශක්  වයාපෘ ය  

 වයාපෘ  නායක  -මහාචාර්ෂය එන්ව. . බ ංහ  

 පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම 
 

 ව තමානෙ  ස් සංහ ෙ  පැවැත්ම සඳහා අත වශ ම ෙදයක් ෙලස බලශක් ය 
දැක් ය හැ ය.  ෙනන් න ඉහළ යන ඉ ම හ ෙ , පවත්නා බලශක්  ලා  
කා යක්ෂම භා තය, නව බලශක්  ලා  ෙසායාගැ ම තරමටම වැදගත්ය.  පෘ  
සම්පත් සහ න ජන ය බලශක්  ව ාපෘ ය ෙමම අංශ ෙදක ෙකෙර ම අවධානය 
ෙයා කර .  ඛ ජ සම්පත්වැ  අෙන ත් පෘ  සම්පත් ෙකෙර ද ෙමම සංක පයම 

කර ඇත.  
 
  ලංකාෙ  තාපමය සම්පත් බඳව වන උප-ව ාපෘ ය ස ව ක සහ ව වහා ක 

ඉලක්ක ෙදව ගයම පව .  න ජන ය බලශක්  ලා යක් ෙලස තාපමය 
බලශක් ය ෙසායා ගැ ෙම් වැදගත්කම බඳව ත කයක් ෙනාමැ ය.  ඒ අතරම  
ලංකාෙ  තාපමය සම්පත්  ආරම්භය සහ ක රට ජයා  ලාමය මාවන්ට එ  
ඇ  සබැ යාව අවෙබ ධ කරගැ ෙම් බල උනන් වක් ද්ව න් ළද පව . 

 
 ආ ක ව නාකම න් ත් ඛ ජ ගණනාව න්  ලංකාව ෙපාෙහාසත්ය.  දැනට 

ෙසායාෙගන ඇ  ඛ ජ තැන්ප  රසර ෙලස භා තයත්, ෙමෙතක් ෙනාදැන න 
ඛ ජ තැන්ප  ෙහ දර  කරගැ මත් ෙමරට ආ ක සංව ධනය උෙදසා දායකව  
ඇත.   ලංකාෙ  ඛ ජ සහ පාෂාණයන්  ලාරම්භය බඳ ගැ  අවෙබ ධයක් 
ලැ ම, නව සම්පත් හ නාගැ මට උද වනවා පමණක් ෙනාව,  ලංකාෙ  ලාමය 
සං ණයන්ෙ  ලාරම්භය අවෙබ ධකර ගැ මට සහ වඩා ගත මට්ටෙම් දැ මක් 

කර ගැ මටද දායකව  ඇත.   
 
 ෙ ඩාන් යම් සල  ම සඳහා වන ව ාපෘ යක්, පරමා ක බලශක්  

මණ්ඩලය සමඟ ඒකාබද්ධව කර  ලබන්ෙන් ප ම රණ මට්ටම් බඳ 
පාදෙ ඛා වා ගැ මට සහ ඛ ජ සම්පත් ෙසායා ගැ මත් අර  ෙකාට ෙගනය.   

 
 තාපජ ද තය බඳ ව ාපෘ ය  ලංකාවට අ ෙතන් හ න්වා න් ෙර ගා  

ප ෙ ෂණය . තාපජ ද තය ය  “ ෙබක් ආචරණය” භා ත කර තාප 
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බලශක් ෙයන් සෘ  ෙලසම ය ජනනය මය . තාපජ ද තයට න ජන ය 
ලා යක් භා තෙයන් ය ජනනය කරන අතරම එ  ඇ  ධාන වා යක් වන්ෙන්, 

අපෙත් යන තාපය සහ-ජනනය න් ය බවට පත් මට “අප ව  එක  
කරන්ෙන ” සහ ප ව තකෙය  ෙලස යාකර දැනට පවත්නා පද්ධ වල සමසත් 
කා යක්ෂමතාව ඉහළ නැං මට අද් ය හැ යාවක් පැව මය. 

 
 
7.2.4. බලශක්  සහ උසස් වය රසායන පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  
 වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය ෙ . බණ්ඩාර  

 
පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  හැ න්ව ම  

 

 බලශක්  උසස් ව  රසායන ව ාපෘ ෙ  ධාන අර ණ වන්ෙන් න ජන ය 
බලශක් ය බඳ ප ෙ ෂණ මය.  ශ් ත ෙලසම සඳහන් කළෙහාත් අපෙ  
ප ෙ ෂණ ධාන වශෙයන්ම අවධානය ෙයා  කර ෙ  ය බලශක් ය, රසායන 
සහ  බලශක්  බවට ප ව තනය කළ හැ  නව ව යන්  රසායන ද ාත්මක 
හා ෙභෟ ක ද ාත්මක හැ යා ෙකෙර ය.  ය බලශක් ය ෙය ජනවත් 
බලශක් යක් බවට ප ව තනය ම යන  ෙත්මාව ඔස්ෙස් ෙමම ව ාපෘ ය 
යටෙත් උප-ව ාපෘ  පයක්ම පව . ඒවා වන්ෙන් කාශ 
උත්ෙ රණය/උත්ෙ රණය, ය ෙක ෂ සහ ප සරය ය  පැව  තත්වයට පත් ම 
යනා ය .  කාශ උත්ෙ රණ ව ාපෘ ෙය  , භාසංස්ෙ ෂණ යාව ය 
අ කරණය ම සඳහා   අප කෘ ම රසාය ක ෙමවලම් තන  ලබන්ෙන් ය 

රණ ස් මට, ෙයා මට සහ ෙයද මටය.  එම ෙයද ම් බඳ උදාහරණ 
ෙලස ජලය ඛණ්ඩනය ම, ප සරමය වශෙයන් ධාකාර ප  ඉන්ධන පද ම 
සඳහා වා ෙග ය කාබන්ඩෙයාක්ස ඩ්න ප ව තනය ම දැක් ය හැ ය.  ෙමම 
ප ෙ ෂණ ධාන වශෙයන්ම අවධානය ෙයා කර ඇත්ෙත් අනාගත බලශක්  භවය 
ෙලස සැලෙකන ජලය ඛණ්ඩනය න් හ ජන් පද මට ය.  එෙස්ම ෙමයට 
අමතරව ෙමම කණ්ඩායම ස යව පවත්වාෙගන යන ප ෙ ෂණයක් නම් හා යට පත් 
ප සරය, ය  කෘ මත් ම බඳ ප ෙ ෂණය.  එ  ඔ න් ප ක්ෂාකර ෙ  

එ ය භා තෙයන් කා ක ෂක අවකරණය න් නවතම අ  යදම් ජලය සහ 
වාතය ප කරණය කළ හැ  ම බඳවය.  ය බලශක් ය, ය ශක් ය බවට 
ප ව තනය ෙම් ප ෙ ෂණ මාතෘකාව ළ ෙමම ප ෙ ෂණ ධාන වශෙයන්ම 
අවධානය ෙයා  කර ෙ  රංජක සංෙ කෘත, ය ෙක ෂ ආ  ධ ව ගවල ය 
ෙක ෂ ක අවශ තාවන් (  එ ෙයන් උප ම ඵල ලැ ම සහ උද් පක ආෙර පණ 
වාහක කා යක්ෂමව ෙවන් ම)  බඳව අවෙබ ධයක් ලැ මට සහ ඒවා වඩා 

මත් ෙකෙර ය. 
  
 ප ය වසර ළ යාත්මක කළ යාකාරකම්  
  
 ව තමානෙ  පව න බලශක්  ඟතාවයට වඩාත් ඉහළ බලාෙපාෙරාත්  තැ ය හැ  

තාක්ෂණ අතර අප ශක් ෙය  ඵල ෙනලා ගැ ම එක . අප-ශක් ෙය  ඵල ෙනලා 
ගැ ෙම් තාක්ෂණෙ  ක සංක පය ව ෙ , තාප සම්පත සහ යාන් ක ශක් ය 
වැ  අප-ශක් ය  ශක් යට සහ රසායන ශක් ය වැ  භා ත කළ හැ  ශක්  
ආකාරයකට ප ව තනය මය.  ඩ ද ත් ව ,  අප-ශක් ය ඵල ෙනලා ගැ ම 
සඳහා භා ත ම බඳ ප ය කාලය ළ  මහත් උනන් වක් දක්ව  ලැ ය.  
ෙබෙහ න් බලාෙපාෙරාත්  තැ ය හැ  ක ප බලශක් ෙ  ඵල ෙනලා ගැ ෙම් 

මයක් ෙලස ඩ ද ත් ව  ස  ඩ- ද ත් ලක්ෂණ භා තය දැක්ෙව .   
 
 අප- ශක්  ඵල එක් ස්කර ගැ ෙම් , ෙශ්ෂෙයන් ෙසාෙරා ක ෙමවලම් ව න් 

එෙස් ෙම්   ඩ ද ත් ව  ෙලස ෙපාටෑ යම් න රෙබ්ලට් (KNbO3) සහ ෙස යම් 
නෙය ෙබ්ලට් (NaNbO3) දැ  උනන් වක් ඇ  මට සමත් ය.  ඒවාෙ  ශ්ෂ්ඨ ඩ 
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ද ත් ණ පැව යද ෙපාටෑ යම් නෙය ෙබ්ලට්  ඩ උත්ෙ රක යාකා ත්වය වල 
බව ෙහ ව ඇත.  ප  ර දැස් අ ධ- සන්නායක ෙහ  සෙදාස් මා ාණය ෙහ  
භා තෙයන් ආෙර පණ වාහක සාන් ත්වය යාමනය න් ඩ උත්ෙ රක 

යාව ය ඉහළ නැං ය හැ ය.  ෙමම ප ක්ෂණෙ  කරණය කළ ඝන-අවස්ථා 
යාව න් අපට ඩ ද ත් ෙපාටෑ යම් ෙය ෙබ්ලට් දහස් ආෙර පණ වාහක 

ඉහළ නැං මටත් හැ ය.  එම න් හ ජන් පද ම සඳහා අප-ශක් ය ඵල එක් ස ්
කර ෙපාටෑ යම් ෙය ෙබ්ලට්  ෂ්ඨ ඩ උත්ෙ රක යාකා ත්වය ද ශනය 

මටත් හැ ය.   
 

 ල අ ක කන් ය ෙක ෂ සඳහා පවත්නා එක් ස මක් වන්ෙන් -පටල ය 
ෙක ෂ තාක්ෂණයය, ෙකස්ට ට් ව හගත Cu2ZnSnS4 (CZTS) අ ධ සන්නායකය, 
ආෙල ක ඵල ෙනලාගැ ෙම් අෙ ක්ෂා තබාගත හැ  ව යක් ෙලස සලකා බලන 
අතරම CZTS පාදක යෙක ෂ බඳ වැ  ග යක් ප ය වසර පය ළ  
සාක්ෂාත් කරෙගන ඇත.  CZTS ය ෙක ෂ එක් ස් ෙම්  ක්ත සහ ක්ත 
ෙනාවන අවසාදන තාක්ෂණ භා තය වා තා  ඇත.  ෙමම ම අත න්  තාප 

ච්ෙ දනය, මණ ආෙ පය සහ ද ත් අවසාදනය, ආ  ක්ත ෙනාවන ම බ ලව 
භා ත කර  ලැ ෙ  ඒවාෙ  සරල බව සහ වැයෙවන යදෙම  අ බව ෙහ් ෙකාටය.  
CZTS බඳ අධ යනෙ   තාප ච්ෙ දනය, මණ ආෙ පනය සහ ද ත් 
අවසාදන ම ම න් ෆ්ෙල න් මා ණය කළ න් ඔක්ස ඩ  පටල සකස් කර  
ලැ  අතර ඒවාෙ  ග  ලක්ෂණ සන්සන්දනය කර  ලැ ය.   

 

 රෙට  දැනට පවත්නා ගැට  ස ම සඳහා සංවර්ෂධනය කළ ස ම්  
 

 ජා ක ද ා පදනෙම් තාක්ෂණ දාන යටෙත්, අප න් වාහන ෙස්වා ස්ථානවල 
දාහ න අප-ජලෙයන් අප-ෙත  ෙවන්කරගැ ෙම් ඩා  යාකාරකයක් 

සංව ධනය කර ඇත.  ෙමම - යාකාරයක තවත් කර ෙස්වා ස්ථානයන්   
ප ක්ෂණයට ලක් මට අදහස් ක .   

 
 

7.2.5 ප සරමය දයා පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  
 ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  ජල පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  

  වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය ෙරාහාන්ව ර ය  
 

 පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම  
 
 ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ජල ප ෙ ෂණ ව ාපෘ ය, 2030 සැමට  
ජලය හා ස පාරක්ෂාව නම් එක්සත් ජා න්ෙ  රසර සංව ධන 6 වන ඉලක්කය 
සමඟ එෙක්  ෙව .   ලංකාව ජලය ඟ රටක් ෙනාෙ .  එෙහත් අ ක ලවණතාවය 
ෙහ් ෙකාට ෙමරට ය  කලාපෙ  ෙවෙසන යන 3 කට අ ක ජනගහනයකට 
ආරක් ත පා ය ජලය ලබාගත හැ  ලා  ෙනාමැත.  ඒ ෙමරට  ජනගහනෙයන් 

යයට 14ක් පමණ ෙව .  අප ව  න   ජල කාරක මයක් ය  කලාපයට 
හ න්වා ම න් එ  පවත්නා සමස්ත ජල ආත යට ණ ස මක් ලබා මට 
හැ ය.  ෙම් සඳහා සම් දා ක වැ  ෙපරණ කා යක්ෂමතාව ඉහළ නංව  ඇත.   
ලංකාෙ  රන් ෙයාදාෙගන සර කළ හැ  නැෙන -පටල සංව ධනය මට 
ෙය තය.  එතැන කරන ප ක්ෂණ අත්හදා   බැ ෙම් නව ම ම න් ාථ ක 
ජල ෂක රසායන ව ග භා ත කර ජල ලා  මා, සෙම ධා ක ජල ණාත්මක 
ද ශක හ න්වා ෙද  ඇත.  ජා ක ජල සැප ම් සහ ජල පවාහන මණ්ඩලය, 
ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලය, ජයව ධන ර ශ්ව ද ාලය සහ රජරට ශ්ව ද ාලය 
යන ආයතනයන්  ද ාඥයන් ෙම් සඳහා ජා ක ක අධ යන ආයතනය සමඟ 
එක්ව කට  කර .   
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වර්ෂෂය ළ යාත්මක කළ යාකාරකම්  
 

ය  කලාපෙ  ගම් වල භා ත කළ හැ  නව ජල කාරක පහ කම්  අප සැල ම් 
කර ඇත.  ෙමම ජල කාරක යන් යක ආකෘ යක් දැන් රජරට ශ්ව ද ාලෙය  

යාත්මකව පව .  ෙමම යාකාරකෙම  ඉලක්කය ව ෙ  ශක් මත් සහ ස් ර 
ජල කාරකයක් ගම් වලට සැප ම .   ෙමම ඒකකෙය  ශස්තකරණය දැන් 
අවසන් කර ඇත.  වසර 5ක කාලයක් ළ ෙමම තාක්ෂණය  ලංකාවට පැවෙරන අතර 
අවශ  ප ෙභ ජ   ව  ෙබාෙහාමයක් ෙද් යව ලබාගත හැ  ව  ව න් එක් ස ්
කර  ඇත.   ලංකාෙ  ය  කලාපෙ   ජලය හා දැ ය හැ  ධාන ශන්ය 
ව ෙ  ඉහළ TDS අගය න් ත් ක නත්වය සහ ෆ් ෙරා ඩ්න යනා  ආරක් ත බව 

යාමනය කරන මා ඉක්මවා පැව මය.  ජලය ප ෙභ ජනයට ෙපර ෆ්ෙල ර ඩ 
මට්ටම පාලනය ම,  ෆ්ෙල ර ඩ්න ාථ ක ෂණයක් බැ න් කළ ව ඇත.  TDS 
සහ ක නත්වය යන ෙදකම යාමනය ම අ වා ය ෙනා වද ජලය පානෙ  

යතාවයට ඇ  කරන හා ය බරපතළය.  එෙහ න් ෆ්ෙල ර ඩ්න ෙහ  ෙවනත්  
ගණෙ  ෂක සංචරකයන්ට ෙහ  කාර මට පළ  ජලෙ  පා ය  බව ඇ  

ම අවශ ය.  ය  කලාපෙ  ජලයට කාර ෙය මට බ ලව ෙයාදාගන්නා 
මයක් වන්ෙන් ත ා ැ  තාක්ෂණය .  ෙම   අප ෙය ජනා කර  ලැ ෙ  ය  

කලාපෙ  ගමක ජල ලා  මා ල  ම සඳහා රසායන ෙශ්ෂ උපෙය  
කරෙගන සෙම ධා ක ජල ණාත්මක ද ශකයක්  මය.  ෙමම ජල ණාත්මක 
ද ශකෙ  අගය 9-406 පරාසයකට බ න් ය.  එය පං  4 කට (ඉතා ෙහාඳ 0-25,  ෙහාඳ 
26-50, අ තකර 51-75, ඉතා අ තකර 76-100 සහ  > 100) වශෙය .  
සමසථ්ා ක ජල ණාත්මක ද ශක අගයයන් ව කරණය කර  ලැ ෙ  ෙපා  

ශ්ෙ ෂණය ම . 
 
රට ළ වර්ෂතමානෙ  ගැට ව පව නම් ඒවා ස ම සඳහා ඉ පත් කළ ස ම් 
 
1 ය  කලාපයට  පටල පදනම් ජල කාරක පහ කමක් සංව ධනය 
2 කාරක සඳහා  ප ක්ෂා ෙම් සෙම ධා ක ද ශකයක් සංව ධනය 
3 -වැ ජල කාරක ඒකක යාව යක් සංව ධනය  
 

(ආ)  වය සංවර්ෂධනය සහ ෂක සඳහා යම් ම  
 වයාපෘ  නායක  - ආචාර්ෂය ලක්මාල් ජයරත්න  

 
පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ  හැ න්ව ම  
  
ප ස ක ද ා ප ෙ ෂණ වැඩසටහන ක සහ ව වහා ක යන අංශ ෙදකමට අයත් 
ක්ෙෂ් යක් ෙලස සැලෙක .  ෙකෙස් ෙවතත් ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ   
ප සර ද ාෙ  ප ෙ ෂණ වැඩ සටහන් ෙම්  ෙවනත් ප යාෙල කයක් ග .  
ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප සර ප ෙ ෂණ වැඩ සටහෙන් හරය ගතෙහාත් 
දැ ය හැක්ෙක් ෙල කය උනන් වක් දක්වන  ලංකාවට දැ ව බලපාන ප සර ගැට  

බඳ ක ද ා ක  බඳ අවධානය ෙයා  මය.  ව තමානෙ  
සංව ධනෙ  එක් ධාන ගැට වක් වන්ෙන් ප සරමය ෂණයය.  ෙමය ෙවනස් ම 
සඳහා වැ ම අවධානය ෙයා ව ඇත්ෙත් ජලය, පස සහ වාතය ෂණය කරන ව  
සඳහා කාර සැල මය. ස්වභාවෙ  පව න ෂක ව යන්ෙ  පාදක සහ ක 
යාන් ණය අවෙබ ධ කරගැ ම සහ ම ශන ඉතා වැදගත්ය.  අ  කළ නැෙන  
ව  සහ සං ක්ත ව  ආ යද ධ ෙයද ම් වල  වැදගත් කා ය භාරයක් ඉ කර . 

 
වර්ෂෂය ළ  යාත්මක කළ යාකාරකම් 
i වන යාකාරකම  
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ප සරෙ  පව න ෂක ෙසායාගැ ම සඳහා L- ස්ෙට න් ආව ත CdTe ක්වන්ටම 
ත් සංස්ෙ ෂණය  

ii  වන යාකාරකම  
ෙද් ය කැෙවා න් මැ  සහ ෙවනත් ව  ෙයාදාෙගන ෙයාල ට් සහ ෙන -

ෙයාල ට් සංශ්ෙ ෂණය කර ජලෙ  ක නත්වය, වා  අ ෙශ ෂණ සඳහාවන පටල 
සංව ධනය  
iii වන යාකාරකම  
ජල ෂකයන් ඉවත් ම සහ අයන් ඔක්ස ඩ සහ කරණය කළ නැෙන  ව  
ෙයාදාගැ ම        
iv වන යාකාරකම  
ජලෙ  අඩං ව ඇ  ෆ්ෙල ර ඩ්න ඉවත් ම සඳහා අයන් ඔක්ස ඩ්න ආෙ ත 

වැ  ෙයාදාගැ ම      
 

2018 වර්ෂෂය ළ  කළ පර්ෂෙ ෂණ න්ව ලද වැදගත් ඵල හා ෂ්පාදන  
x ෙයාල ට් පහ කම් ස ත ෙද්ශවල වා ෙග ය තත්වයන් L- ස්ෙට න් 

ආව ත CdTe ක්වන්ටම ත් සංශ්ෙ ෂණය මට අ ත් සහ අ  යදම් මයක් 
සංව ධනය  

x  අං  මාණ පාලක කාරකයක් ෙලස ෙස යම් ෙඩ  ස ෙෆ්ට් සහාය ඇ ව 
නැෙන - ෙය ල  ඒ  (LTA zeolites) සංශ්ෙ ෂණය ම  

x ෙද් යව ලබාගත හැ  කැෙවා න් මැ  භා ත කර න් ෙයාල ට් - ඒ 
සංස්ෙ ෂණය ම  

x  වැ  එකලස් ම  
 

 (ඇ)  වා  ෂණය සහ අවදානම් තක්ෙස් ව  
 වයාපෘ  නායක  - ආචාර්ෂය  ෙබ වත්ත 
 

වා  ෂණය ය  ෙල ක මහජන ෙසෟඛ  ගැට ව .  වා  ෂණයට ලක් ම සා 
ව ෂයයකට යනයක පමණ ජනතාවක් මරණයට පත්ෙව .  ෙර ග ඩා ඇ  

ෙම් ධානම ප ස ක අවදානම් සාධකය ෙලස එය සැලෙක .   ලංකාෙව  වා  
ෂණ තත්වයට පා ම ෙනාසලකා හ න ලද මානව ෙසෟඛ  අවදානම .  වා  
ෂණය ස ව ව  ෙහවත් රන්තරව පව න තත්වයක් වන අතර යම් ෙද්ශයක  

ජනගහනයම ෙමම අවදානමට පා ෙව .  එෙහ න් ෂණෙ   ඉහළයාමක් ව 
ජනගහන මට්ටෙම්  බරපතළ අවදානමක් එ ල කර .  වා  ෂණයට පා ම   
ශ්වසන සහ හෘත්වා  ෙර ග ඇ මට සහ පව න ෙර ග තත්වයන් උ මට 
ෙහ් ෙව .    ලංකාෙ  ආ කය ෙකෙර  වා  ෂණය ඇ කරන ෙසෟඛ මය 
බලපෑම, ෙමරට ආ ක ව ධනයට ෙමන් ම භ සාධනය ෙකෙර   සැල ය  
බලපෑමක් ඇ  කර .  ෙසෟඛ මය අවදානම් තක්ෙස් ෙ  වැදගත් වන ජනගහන 
ඇස්තෙම්න් / ද්ගල මට්ටෙම්  ඇ වන පා ම ඇස්තෙම්න්  මට වා  ෂණ 

පණය භා තා කර .  වා  ෂණ පණය සහ ෙසෟඛ මය අවදානම් තක්ෙස් ව 
බඳ ප ෙ ෂණ ව ාපෘ ෙ  යැ න කණ්ඩායම තම ඉලක්කය කර ගත්ෙත්  

ලංකාෙ  නාග ක හා ගම්බද ෙද්ශවල,  වා  ෂණය ෙහ් ෙකාට ඇ වන ෙසෟඛ  
අවදානම ඇස්තෙම්න්  මට වා  ෂණ පාලන මයන්  කා ය සාධනය සඳහා 
වා  ෂණය පනය ෙයාදා ගැ මය.  එෙහ න් ෙමම ව ාපෘ ය න් උත්පාදනය 
කරන ලද ෙතාර  උපෙය  කරෙගන හණ  කණ්ඩායම් සහ අ -අවදානම් 

ෙද්ශ හ නාගැ මට සහ ෂණය අ ම සඳහා යාත්මක කළ  පත්  
ෙද්ශ ම කළ හැක.  පත්  යාත්මක ම න් වා  ෂණය පාලනය 
ම ඉලක්ක කරගත් සාක්  සැප මට ෙමම ප ෙ ෂණ කණ්ඩායම සමත්ව ඇත. 
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7.2.6 ප ණාමය, ප සර දයාව සහ ප සර ව දයා පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය 
 වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය ෙර්ෂෂ් . ෙබන්වජ න්ව  
 

ප ක්ෂණාගාරය ළ, ෙමම අවස්ථාව වන ට ෙලාව රා ෙගාඩ ම් සහ ය ප සර 
පද්ධ න්  ෙවෙසන ශාක සහ සත්ව ෙශ්ෂ ගණනාවක් බඳව අධ යන ෙව න් 
පව .  ඒ අතර ෙශ්ෂෙයන්ම  ලංකාෙ  ෛජව ධත්වය බඳ වැදගත්ම 
ස්ථානයක් වන බට ර ක යායද ෙව .  ක වශෙයන්ම ෙම  අවධානය ෙයා  
කර ෙ  ශාල අපෘෂ්ඨ වං කයන් සහ  ඩා ශාක ෛජව ධත්වය ස ත ශාල 
වශෙයන් ෙමෙතක් ෙනා  ක්ෙෂ්  ෙකෙර ය.  අප රෙට  අපෘෂ්ඨවං ක ස න් 

බඳව ම මට පා ම ශාල වශෙයන් ෙනාසලකා හැර ඇ  අතර, ඒ සඳහා වන 
ෙබාෙහ  අධ යන අ රාජ යන්ට යටත්ව  ගෙ  ආරම්භ  ඒවාය.   

  

වසර ළ යාත්මක කළ කාර්ෂයයන්ව  
x  ලංකාෙ  ෙගාබ්ල න් ම වන්ෙ  ෙත රාගත් ගණයන්ෙ  (Araneae:    

Oonopidae) ෙග මනයන් ස තව අ ක වංශ ෙ ය 
x  ලංකාෙ  ප න ම වන්ෙ  (Araneae: Salticidae)  අ ක අං  ෙ ය  

සහ ව කරණය  
 
 
7.2.7 ආහාර රසායන දයා පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  

 වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය නස් ම් ම ක්කාර්ෂ 
 

පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව මක්  
 

ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ආහාර රසායන ද ා ව ාපෘ ෙය  අර ණ 
වන්ෙන් ජා ක ආහාර රක් තතාවයට යම් වශෙයන් අ  උපෙය තාව න් ත් 
ශාක සම්පත්   අගය ඉහළ නංවා ය හැ  අන්දම, ආහාර රසායන ද ා ෙයද ම් 

න් අවධානයට ලක් මය. ෙද්ශ ක ෙවනස්කම් ෙහ් ෙවන් පැනන න 
අ ෙය ග සන්ද භය ළ, ආහාර රක් තතාව  ලංකාෙව  ජා ක ව නාකමක් 
ස ත ගැට ව .  ෙමවැ  ප මක් ළ ඌන උපෙය තාවයක් ස ත සම්පත්වල 
අගය ඉහළ නංවා ම යහපත් ෙම පයය .  ඉහළ ෛජව ධත්වයක් ස ත 

ව තන කලා ය රටක් වන  ලංකාෙ  ඌන උපෙය තාවයට ලක්  ශාක සම්පත් 
පය .  ඒ අත න් සමහරක් වනගත ෙද්ශයන්  හ වන, ආහාරයට ගත හැ  

පැළෑ , පල , ඇට ආ  දෑය. වා ජමය උපෙය ජනය සඳහා ප ෙ ෂණ ෙනා ම 
සා  ලංකාෙ  කෘ කා ක ක්ෙෂ් ය ළ අපෙත්යන ෙහ  ඌන උපෙය ජනයට 

ලක්  ෙහ  අ  ෂ්පාදන ගණනාවක් දැ ය හැ ය.  එෙස ් න ත් මා ල 
අධ යන න් ෙමම අ  ෂ්පාදන ළට අගය එක  ෙමන් නව මය ආහාර 
ෙහ  සංඝටක ෙහ  ෙලස මත්ව සකස් කළ හැ ෙව .  අගය එක  ම න් 
ෙමෙස් සං ක්ත කළ  නව  ෂ්පාදන සමාජෙ  ආහාර සහ ෙප ෂ ය වශෙයන් ගැට  

ස මට පමණක් ෙනාව යවැ යාව වැ  කා ක ෙර ග ව ධනය ෙම් අවදානම 
සං ඳ මට සමත් කා යාත්මතක ආහාර බවට පත් මට හැ ය.  ෙමවැ  ඌන 
උපෙය ජනයට ලක්  ශාක සම්පත් හරහා ලැෙබන අ ව  ස  ෙප ෂණමය සං ය 
ෛජ  යාකා ත්වය, ණාත්මකභාවය ම සහ කා යාත්මකබව ම අප 
ප ක්ෂණයට ලක්කර ඇත.  සාමන ෙයන් ගත්කළ අ තකරණය, මහරණය, 

ය ම, බැ ම ආ  ධ ආහර සැක ම් ම ෙයද ෙම්  ෙමම අ  ආහාර ස  ෙප ෂණ 
සං ය, ෛජව යාකා  බව සහ කා යාත්මක ණ ලක්ෂණ යම් ෙවනස්කම්වලට 
ලක් මට ඉඩ ඇත.  ෙමම ය හැ  ෙවනස්කම් බඳව ප ෙ ෂණ ම,  
මානව ෙප ෂණය, ආහාර රක් තතාව, සහ යහ පැවැත්ම ෙකෙර  සැල ය  
වැදගත්කමක් දක්ව .  ෙමම ව ාපෘ ෙය  අංගයක් ෙලස වංච ක යාවන්ෙගන් 
පා ෙභ කයන් ආරක්ෂා ම සඳහා ෙමම ආහාර ෂ්පාදනවල ණාත්මකභාවය සහ 
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තථ භාවය සහ ක ම උෙදසා ආහාර රසායනය ෙයාදාගැ ම සඳහා වන අවධානය 
ෙකෙර  ද අපෙ  අවශ තාව ෙයා ව ඇත.   
 
වර්ෂෂය ළ  යාත්මක කළ යාකාරකම්  
 

ජාත න්තර කාශකයන් සමඟ කාශන පළ ම, ල ෙපා  ප ෙ ෂණාගාරය 
සමඟ අවෙබ ධතා මක් අත්සන් ම,  පශ්චාත් ප ෙ ෂණ උපා  අ ක්ෂණය, 
උපා  අෙ ක්ෂකයන්ෙ  ප ෙ ෂණ අ ක්ෂණයට බා ර ආයතනයන්   
සම්මන් ණ ඉ පත් ම ආ ය ප ය වසෙ   ය.  

 
7.2.8 වය සැක ම්කරණය සහ උපකරණ සැක ම 

 වයාපෘ  නායක  - . ආර්ෂ. ඒ. මාර  
 

වයාපෘ ය හැ න්ව ම  
 

ෙමම ප ෙ ෂණ ව ාපෘ ය ම න් කර ෙ , ෙද් ය වශෙයන් ලබාගත හැ  
කාබන් ව  අගය එක  කළ ෂ්පාදන බවට ප ව තනයකර ඒවා උපකරණ ෙයද ම් 
සඳහා උපෙය  කර ගැ මය.   ලංකාෙ  රන් සං ද්ධ කර ඒවා එ  සා ක 
ස්ව පයන් වන ැ න් සහ ැෙ න් ඔක්ස ඩ බවට අ ෙ රණය ම අෙ ක් තය. 
ෙම්වා බලශක්  ප ව තනය සහ සං ත පද්ධ  ළ ෙශ්ෂෙයන්ම යෙක ෂ සහ 
අ -ධා ක ආ ය සඳහා ෙයාදාගැ ෙම් නව  උත්සාහයක් දර න් පව .  
ව තමානෙ  වා ජ මට්ටෙම් අ -ධා ක සාද  ලබන්ෙන්  ලංකාව න් 
පහ ෙවන් සපයාගත හැ  ව  ෙදකක් වන ෙපා ක  අ  සහ රන් ෙයාදා 
ග . ෙම් සඳහා ෙකෙරන කා යයන්   ක ස් ත ශ්චය ම ෙමන්ම 

වැය ඵලදා  තාක්ෂණ මනාව සංව ධනය මද ෙව .ෙමම ප ෙ ෂණයන්  
සා ථකත්වය ප  බලශක්  ෂ්පාදන උත්සාහයන්ට, ෙද් ය අ ව වල අගය ඉහළ 
නංවා මට, උපකරණ නෙව ත්පාදනයට සහ ෂ යන් අ ෙ රණයට ෙයාදාගත 
හැ ය. ෙමම ෙශ් ත යා හැ න ට ෙමම ව ාපෘ ය එ   ෙත්මාවට අදාළ 
ෙවනත් කා යයන් මට ද උත්සාහ දැ මක් ව  ඇත. 
 

වසර ළ  යාත්මක කළ කාර්ෂයයන්ව  
  
වසර ළ  ව ාපෘ ෙය  ෙත්මාවට අදාළව පහත සඳහන් දායකත්වයක් දැක් මට 
සමත්ව ඇත.  රන් සං ද්ධකරණය සහ අපප ණන කා යයන් ගටම  කර  
ලැ  අතර අපප ණනය කළ ව  ෙත  අවෙශ ෂණය සහ අ -ධා ක ඉෙලක්ෙර ඩ 
එක් ස් ම බඳව ප ක්ෂාවට ලක්කර  ලැ ය.  ෙපා ක  අ  
සං ද්ධකරණය සහ ස යනය සඳහා නව තාක්ෂණ සංව ධනය කර  ලැ ය. 
බැ ම න් ෙතාර අ -ධා ක ඉෙලක්ෙර ඩ අධ යනට ලක්කළ අතර, ඒවා වා ජමය 
උපකරණවල ෙයාදා ඇ  උසස්ම ගණෙ  ධා ක හා සමමට්ටම් යාකා ත්වයක් 
ස තබව ෙහ දර  කරෙගන ඇත.  ෙමම කා යයෙය  කැ ෙපෙනන ලක්ෂණය නම්, 
නව  රටාව න් ත් ම න්ම කාබන්, අ - ද ත් සන්නායකතාවක් සහ ඝන අ -
ධා ක ඉෙලක්ෙර ඩ තහ , ෙපා ක  අ  සහ තාප ච්ෙ දනයට ලක්කළ  
ෙයාදා සකස් කළ හැ මය. බැ ම් පාදක ඉෙලක්ෙර ඩ ෙමන් ෙනාව ෙමම 
ඉෙලක්ෙර ඩ ක්ෂාරමය සහ අම්ල ෙර  ණ සහ තාප අසං ධානාත්මක බවක් 
ෙනාදක්ව .  ශාස් ය ෙහ් න් පදනම්ව නව බැ ම් ව  ෙසායා ම ශන ෙක න.  
එ  ෙපා ක  අ  කැට සඳහා ප ස ක  බැ ම්කාරකයක් ෙලස 
ෙකාෙහා ලා,  හ නාගැ න.  යෙක ෂ බඳ ම ෂන කා යයන්ද ෙක න.  

ක අධ යන ආයතනය, රංජක සංෙ  ඝන-තත්ව සහ අ ශ න්ම  අවෙශ ෂක 
යෙක ෂ සංව ධනයට ෙමන් ම ඒවාෙය   ඉතා අත වශ  සංරචකයන්වන  

සං ාහකය ෙලස හැ න්ෙවන ෙකාටසද සංව ධනය ෙම ලා ෙර ගා  කා යයන් 
ඉ  කර  ලැ ය.  අ -වාර ත ාව තන ෙයද ම් සඳහා  ලංකාව ථමවරට 
අධ යනය කළ CuSCN ව  දැන් ෙවනත් රටවල අධ නයන්ටද ලක්ව ඇත.  ෙමම 
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ෙසායා ගැ ම් න් ලද අ ෙ රණය ෙහ් ෙකාට ය ප ෙ ෂණ සමාෙල චනයට 
ලක් කළ ව ාපෘ ය, ප ව CuScn ස  ῤ - ව ගෙ  සන්නාකයකට නංවා ය හැ  මද 
ෙසායාග  ලැ ණ.   

 

7.2.9 ක් මය ෛජව තාක්ෂණ පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  
 වයපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය ගා  ෙසෙන රත්න  
 

පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ  හැ න්ව ම  
 

ෙමම ප ෙ ෂණ වැඩසටහනට අවධානය ෙයා  කර  ලැ ෙ , කෘ ක මය, වැ  
ක මාන්ත සහ ප සරය ෙකෙර , සංව ත ක් මය වපටල කරන 
කා යයභාරය ප ක්ෂා ම සඳහාය.  ව ෂ 2002  රසායනාගාර ප ක්ෂණ නාළ ළ 

ක ප ෙ ෂණ අධ යන පයක්ම පවත්ව  ලැ ෙ  එතැන්  සංව ධනය කළ 
ක් මය ෛජවපටල ( ර - බැක් යා වපටල, ෆන්ග  - බැක් ය  
බෙය ම්ස් ෙහවත් FBBS) ස , පස සහ ප සරෙ  පවත්නා තත්වය ඉහළ දැ ම 
ෙහවත් ව ධන භවය ඇගැ ම සඳහාය.  ෙමම අධ යනය ෙබෙහ න් 
බලාෙපාෙරාත්  ඇ  මට සමත්ව ඇත.  එ  ඵලයක් වශ ෙයන් ෛජව පටල 
පාදක ෛජව ෙපාෙහාර පදවා ගැ මට හැ  ඇත.  ෛජව පටල පාදක ෛජව 
ෙපාෙහාර කෘ ක ක සහ වැ  ෙබ ග ( ෙශ්ෂෙයන් ම ර ල ෙනාවන ෙත්, , 
එළව  ආ ය) සඳහා සංව ධනය කර ක්ෙෂ්  මට්ටෙම් ප ක්ෂණයන්ට  වශෙයන් 
භාජනය කර 2014  වා ජ මට්ටමට ව ධනය කර ඇත.  දැනට ෛජව පටල පාදක 
ෛජව ෙපාෙහාර රට ළ අක්කර 30,000 ක පමණ මාණයක් භා ත කරන අතර 
එම න් කෘ ම රසාය ක ෙපාෙහාර (එන්. .ෙක්.) භා තය 5% න් අ කර 
ගැ මටත් ෙබ ග අස්වැන්න 10-40% න් ඉහළ නංවාගැ මටත් සමත්ව ඇත.  
කාබ ක කෘ ක මාන්තෙ   ද එය භා ත ෙකෙ .  ෛජව පටල ෛජ  ෙපෙහාර 

බඳ ප ෙ ෂණ කැනඩාව, ඉන් යාව සහ ලය  සහ ඉරාකය යන රටවලද 
ආරම්භ කර ඇත.   
 

වසර ළ  යාත්මක කළ වැඩසටහන්ව  
 

අන්ත ශා ය ඩයස්ෙරා ස් ෙකෙර  ෙශ් ත ෙයා ව න් ව  ෙගා තැන 
ෙකෙර  ෛජව පටල ෛජව ෙපාෙහාර ෙකෙස් බලපාන්ෙන් ද යන්න අගැ මට 

කළ අධ යන වක් ෙනාමැත.  ෙමම අන්ත ශා ය ඩයස්ෙරා ස් ෛජ ය 
න රජන් ෙය ජ  ම ආ ෙය   සහ ෙබ ග ෂ්පාදනෙ   වැදගත් ෙව .  
එෙහ න් 2018 යල කන්නෙ  ෙපාෙළාන්න ව ස් ක්කෙ  ෙගා න් 12 
ෙදෙන ෙ  තථ  වල ( යැ  අක්කර 1-2.5 දක්වා) පස්, ශාක සහ ක්  
පරා  ශ්ෙ ෂණයට, අස්වැන්න ඵලදාවට අන්ත ශා ය ඩයස්ෙර ස් ෙකෙර  
ෛජව පටල ෛජව ෙපා ෙහාර කළ බලපෑම අගැ මට, අධ යනයක සැලැ මක් 
සකස  ලැ ය.  ෙමහ ඵල ෙපන්වා න්ෙන් ෙගා න්ෙ  රසාය ක ෙපාෙහාර 
ෙයාදා සාමාන ෙයන් ලද අස්වැන්නට වඩා වැ  අස්වැන්නක් ෛජව පටල - ෛජව 
ෙපාෙහාර ෙය ම ම න් ලද හැ   බවය.  ෙමය එම ෙපාෙහාර ෙය ම ෙහ් ෙවන් 
අන්ත ශා ය ඩයසෙර ස් සා ඇ   බව සැලෙක .  එම න් ක මට ෙපන්වා 
ෙද ෙ  රෙට   අස්වැන්න ෂ්පාදනය ඉහළ දැ මට නම් ක්  මැ හත් ම් 
පැව ෙම් අවශ තාවය .   
 
කෘ -ප සර පද්ධ  ළ ක්  ජාවෙ  පැවැත්ම ෙකෙර  ෙගා න්ෙ  යාමා ග 
(උදාහරණය ෙලස රසාය ක ෙපාෙහාර බ ලව භා තය) ෙහ් ෙවන් ෙය ජනවත් 
ක්  ගහනයන් , ස්වාභා කව ච  වලට බාධා පැ ම ෙහ් වන බවය.  ෛජව 
පටල ෛජව ෙපාෙහාර ෙය ම ම න් ෙබ ග පෙස  න රජන් ෙය ජ  කරන 
බැක් යා ගහනය, - ාව කරණ ර, සහ ෙවනත්  ෙය ජනවත් ක් න් 
සංඛ ාව ඉහළ නැං ම න්, අ   ක් න් ය  ආෙද්ශ ම ම න් කෘ  ප සර 
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පද්ධ  ළ අව මණයට පත් ජාල ය  මට හැ බව .  එම න් කාශ් 
ෙහ ෙම න, යහපත් අ , ආ  ධ ෛජවරසායන පද මක්ද ෙව .  එෙහ න්, 
ව තමාන අධ යනය සැල ම් කර  ලැ ෙ , ෙගා න්ෙ  රසාය ක ෙපාෙහාර 
ෙය ෙම් සහ ෛජවපටල, ෛජව ෙපාෙහාර ෙය ම කරන ධ ස්ථාන 25 ක  පස, 
ශාක සහ ක්  පරා  ශ්ෙ ෂණය උෙදසාය.  ෙමම ධ ස්ථාන වල  
ප ක්ෂණයට ලක්කර  ලැ  ප ක්ෂණ ෙබ ගය ෙ   (ඔර සා සැට වා- Oryza 
Sativa-l) ය.  එෙසම් එ   ෛජවපටල ෛජව ෙපාෙහාර, කෘ  ප සර පද්ධ ය ළ 
ජාල ය  ඇ  ෙම් බලපෑමද ප ක්ෂණයට ලක් ය.  ෙම   ලද ඵල හඟව ෙ  
ෛජව පටල ෛජව ෙපාෙහාර ෙය ම ම න් ජාල අන්ත  යා ෙහ් ෙකාට වන 
ක්  යාකාරකම් සා ලධරක පාං  කාබ ක ව  වල වක් දක්නට 
ලැ ණ බවය.  එ  ඵලය  ඇත්ෙත් කෘ ම ෙපාෙහාර පමණක් ෙය මට ව  
ෙගා මහත්ව න් හට එම න් තමන් ලද අස්වැන්නට වඩා වැ  අස්වැන්නක් ලැ මට 
හැ මය.   

 
වර්ෂතමානෙ  රෙට  පව න ගැට  ස ම සඳහා සංවර්ෂධනය කළ ස ම්  
 

2018 ව ෂය ළ  රෙට   ෙගා තැන් කළ අක්කර 3,500 ෛජව පටල- ෛජව 
ෙපාෙහාර වා ජ මට්ට න් ෙය මට හැ ය.  එම න් භා ත කළ එන්. .ෙක්. 
රසාය ක ෙපාෙහාර මාණය 50% ආෙද්ශ කළ හැ ය.  ෙමම ෛජව තාක්ෂණය 
තව රටත් ව ා ත කළ ට රෙට  දැනට පව න ආ ක, කෘ කා ක, මානව 
ෙසෟඛ ය සහ ප සර ගැට  රා යක් සං මට දායකව  සැකය.  

 
 

7.2.10 අ ක ක්  දයා සහ මානව ෙර ග පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය 
 වයාපෘ  නායක  -  මහාචාර්ෂය . එන්ව. මගන-ආරච්  
 

පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම  
 

රසායනාගාරය ළ වන ෙමම ප ෙ ෂණය උනන් වක් දක්ව ෙ  ක් න් සහ 
මානව ෙර ග හා සම්බන්ධවය.  ක් න් ය  ක  ා න් ය.  අපෙ  උනන් ව 
ෙමම ය  ඇසට ෙනාෙපෙනන තරම් ම් න්ෙ  හැ ම් රටාවන් ෙකෙර ය.  ඒ 
ෙමම න්ට ස් සංහ යට        ෙය ජනවත් ෙම් ෙහ  හා කර ෙම් ෙහ  

භවයක් පව න ෙහ .  ක්  ජාව ප සරය, වාතය, ජලය සහ පස ළ ෙමන්ම 
සාෙ  ෙපනහ  ළද පැ ර ඇ  ආකාරය අවෙබ ධ කරගැ මට අ  උත්සාහ  

ගත්ෙත .  මානව ෙර ග බඳව ෙකෙරන අධ යනය සඳහා ඖෂධ - ෙර  ක්ෂය 
ෙර ගය ෙකෙර  අවධානෙයන් ව ය ෙර ග සහ ලාරම්භක ෙහ්  
ෙනාදන්නා ව ග  ෙර ග ඇ  ෙබ ෙවන සහ ෙබ ෙනාවන ෙර ග යන ෙදව ගයම 
ෙමම අධ යනයට ඇ ළත් ය.   
 

වසර ළ  කළ කාර්ෂයයන්ව 
 

2018 ව ෂෙ   ව ාපෘ ෙය  අවධානය ධාන යාකාරකම් නක් ෙවත ෙයා  
ෙක න.  ඒවා නම් ප ෙ ෂණ, මානව සම්පත් සංව ධනය සහ ද ාව ප වා 
හැ මත්ය.  ක සහ ව වහා ක යන ප ෙ ෂණ ෙදව ගයට උනන් වක් පැවැ  
ක්ෙෂ්  හතරක් ෙකාට යාත්මක ය.  ක්ෂය ෙර ගය සහ අෙන ත් ය 
ෙර ග සම්බන්ධ ක්ෙෂ් ය ගත් කළ අපෙ , අධ යනය ෙ , ෙපනහ  ක් වාස 
(ම ෙක බෙය ටා) ෙපනහ  කා සහ ක්ෙල ම මායාමය (ෙ ාන් ෙයක්ටැ ස්) 
ෙර න් ෙවත බලපා න් කරන කා යභාරය ම ම උෙදසාය.  ෙම් අතර 
ක්ෂයෙර ග ප ෙ ෂණ, පා ස්ථානය සමඟ ආරම්භ කර  ලැ ෙ , ඖෂධ ෙර  
ම ෙ ාබැක් යම් බර ෙල ස් එක ත  ජානමය ලාක්ෂ කරණය 

බඳවය.  වා  වාහක ක් න් තක්ෙස් ව ගෘහස්ත හා ටස්තර ප සර ක්ෙෂ්  



 

28 
2018 වාර්ෂ ක වාර්ෂතාව 

 
 

සඳහා ම අෙ ක්ෂා ෙක න.  ෙම  මහ වර මහ ෙර හල ළ කළ ගෘහස්ත, 
ප සර ළ වා  වාහක බැක් යා බඳ ප ෙ ෂණය අවසන් අතර වාතය ම න් 
පැ ෙරන ක් න් සහ ෙපරපාසැ  ද වන්ෙ  ශ්වසන ආසාදන බඳ උප-
ව ාපෘ  ප ෙ ෂණ දැනට ෙව න් පව .  ෙමම ප ෙ ෂණ මාලාෙ  ෙතවන 
ප ෙ ෂණය ස න් ෙහ් ෙකාට ඇ වන ෙන ක ෙර ග බඳවය. එ    
ලංකාෙ  මධ ම පළාෙත්  වර වැව වටා කැලෑ ලන් ෙහළන ව චස් ම න් 
යම් ව ා ජනක බැක් යා පැ ෙම් භවය මසන අධ යන දැනටමත් ආරම්භ  
ඇත.  උනන් වක් දක්වා ඇ  වන ක්ෙෂ් ය ව ෙ  ක් න්ෙ  ෛජව 
තාක්ෂ ක ෙයද ම් හැ යාව බඳව ම මය.  ඒ සඳහා  ලංකාෙ  උ ව ර ං 

 න ක් න්ෙ  ධත්වයන්  පැ ම අධ යනය ම ආරම්භ කර  ලැ ය.  
 
2018 ව ෂය ළ  ප ෙ ෂණ අ ක්ෂණය සඳහා ද ශන  ෂ ෙය , ද ශනප  

ෂ යන් ෙදෙන ද, එක් ද ාප  ෂ ෙය  සහ උපා  අෙ ක්ෂක ෂ යන් 
ෙදෙන  ඇ ළත් ය.  අපෙ  ෙසායාගැ ම්, කාශන සහ සහභා   වැඩ  ආ ය 

හරහා ව ා ත මටද යවර ගැ න.   
 

ෙපනහ  ළ ක්  ගහන බඳ අධ යනවල  ෙහ දර   ඇත්ෙත් ෙර ග 
කණ්ඩායම් 2ක් ළ බැක් යා ධත්වය ඉහළ මට්ටමක පැව  බවය.  ෙපනහ  

කා ෙර න් ළ ෙශ්ෂ 255ක් ද ක්ෙල මමායාමට ෙර න් ළ බැක් යා  
ෙශ්ෂ 236ක් ද පැව ම සන්සන්දනය කළ ත්ෙත් ෙර  ද්ගලයන් ළ පව න 

බැක් යා  ෙශ්ෂ සංඛ ාව 140ක් පමණක් ම සමඟය.   
 

ෙකාර  බැක් යම් බර්ෂ ෙලාස්ෙ කම් සහ ෙක ට බැ ලම් 
පැර නන්ස් යන ෙශ් ත ෙපනහ  කා ෙර න් ළ දක්නට ලැ  අතර 
ක්ෙල මමායාම ෙර න් ළ ඔ න්ටම මා  ෙශ් ත බැක් යා වක් දක්නට 
ෙනාලැ .   
 
ප ෙ ෂණ කා යයන්  ඵලයක් ෙලස එක් ද ශනප  ෂ ය  සහ ද ාප  

ෂ ය  ද   අතර සම් පදස්ථ සමාෙල චනය කළ කාශන 3 ක් ද සාර සං හ 12ක් 
ද ය. 

 
 

7.2.11 නැෙන  තාක්ෂණය සහ උසස් වය 
  වයාපෘ  නායක -  ආචාර්ෂය ඒ. ජය ංහ  

   
පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම  
 

නැෙන  තාක්ෂණ සහ ගත ව  ව ාපෘ ය සඳහා ඉලක්කගත ක සහ ගත 
ද ාත්මක ප ක්ෂණ අවශ ය.  එම න් බලශක්  සං ත, ජලය පහ  ම, 

නැෙන  ව  සංශ්ෙ ෂණය යන උසස් තාක්ෂ ක ක මාන්ත ෙයද ම් සඳහා උත්-
ෙ ් ගත කළ අ ව  සංශ්ෙ ෂණය වැ , නැෙන  තාක්ෂ කමය සහ ගත 
ක මාන්තමය ෙයද ම් උෙදසා,  ලංකාෙ  ඛ ජ සහ සබැ  ව  සංව ධනය ෙවත 
ෙමෙහය මටය.  
 
ප ය වසර ළ යාත්මක කළ යාකාරකම්  
 

2018 ව ෂෙ   ෙමම ව ාපෘ ය ම න් කළ කා යයන්ට පදනම්ව  ලංකාෙ  
මාණ කම් බලප  (ෙ ටන්ට්) 3ක් දානය කර  ලැ ය.  ඒ නරාෙර පණ 

බැට  ෙයද ම් සඳහා  ලංකාෙ  රන් සංව ධනය ම සඳහාය.  ෙමයට අමතරව 
“ නරාෙර පණ බැට  සඳහා  ලංකාෙ  රන් සංව ධනය ම” සඳහා නැ න 
ප ක්ෂණ සහ සංව ධන දානය යටෙත් ලද අර ද  ෙයාදාෙගන ජා ක ක 
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අධ යන ආයතනෙ  “ජා ක බැට  ව  ප ක්ෂණ රසායනාගාර ක් ද ව  
ලැ ය.      

7.2.12 ස්වාභා ක ෂ්පාදන පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය 
 වයාපෘ  නායක  -  මහාචාර්ෂය . එල්. . ජය ංහ  
 

පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම  
 

ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ස්වාභා ක ෂ්පාදන ව ාපෘ ෙ   අර ණ 
ව ෙ  මානව සහ ශාක ෙර ග පාලනය සඳහා වන භවමය හැ යා ස ත සම්පත් 
ස්වාභා ක ලා  ෙව න් ලබාගන්නා ෛජව යාකා  ස්සාරක සහ සංෙය ග න් 
හ නාගැ මය.  ෙමම ප ෙ ෂණ අවධානය ෙයා  කර ෙ  ශාක, ර (අන්ෙත වා  

ර ද ඇ ව) සහ ආහාරයට ගතහැ  පල ව න් ලබාගන්නා ද් යක 
ප වෘත් ජයන්  රසායන සහ ෛජව යාකා ත්වය ෙකෙර ය.  තවත් ප ෙ ෂණ 
ක්ෙෂ් යක් ව ෙ  වකෘත ව ණා ත  ය සහ ස්කන්ධ ව ණාව ය 
ෙයාදාෙගන ෙත්, ඖෂ ය පැළෑ , ආහාරයට ගත හැ  පල  සහ බ  වල අඩං  
ෙපා ෙන ල හ නාගැ මය.  එෙසම් අඹ (mango var Tom EJC) වැ  අපනයන 
ෙවළඳෙපාළ  පල  ඇ  ෙබ ගවල ප  අස්ව  හා  ඇ කරන ෙර ග සහ 
ආබාධ බඳව අධ යනය මත් ෙමම ප ෙ ෂණෙ  ෙව .  ෙම  අධ යනට 
ලක්කල ආබාධ තත්වයන් වන්ෙන් ෆෘට් න්, වා   පැහැ ගැ ම සහ ඇ ළත 
මදය  පැහැගැ ම යන ෙර ග ෙපර වා තා. ෙනා  තත්වයන්ය.  ෙමම ප ෙ ෂණ 
කට  ඉතා  වන අතර එ  ස්වාභා ක ව  රසායනය, ඖෂධ ද ා ප ෙ ෂණ 
සහ නව ව  ආ  ක්ෙෂ්  ෙය ජනය කරන ක ප ෙ ෂණ ෙලස සැලෙක .           

 
වසර ළ  කළ යාකාරකම් 
 
ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ෙමම ව ාපෘ ය ධාන වශෙයන්ම පහත දැක්ෙවන 
ක්ෙෂ්  හතර ෙවත ෙයා ව පව .  

1 ශාක ලා  ව න් ලබාගන්නා ස්සාරක සහ අ ශාක සහ අන්ෙත වා  ර,  
කෘ ක මෙ  සහ මානව ෙසෟඛ ය සඳහා භා ත ම ප ක්ෂණයට ලක් ම.  

2 ආහාරයට ගන්නා පල වල රසායන ද ාත්මක සහ ෛජව යාකා ත්වය 
ම ම 

3 ශාක ද් යක ප වෘත් ජ සහ ෛජව යාකා  ස්සාරක LC-MC පැ කඩ 
ම ම 

4 අපනයන කළ හැ  පල  ෙබ ගයන්  ඇ වන ප  අස්ව  ෙර ග හා ආබාධ 
සහ ඒවා කළමනාකරණය ම අධ යනය ම 

ඖෂ ය ශාක, ආහාරයට ගන්වනා පල  හා සම්බන්වධ ර ප වෘත් ජ  රසායනය 
සහ ෛජව  යාකා ත්වය  

ව තමානෙ  අප අධ යනකර ෙ  සමහර ඖෂ ය පැළෑ  න් හ නාෙගන 
ෙවන්කරගත් අන්ෙත වා  ර රසායනාගාරය ළ පදව  ලැ , ප වෘත් ජයවල 
රසායනය සහ ෛජව යාකා ත්වය ෙකෙර ය. ෙම් වන ට ෙවන්කර හ නාගැ මට 
සමත්ව ඇ  ද් ක ප වෘත් වජයන් අතර උනන් ව ජ තකරවන ව හමය 
ලක්ෂණ ෙමන්ම  ෙයාජනවත් ෛජව යාකාරකම්ද දැ ය හැ ය. 

ශාක ෙව න්ව එන්වස ම ෙෂ්ධක  

ෙගාෙන ලා ෙෆ නම්-ෙ ් යම් (ෙද් ය නම: උ හා  ) ඇට ව න් සකසක්ළ 
ෙමතෙන  ස්සාරක න් ලද ෆ්ෙලෙපාන් - ෙකාස ඩ නක් ෙව න් 
අ න ාශ ක ල ෙ ස් එන්ස ම ෙශධ්ක කා ත්වයක් දැ ය හැ ෙව .  ෙමම 
සංෙය ගවල ව හයන් ෙස න් -1, අ ෙසාෂැෆ්ෙටාස ඩ සහ ෂැෆ්ෙටාස ඩ ෙලස 
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හ නාෙගන ඇත.  -ෙෆ නම් ෙ ්කම් ඇට න් ල ෙ ස් ෙෂ්ධක ෙවන්කරගත් බව 
දක්වන ථම වා තාව ෙමයය.  ස් කා ැගරන්ස් (ෙද් ය නාමය: සා ක්කා) ජ 
කවචය ෙව න් ෙවන්කරගත් ෙශ්ධක යාකාරකම් දක්වන ෙක ස ෙඩ්නස් සහ 
ඇ ට  ක ෙනස්ටෙ ස් දක්වන ඔක් කාරක යාකා ත්වයද ස ත සංෙය ග 
හ නාෙගන ඇත.   

වයාපෘ ෙය  සමස්ත කාර්ෂය සාධනය  

x රෙට  ව තමානෙ  පව න ගැට වලට ස ම් ෙදන සංව ධන ෙමෙස්ය. 
x  ලංකාෙ  පැළෑ  සහ ර ශාක ස හය ළ ෛජව ද ාත්මක 

ස්සාරක/සංෙය ග ගෙ ෂණය න් ගටම කරෙගන යෑම 
x ස්වාභා ක ෂ්පාදන රසායන ද ා ක්ෙෂ් ය ළ මානව සම්පත් සංව ධනය. 

ස්වාභා ක ෂ්පාදන, ප ෙ ෂණ ව ාපෘ ෙය  කට  කරන පශ්චාත් උපා  
ෂ යන් අත න් එක් අෙය  ද ශන  උපා යද න් ෙදෙන  ද ශනප  

උපා යද සම් ණ මට ආසන්නව . 
 

7.2.13 ෙප ෂණමය ෛජව රසායන පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  
වයාපෘ  නායක  - ආචාර්ෂය  යනෙ   
 

පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම  

ෙප ෂණමය ෛජව රසායන ව ාපෘ ය අවධානය කර ෙ  ආහාරවල කෘත ාත්මක 
සහ ෙප ෂණමය ණයන්  ධ අංශ ෙවතය.  එය ආහාරයන්  කෘත ාත්මක සහ 
ෙප ෂණමය ග ලක්ෂණ, ෛජව ස යතාව, ආහාර රක් තතාව සහ කෘත ාත්මක 
ආහාර ෂ්පාදන සංව ධනය ආ   ෙද්ශයක් ආවරණය කර .  
 

වසර ළ  කළ යාකාරකම් 
පහත දැක්ෙවන ෙත්මාමත ප ෙ ෂණ  කර  ලැ ය.   
x  ලංකාව ළ බ ලව භා තවන ඖෂ ය පැළෑ වල - යවැ යාමය ග  

ලක්ෂණ සහ රසාය ක අන්ත ගත ගමනය  
x  ලංකාෙ  ප ෙභ ජනය කරන ෙපර සකස් කළ ර ල, ශ රෙයන් බැහැර (ඉන්-

ට්ෙර   එනම් නාළ ළ) ණය, පැස ම සහ ෙභෟත රසායන ග ලක්ෂණ 
ණාංග ම ම  

x  ලංකාව ළ බ ලව භා ත කරන ෂ්ටයන්  කා ක ද ාමය, ප ද ාමය, 
කෘත ාත්මක ග ලක්ෂණ ම ම 

x ද ශනප  උපා  ෙදකක් සහ ද ාප  උපා යක් සම් ණ කර ඇත.  උපා  
අෙ ක්ෂක ෂ යන් ප ෙදෙන ම තම අවසන් වසර සඳහාවන ව ාපෘ වල 

රතව . 
 

රට ළ වර්ෂතමානෙ  උද්ගතව ඇ  ගැට  ස මට සංවර්ෂධනය කළ ස ම්  

ඉහත සඳහන් කළ ය  අධ යනයන් කර  ලැ ෙ   ලංකාෙ  ෙබ ෙනාවන 
ෙර ග තත්වයන්ට ස ම් ෙස ම උෙදසාය.  ආ ෙ ය ශාකවල ෛජව ස ය ග  
ලක්ෂණ සහ ෙසෟඛ යට ලැෙබන ඵල ෙය ජන තහ  මට ෙම  ලද 
ෙසායාගැ ම් ෙය ජනවත්ය.  එෙස්ම යවැ යා ෙර න්ට වඩාත්ම  ෂ්ටමය 

ලා  හ නාගැ මට ද ෙමම අධ යන උද   ඇත.   
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7.2.14 පැළෑ  සහ ප සර දයාත්මක පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය 
 වයාපෘ  නායක - මහාචාර්ෂය එම්. . එම්. ඉක්බාල්  
 

ෙමම ප ෙ ෂණෙය  යැ  කණ්ඩායම ය ධාන අවධානය ෙයා කර ඇත්ෙත් 
ෙශ්ෂෙයන් බැර ෙල හ, ෙර  රංජක, ෙපාෙහාර (න ට්ෙ ට සහ ෙපාස්ෙ ට්) සහ 

කාබ ක සහ අකාබ ක ලකමය අප ව  යනා ෙයන් තව ඇ  අපෙ  
ජලමා ගවල පව න අන්තරාදායක ව  ඉවත්කර ප සරය කෘ මත් ම 
ෙකෙර ය.  අ -තාක්ෂණමය අප-ජල කාරකම්  අ ක යදම ෙහ් ෙකාට ඩා 
හා මධ ම මට්ටෙම් ව වසායකයන්හට ඒවා ෙයාදාගත ෙනාහැ  සා වැය ඵලදා  
සරල ෂක ඉවත් ෙම් මයක් ඔ න් ෙව ෙවන් පැව ම අවශ යය.   පැළෑ  
(ඇ ෙන්ට) සහ ක් සට්ාෙසයාවා ෙහවත් කවචයන්ෙ  කවචයන් ( ෙට සන) 
ව න් ලබාගත් බ අවයවක ස්සාරණ කැඔ න් මැ  සමඟ කර ෙක්ට් 
ෙකාම්ෙපාස ට බ  අවයවක ෙක්ට් ස්තරයන් ( . එ . එස් ෙල න්.) න න් ෛජව 
අ ෙශ ෂක සංව ධ  නය කර  ලැ ය.  ෙර  ක මාන්තශාලා ව න් බැහැර කරන 
අපවාහයන් ළ පව න බැර ෙල හ සහ ෙර වලට ෙය  රංජන සහ ව ණ 90% 
අ ෙශ ෂණය මට ෙමම . එ . එස්. සමත් ය.  ඇ ෙන්ට් ෙයාදා සකස් කළ 

ෙක්ට් ෙකාම්ෙපාස ට බ  අවයවයකය ( . එ . එස්.) ෙෆ ඩ්නස්පා  -  ඛ ජ ව ය 
සහ කැඩ න් සමඟ එක්කළ ට ෙපාස්ෙ ට් 80% ක් ඉවත් මටත් සමත් ය.  එෙස ්

වත් න ට්ෙ ට් ඉවත් ෙම්  එය දැක් ෙ  මධ ස්ථ (50%) ක පමණ 
සා ථකත්වය . එෙහ න් න ට්ෙ ට් කාශ කෘ මත් ම සඳහා ජලජ පැළෑ  

ෙශ්ෂ ෙයාදාගැ ම ය.   

ශාක පටක ෙර පණ ව ාපෘ ය ම න් ය  කලාපෙ  හා යටපත් වනාන්තර ය  
ශ්ඨාපනය සඳහා ෙත රාගත් ශාක ෙශ්ෂ ෙයාදාෙගන ක් - චාරණය 

ප ක්ෂණයට ලක්කර ඇත.  ජ ඇට ෙයාදාෙගන වන ස්වාභා ක චාරණය 
සෘ මය බලපෑමට යටත් සාත්, අවශ  අවසථ්ාවන්   ජ ඇට ලබාගැ මට 
ෙනාලැ මක් දැ ය හැ ය.  එෙහත් ශාල ප මාණ චාරණය සඳහා ස්වාභා ක ම 

මාණවත් ෙනාවන සා, ශාක පටක ෙර පණ ම න් ශාල මට්ටෙම් චාරණය 
මට, අවශ  ධාන සං ධානය  ප  කළ හැ ය. 

 ලංකාෙ  ගංව ර ගැ ම් හා යඟෙ  පැවැත්ම න් ආන් ක කාළ ණ රටා 
ෙමරට ෙද්ශ ක ෙවනස්කම් ද ාමාන කර .  ෙමය අපෙ  කෘ ක මය සහ 
ෙසෟඛ ය යන අංශවලට හ  බලපෑම් ඇ කරන සා, අපෙ  වැ  වැ ෙම් රටා සහ 
උෂ්ණත්ව රටා ෙශ්ෂෙයන්ම ආන් ත කාළ ණ සං ද් න්වල ඉ හාසගත වනතා 
වටහා ගැ ම,  ෙමම තත්වයන්  අනාගත වනතා තක්ෙස්  ෙම ලා වැදගත්ය.  
ෙඩං  ව රසෙ  ව ා යට බාධා ම සඳහා සමාජ-ආ ක පරා  සහ ෙද්ශ ණය 

බඳව ද අ  ෙසායා බැ ෙව .  ෙම  ෙශ්ෂෙයන්ම මහ වර අ -අවදානම් 
ෙද්ශවල දැ ම, ආක ප සහ ව යාව මස  ලැ ය. අ  අවදානම් ෙද්ශවල 

ෙවෙසන ජාවන් අතර ෙඩං ව න් ෙතාර ජාවන 5ක් බඳව ද හරසක්ඩ 
ස ක්ෂණයක් කර  ලැ ය.   

 

7.2.15 ශාක ක්ලමථ (ආත )  ව දයාව සහ අ ක ජාන දයා පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය        
 වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය එස්. ෙසෙන ර 
 

ෛජ ය සහ ෛජ ය ෙනාවන සාධක සමඟ එක් , ෙද්ශ ණ ෙවනස්කම් ෙල ක 
ආහාර ෂ්පාදනයට ත ජන එ ල කර .  ෙමවැ  සෘණාත්මක චාර ඇ මට 

කම ෙහ් ව වන්ෙන් එවැ  ක්ලමථ තත්වයන්ට අ  මට ශාක ස  
ෙනාහැ යාවය.  ෙකෙස් න ත් ඒ ඒ ශාක ෙශ්ෂ අතර ෙමන්ම එකම ශාක ෙශ්ෂය 

ළද ෙමම ප ස ක ක්ලමථ තත්වයන්ෙ  ශාලත්වය අ ව දැක්ෙවන චාරය 
ශාල වශෙයන් ෙවනස්ව  දැ ය හැ ය. ශාක ක්ලමථයට ඔෙරාත්  ම නැ නම් 
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එම තත්වය දරා ම සං ණ සං ද් ය .  එය උප-ෛසල මට්ටෙම් ට සමසත් 
පැළෑ ය දක්වා ක්ලමථයට ඔෙරාත්  මට පහ කම්  ගැ මක් පැවැ ම ෙද්ශ ණ 
තත්වයන්ට සංෙ  ෙනා  ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාෙදන ෙබ ග සංව ධනය ම 
සඳහා අවශ ය. 

ෙල ක ජනගහනෙයන් ඉතා වැ  ෙකාටසක් ය ක් ෙප ෂක සහ ෙ න අවශ තා 
සඳහා ක වශ ෙයන් C3 ධාන  සහ ර ල මත යැෙප .  එෙහ න්ම ෙද්ශ ණ 
ෙවනස්කම්වලට ඔ  පා ෙව .  ආහාරමය ෙප ෂණ ඌනතා අතර පව න ෙ න්, 

න්ක් සහ යකඩ ඌනතා ෙල කය රා පැ න ෙග ය මහජන ෙසෟඛ  ශන් වන 
අතර ෙද්ශ ක ෙවනස්කම්, ෙමම ඌනතා තවත් ව ධනය කරන්නට ෙහ් වන බව 
මෑත  ගැ මට ලක්ව ඇත.  ෙල කය රා ත-ව ෂ යන 63ක් වසරකට 
අ කර න් ෙමම ඌනතාව න් ෙපෙළන ෙල ක ජනගහනය යන 2ක් බව 
ඇස්තෙම්න්  කර ඇත.  තව රටත් සඳහන් කළෙහාත්  ලංකාව ළද සැල ය  

ශාල මට්ටම න් ක්  ෙප ෂක මන්දෙප ෂණය පව න අතර ප වෘත් ය ෙර ග 
ගණනාවක් ඇ මට ද ඒවා සම්බන්ධ  ඇත.  ෙමම මානව ව සනය වළක්වා ය 
හැක්ෙක් ධාන  සහ ය  ඇටවල ෙප ෂණ මට්ටම ඉහළ නැං ෙමන් පමණමය.     

අප ප ෙ ෂණයන්  ඉලක්කය  ඇත්ෙත් ෙබ ගවලට, ක්ලමථයට ඔෙරාත්  ය හැ  
මට්ටමට ඒවා  මට කළ  ෙද් මක්ද යන්න බඳව දැ වත්ව රණ 
ගැ මට ඉඩ සැල මය.  ඒ සඳහා ශාකවල ක්ලමථ ඔෙරාත්  ම ෙකෙර  බලපාන 
ෙද්ශ ක යාන් ණය සම් ණ වශෙයන් ම වටහා ගැ මට කළ ය.  අ -

ණ  තාක්ෂණ භා තෙයන් ටපත්, ෙ න සහ ප වෘත් ය ආ  ක්ලමථ 
ඔෙරාත් ම හා සම්බන්ධ දෑ හ නාගැ මට “ඔ ක්ස් ” ෙ ශය භා තෙයන් ක්ලමථය 
සමඟ සම්බන්ධ අ ක ලාක්ෂ කරණය වැදගත් ෙවනස්කම් ෙසායාබැෙල .  ෛජව 
රසායන, ෛජව ෙභෟ කමය සහ ෙභෟතෙ ය අධ යන භා ත කර න්, අ මාන, 

ෙශ්ෂයන් කා යබද්ධ වැදගත්කම සැකවම දැනගැ මට කට  ෙක න.  ක්ලමථ 
ඔෙරාත්  ෙම් සං ද් ය ළබඳව තව තවත් උසස් සම්මා ත වටහාගැ මක් 
ලබාගැ මට එවැ  සම්පත් ඉඩකඩ සලස .   

 

7.2.16 ශාක වර්ෂ කරණය සහ රක්ෂණයකරණ පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය 
 වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය . එස්. ඒ. ෙ න්වදර 

 
පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව මක්  

ජා ක ක අධ යන ආයතනෙය  ද ෙ   ෙපාපහම් ක් උයන සංව ධනය 
ම,  ෙමම ව ාපෘ ෙය  ධාන කා යභාර අත න් එක . එයට අමතරව ෙමම 

ව ාපෘ ය පහත සඳහන් ක වලට අදාළ ප ෙ ෂණ මටද අවධානය 
ෙයා කර ඇත.   

අ)   ලංකාෙ  වෘක්ෂලතා ව කරණය සහ ෛජව- ෙග ල ද ාව 
ආ) වන ශ්ඨාපන ප සර ද ාව 
ඇ)  ලංකාෙ  පැළෑ  රසර භා තය 
ඈ) ආ ම ක ඒ යන් ෙශ්ෂ  ඇ   ලංකාෙ  වෘක්ෂ ලතා රක්ෂණෙ   

බලපාන සාධක 
ඉ) වෘක්ෂලතා බඳ ජා ක ර  ලැ ස් ව සැක ම 

 

වසර ළ  යාත්මක කළ යාකාරකම් 
ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ෙපාපහම් ක් උයෙන් කෘෂ් ය වෘක්ෂලතා . 
අ .එස්. මෘ කාංගය භා ත කර න් යම් ගත ම අරඹා ඇ  අතර දැනටමත් ක් 
උයෙන් ෙනන් එකක් ආවරණය කර ඇත.  එෙසම් න ව ධනය ඳ ප ෙ ෂණ 
ගටම ෙව .  ක් උයන ළ වෘක්ෂලතා සහ ස න් බඳ අ ථ ත සංඥා 



 

34 
2018 වාර්ෂ ක වාර්ෂතාව 

 
 

පද්ධ යක් ඇ  ස්ථා ය වම් ද ස්තර ව ව ද වා ඇත.  ක් උයන ජා ක 
ක අධ යන ආයතනයට පැව මට ෙපර ෙපාපහම් මහතා භා ත කළ පැර  ඩා 

ෙගය, ඒද  සහ අ පාර අ ත් වැ යා කර ඇත.  
 

ෙ රාෙද ය හා  ජයව ධන ර ශ්ව ද ාලය සමඟ එක ව ඖෂ ය පැළෑ  සහ 
ආ ම ක පැළෑ ව න් ලබාගත් ස්වාභා ක ෂ්පාදන ප ෙ ෂණයට ලක් ෙක න.  
ජා ක ශාක සං හෙ  ස් ම් පවත්වන ද්වත් කණ්ඩායම්වල සහාය ඇ ව, 
වෘක්ෂලතා බඳ ජා ක ර  ලැ ස් ව සං හ ෙම් කට ද ෙව න් පව . 

 රෙට  වර්ෂතමානෙ  පව න ගැට  ස මට සංවර්ෂධනය කළ ස ම් 
 

x  ලංකාෙ  ය  කලාපෙ  ය  වනවගා ම සඳහා  භවය න් ත් 
ෙද් ය ශාකව ග පයක් හ නාගැ ම  

x කෘ  රසායන ෙලස භා ත කළ හැ  රසායන සංෙය ග ආ මණ  ඒ යන් 
ශාක ෙශ්ෂය න් හ නාගැ ම  

x ය  කලාපෙ  ය ප සර පද්ධ යට ද  හා  කළ හැ  ආ මණ  
ජලජ ෙශ්ෂයක් වන     ( නාජාස් මැට් නා, Najas Matrina) හ නාෙගන ඇ  
අතර ඒ බඳව අ කා න්ට දැ ම් ම කර ඇත.  

 
7.2.17 ෙම්  ව දයා පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය 

 වයාපෘ  නායක  - මහාචාර්ෂය ඩබ . ස්  

 
ෙමම ප ෙ ෂණය ම න් ඔ න්ෙ  ස්වාභා ක කෑළෑ වාසස්ථානයන්  ෙවෙසන 
ව රන්ෙ  ( ෙම්ට්) ක්ෂණ අධ යනය කර . එ  අපෙ  ඉලක්කය ව ෙ  
(1) ෙම්ට්  සමාජ ච යාවන්  ප ණාමය බඳ නව දැ ම කර ගැ ම;   (2) 
ස්වාභා ක රක්ෂණය සඳහා ද ාත්මක පදනමක් ලබා ම ;  (3) ද ාත්මක කාශන 
සහ වෘත් යමය වශෙයන් ෂ්පාදනය කළ වා තා පට න් නව දැ ම ව ා ත 

ම යනා යය.  ෙමම ජන ය මාධ  න් අධ ාපනය හා ෙන දාස්වාදය ලබා ම 
පමණක් ෙනාව ෙද් ය හා අන්ත ජා ක ජාවෙගන්, සංරක්ෂණය සඳහා ජනතා සහාය 
ලබාගැ මටත් හැ ෙව .  දැනටමත් වා තා පට 30ක් පමණ පදවා ඇ  අතර 
අනාගතෙ  තවත් ගණනාවක් ෂ්පාදනයට ෙය තය.  ෙමම පට න්  
ලංකාෙ  සංචාරක ක මාන්තය සඳහා ධනාත්මක චාරයක්ද ෙව .   

ෙම  අන්ත ෂයා  ෙ ශයක් න් ජනගහන ජාන ද ාව, ෙ  ද ාව, ව හ 
ද ාව, වසංගතෙ දය, කා ක ද ාව, ප සරය හා ච යාව හා සම්බන්ධ පරා න් 

අතර ඇ  ධ අන්ත  සම්බන්ධතා ඩා න්ෙ  ෙසායාගැ ම් අ ව (  පැවැත්ම සහ 
ජනන සා ථකත්වය පදනම්ව) ප ක්ෂාකර සමාජ ප ණාමය සහ ච යාත්මක ප සර 
ද ාව බඳ ද ාත්මක ෙ ඛන ප ක්ෂාවට ලක්ෙක න.  ාෙය ක වශෙයන්  

ලංකාෙ  ෙපාෙළාන්න ෙව   අප අධ යන ආයතනෙය  ව රන් දහස ්
ගණනක් හ නාග  ලැ ණ.  එක් එක් මැෙක  (මැකාකා කා කා - යස ්
1771) සම්බන්ධව උෙ  ච යාත්මක, ජාන ද ාත්මක, ප සර ද ාත්මක, 
ජනගහනත්ව ඉ හාසය අප ම ශනය කෙළ්ය.  ෙම් සඳහා සංඛ ාමය වශෙයන් 
සා ථක මට අපට ඝ කාලයක් සඳහා ශාල යැ යක් අවශ ය.  (කාලය, 
ව රන්ෙ  ආ   කාලය අ  35 ඉක්මවා යා හැ ය) 

 

  



 

35 
2018 වාර්ෂ ක වාර්ෂතාව 

 
 

7.2.18 ක්වන්වටම ෙහෟ කය සහ වයවහා ක ඉෙල්ක්ෙරා ක පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය  
 වයාපෘ  නායක    - මහාචාර්ෂය ආ  නානායක්කාර  
 

පර්ෂෙ ෂණ වයාපෘ ය හැ න්ව ම  

ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ , න ායාත්මක ෙභෟ කය සහ ආගණ ය අධ යන 
ප ෙ ෂණ ඒකක,   න යාත්මක සහ ආගණ ය ෙභෟ ක ෙමවලම් භා ත කර ෙ  
අප අවට ෙභෟ ක ෙල කෙය  පවත්නා දෑ ෙස මට, පැහැ  මට සහ අවෙබ ධ 
කරගැ මටය.  ෙමම ප ෙ ෂණ ඒකකයට ක්වන්ටම යාන් ණය සහ ත  ධ්ව  
සන් ය (ශක්  නා ගා ක සන්ද භෙ  අ රහස්) ක්ෙෂ් ය යටෙත්වන ව ාපෘ  
ඇ ළත්ය.  ෙශ්ෂෙයන් සඳහන් කළෙහාත් ක්වන්ටම ෙභෟ ක ද ා ප ෙ ෂණ 
කණ්ඩායම දැනට ප ක්ෂා කර න් ෙ , ක්වන්ටම ෂ් ක සං ක ක්වන්ටම 
ව ා ලතාව, ක්වන්ටම ආගණනය සහ ක්වන්ටම අස්ථා යබව ආ ය බඳවය.  

වර්ෂෂය ළ යාත්මක කළ කාර්ෂය භාරය 
ක්වන්ටම සහ ෂ් ක සම්බන්ධතා සහ ක්වන්ටම සසම්භා  සක්මෙන  ආව ක 
ස්වාභාවය බඳ ප ක්ෂණ පයක් 2018 ව ෂෙ  ගටම පවත්වාෙගන ෙ ය.   
ස්ෙටෆ්ෙනක් සහ ස ඉ පත් කළ ප කාව (2010 Phys.ser. T140 014035) සනාථ 
කර ඇත්ෙත් කවර, -තත්ව ක්වන්ටම සක්මන -  වද යවරෙදක ඉක්මවායන 
ච  ෙනාපැව ය හැ  බවය.  ඔ න්ෙ  ෙමම සනාථ ෙම්  ලාක්ෂ ක බ පදවල 
ෙපා  ආකෘ  ෙබාෙහාමයක් ඔ න් භා ත කර ෙනාමැ  බව අපෙ  ප ක්ෂණ ෙපන්වා 
ෙද . එෙහ න් ෙමම ඵල ෙපා ෙ  වලං  ෙනාවන අතර ෙද යවරට වඩා වැ  
ක්වන්ටම ච  පැව ය හැ ය.   

 
7.2.19 ෙස යම් වයාපෘ ය  

 වයාපෘ  නායක   - මහාචාර්ෂය එස්. ඒ. ල ය   
 

ෙමම ප ෙ ෂණ වැඩසටහන අවධානය ෙයා  කර ෙ  කෘ ක මය, වැ  
ක මාන්තය සහ ප සරය ෙකෙර , සංව ත ක් මය ෛජව පටල කරන 
කා යභාරය ප ක්ෂා මය.  ව ෂ 2002  රසායනාගාර ළ ක් මය ෛජව පටල 
( ෙශ්ෂෙයන් ර - බැක් යා ෛජව පටල) සංව ධනය මක් සමඟම, පස සහ 
ප සරය පවත්නා තත්වය ඉහළ නංවා මට හැ යා භවය ස ත ක් න්ෙ  පස 
නංවන කාරක ණය ඇග මට ක ප ෙ ෂණ අධ යන කර  ලැ ය.  ෙමම 
අධ යන න් ෙබෙහ න් බලාෙපාෙරාත්  ඇ කරන ඵල ලැ ණ.  එ  
ඵල පාකයක් වශෙයන්, කෘ ක මය සහ වැ  ෙබ ග ( ෙශ්ෂෙයන් ර ල ෙනාවන 
ෙත්, , එළව  ආ ) සඳහා ෛජව පටල, ෛජව ෙපාෙහාර ( .එෆ්.. . එෆ්. එස්) 
(BFBFs)සංව ධනය කර  ලැ ය.  ඒවා ක්ෙෂ්  මට්ටෙම්   වශෙයන් 
ප ක්ෂණයට ලක්කර 2014  වා ජ මට්ට න් ෙබදා හ  ලැ ය.  ෙම් වන ට ෙබ ග 
ඵලාදාව 10 -40% න් ඉහළ දම න් සහ රසාය ක ෙපාෙහාර (එන්. . ෙක්.) භා තය 
50% පමණ දක්වා අ කර න් රට ළ අක්කර 30,000 කට වැ  මාණයක ෛජව 
පටල, ෛජව ෙපාෙහාර භා ත කර ඇත.  කාබ ක කෘ ක මෙ  ද ඒවා භා ත ෙක  
ඇත.  ඉන් යාව, ඉන් යාව, ලය සහ ඉරාකය යන රටවලද ෛජව පටල, ෛජව 
ෙපාෙහාර බඳ ප ෙ ෂණ ආරම්භ කර ෙබ්ල.  ව තමාන අධ යන ම න් අවධානය 
ෙයා කර ඇත්ෙත් ෛජව පලට -ෛජව ෙපාෙහාර ෙසෟඛ ය, කෘ ක මය සහ ප සර 
ඵල ෙය ජන ලැ ම සඳහා ෙයාදාගැ ම සහ ක මාන්තමය වශ ෙයන් ඒවා 
ෙයාදාගැ ෙම් ඇ  හැ යාව ම මටත්ය.   

රසාය ක ෙපාෙහාර ෙය ම කෘ ක මෙ  සෙම ධා ක අංගයක් බවට ෙම්වන ට 
පත්ව ණද, අ චාරවත් ෙලස කෘ ම ෙපාෙහාර භා තය ඝකා න වශෙයන් ගත් 
කළ   අෙ ක් ත අස්වැන්න ඉහළ දැ මට සමත්ව නැ බව ෙලාව රා ඒත්  ගැන්  
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ෙබන්න .  එෙස්ම එය ප සරමය ගැට  ඉහළ දැ මටත් ෙහ්   ඇත.  එෙහ න් 
ෙබ ග අස්වැන්න ෙකෙර  බලපෑම න් ෙතාරව කෘ කා ක කට  සඳහා 
රසාය ක භා තය අවම මට ජාත න්තර එකඟතාව පළව ඇත.  ෙස යම් 
ව ාපෘ ය අධ යන කරන්ෙන් ෙත රාගත් සහ ක්ෙෂ්  ප ක්ෂාවට ලක් කළ 

ෙස යම් ෙයාදාගත් ඩාකා  ෙනාවන ෙස යම් ෂ්පාදන ෙයාදාෙගන ර ල 
ෙබ ගවල න රජන් රකරනය නංවා ම සඳහා ලගැ  මාණය නංවා මත් 
ස යතාව  මත් සඳහාය.  එම න් ඵලදාෙ   අ වක් ෙනාකර, රසාය ක 
න රජන් ෙපාෙහාර භා තය  සම් ණ වශෙයන්ම ආෙද්ශ මට ඩාකා  ෙනාවන 

ෙස ය  ව  ෙය ෙමන් හැ  බව ෙහ ව ෙබ්ල.   
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7.3 දයා අධයාපන සහ වයාප්  ඒකකය ලද ග ය  

අර   

ද ාත්මක ජාව සඳහා තාක්ෂ ක සහ ද ාත්මක ෙතාර  වමා ව අ ව ධනය සහ 
ද ාව බඳ මහජන අවෙබ ධය ව ධනය ම. 

දයාත්මක ජාව සඳහා වන සංසද 

x ෙශ්ෂ ෙද්ශන   :  ආයතනයට සහ ෙමරටට පැ ෙණන සම්භාව ය ද ාඥයන් සමඟ, ජා ක 
ක අධ යන ආයතනෙය   ද ාඥයන් සහ ප ෙ ෂණ සහායකයන් අතර ඉක්ම න් 

සංවාදමය සංසදයක් ඇ  ෙම් අෙ ක්ෂාෙවන් ෙකෙ .   
x ජ න  සමාජ හ  :  ද ාඥයන් සහ සමපදස්ථයන් සමඟ තම තමන්ෙ  ප ෙ ෂණ ගැට  

සාකච්ඡා ම සඳහා ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප ෙ ෂණ සහකාරයන් හට 
අවස්ථාව සැල ම සඳහා සං ධානය ෙකෙර .   

x ජාත න්තර / ජා ක වැඩ , සාකච්ඡා  සහ සම්ෙම්ලන  
 

ෙපා  ජනතාව අතර දයාව අවෙබ ධය වර්ෂධනය ම 

පාසැ  ජාව ළ ද ාත්මක සංස්කෘ යක් ෙගාඩනැ ම සහ ද ාව ෙකෙර  දක්වන උනන් ව 
ඉහළ නැං ම උෙදසා වැඩ , ද ා කඳ  සහ  සැ වාර පවත්ව  ලැ ය.  ෙමයට 
අමතරව ෙමම අංශය ම න් ද ාව ච ත ෙම් වැඩ සටහන්  ද ත් මාධ  හරහා ෙමන්ම 

ත මාධ  හරහා ද කර .  එෙස්ම ද ා අධ ාපන සහ ව ා  ෙම් අංශය න් ද ාව 
ව ා ත ම සහ ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප ෙ ෂණ ෙසායාගැ ම් සන් ෙ දනය 

ධාකාරෙයන්  කර  ලබ .  ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  සහ ද ා අධ ාපන ච ත 
ෙම් අංශෙ  ෙපාත (ෙෆ්ස් ක්), ට් ට , න්ක්ෙඩ්නන් වැ  ද ා සන් ෙ දන සහ 

සංවාද පහ ෙවන් සඵල කරවන සමාජ මාධ  ජාල සහ ල ෙවබ්ල අඩ  පවත්වාෙගන යාම සහ 
ඒවා යාවත්කා න ම ෙමම ඒකකය ම න් කර .  එයට අමතරව වෘත්  සහ ෙශ්ෂාංග 

 ත වත්පත් සහ ද ත් වත්පත්වලට සැප මද එම න් ෙකෙර .  ව ෂ 2018  ෙපා  
ජනතාව ෙවත ද ාව ප වා හැ ම සඳහා වත්පත්  30ක් පමණ පළකර  ලැ ය.  එයටත් 
අමතරව එක් පවා  වැඩ සටහනක්, පවා  වෘත්  වැඩ සටහන් 2ක් සහ වන්  

වෘත්  වැඩසටහන් ෙදකක් සහ වන්  වෘත්  වැඩසටහන් ෙදකක් චාරය කර මටද 
ෙමම අංශය සමත් ය.   

 

වර්ෂගය සංඛයාව ඉලක්ක කණ්ඩායම 
සාකච්ඡා ස  (ARR) 
අන්ත  ජා ක 

01 
02 ද ාත්මක ජාව 

ෙශ්ෂ ෙද්ශන/සාකච්ඡා  12 ද ාත්මක ජාව 
ජ නල සමාජ  11 ද ාත්මක ජාව 

ද ශන සහභා ම (ෙද් ය) 01 ෙපා  ජනතාව 
වත්පත්   17 ෙපා  ජනතාව  

 වැඩ සටහන්  03 පාසැ  ජාව  
රසායනාගාර නැර ම්  08 ද ාත්මක ජාව/පාසැ  ජාව 
වැඩ   01 පාසැ  ජාව 
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ධාන කාර්ෂයසාධන ර්ෂනායකයන්ව පදනම්ව ෙමම අංශය ලද ග ෙය  සාරාංශය 

වැඩසටහන ෙය ජන ලද සංඛයාව 
ද ා ප ඩ ෙස්වාව 

(ට් ට ,  ෙෆ්ස් ක්, බ්ලෙලා , ෙවබ්ල ) 226,125 

ද ා ‘  බ්ල’ නා කාව 168,508 
ජා ක ක ද ා අධ යන ආයතන ‘  බ්ල’ නා කාව   11,011 

ද ා න් සඳහා ජංගම ෙය ම්  1,313 
ෙපාත  ( ද ා අධ ාපන හා ද ා) 

ව ා  ඒකකය සහ ජා ක ක ද ා අධ යන 
ආයතනය)  

112,272 

ංහල ද ා ෙවබය ( මන්ෙපත)  11,141 
ජා ක ක ද ා අධ යන ආයතන ෙවබ්ල ව       89, 162 
‘ඉ’ වැඩසටහන් ව න් ලාභ කරගත්  සංඛ ාව  619,532 
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7.4 2018 වර්ෂෂෙ  ස්තකාලය ලද ග ය  
 

ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ස්තකාලය 1985 ව ෂෙ  ආරම්භ ෙ  මහාචා ය  
ෙපාන්නම්ෙප ම, භ පතන්න න් සහ ආ යා පදනම න් දානය කළ ෙපාත් සහ ජ නල 

 සංඛ ාව .  එතැන් පටන් ෙම් දක්වා ය සං ත ඉහළ යාමත් සමඟ එය දැන් 6875කට 
වඩා ෙපාත් සහ ජ නල නාම 1200කට වැ  සංඛ ාවක් ෙබන  ෙපෙ  ස්තකාලයක් 
බවට ව ධනය  ඇත.  ෙමම ෙපාත් සහ ජ නල එක ව  ද ාව, ෙභෟ ක ද ාව සහ 
ග තය ෙමන්ම ද ශනය, ද ාෙ  ඉ හාසය දක්වන ක ද ා ෙපාත් ද ඓ ක බන්ධන 
සහ සංස්කරණය කළ ෙව ම් ද ආවරණය කර . 

 
අර  
 

x ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප ෙ ෂණ කා ය මණ්ඩලයට සහ උනන් ක දක්වන 
අෙන ත් අයටද ෙය ජනවත්, අපෙ  ප ෙ ෂණ හා සබැ  ෙතාර  ෙමන්ම බා ර 

ද්ගලයන්ෙ  ෙය ජනය සඳහා ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප ෙ ෂණ කාශන 
ද එක් ස් ම, සම්පාදනය, ස ද්ධරණය සහ ව ා ත ම. 

x සම ත  සහ අදාළ ෙතාර   මනාව එක් ස් ම සංව ධනය.   
x ජා ක හා ජාත න්තරව ය  ආකාරෙ  අංශ ව න් මා  ෙතාර  ෙවත ෙ ශය 

සැල ම  
x ඉෙග ෙම් සහ ප ෙ ෂණ ග යට අවශ  පහ කම් ර ව ව ධනය ම  සහ නව 

තාක්ෂණ මාණය ම  
x ස්තකාල ප සරය  කරන අවස්ථා සංව ධනය ම සහ ප ලකයන්ට සහ කා ය 

මණ්ඩලය යන ෙදපා ශවය සඳහා පවත්නා ෙභෟ ක පහ කම් ශසත් ම  
x ආයතන ෙය  ඉලක්ක සහ අර  ව ධනය මට සහෙය ගය දැක් ම  

 
 

ෙපාත්, වාරසඟරා සහ වාර්ෂතා හණය ම  
 
ප ය වසර ළ  ස්තකාල එක වට අ ත් ෙපාත් 90ක් එක් ය.  ඉන් ෙපාත් 20ක් ල ගත් 
ඒවා වන අතර ෙපාත් 61ක් ෙනා ලෙ  ලද දානයන්ය.  වාරසඟරා, වත් සඟරා, වා ක 
වා තා ශාල සංඛ ාවක් ද ෙද් ය හා ෙද් ය ආයතනයන් ෙගන්, ෙනා ලෙ  දානය ම් 
සහ වමා  ෙම් පදනම යටෙත් ලැ ණ.  ආයතනෙ  ප ෙ ෂණ කා යයන් හා සබැ  
ජ නල 14කට ද ස්තකාලය දායකත්වය දක්වා ඇත.   
 

ස්තකාලෙ  වර්ෂතමාන ෙස්වා  
 
x ම ශන සහ බැහැර ෙම් ෙස්වා  
x ෙ ඛන ෙබදාහැ ම  
x සම්පත් හ ෙ  ප හරණය 
x අන්ත - ස්තකාල බැහැර ෙම් ෙස්වා 
x ෙතාර  ව ලබා ෙම් ෙස්වා  
x නව අ තම ලැ ම් දැ ම් ෙම්  ෙස්වා 
x ෙවබ්ල අඩ  පදනම් ද ත් ජ නල හා  ලා  සැප ම  
x ද ාත්මක සා ත ය යාවත්කා න ෙම් ෙස්වා  
x එයට අමතරව ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ප පාලන කට වලට අවශ  
යාවත්කා න කළ ෙතාර  ස්තකාලය න් සපය .  (උදා : ච ෙ ඛ, ආයතන සං හ ආ ) 
x යාවත්කා න කළ ප ගණක භා තෙයන් අන්ත ජාලය ෙවත ෙ ශය සැප ම සහ 
ඡායා ටපත්කරණ සහ ප ෙල කන පහ කම් සඳහා ස්තකාලය ළ ඉඩපහ කම් සැල ම  
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8 ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  කාර්ෂය මණ්ඩල ශක් ය 
 
8.1 ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  කාර්ෂයමණ්ඩල සාරාංශය  
 
 

 
 
 
 

 
 

ප ෙ ෂණ 
සහාය 
19%

ප පාලන සහ
ල  

34%

මහාචා යව  
7%

ආ ත මහාචා යව
4%

ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ 
අ සාමා ක1%

ප ෙ ෂණ අ සාමා ක
3%

ප ෙ ෂණ සහායකයන්
32%

ප ෙ ෂණ කා ය
මණ්ඩල 47%

ඉ කර  ලබන කාර්ෂයයන්ව අ ව ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  කාර්ෂය මණ්ඩලය 
2018

ප ෙ ෂණ සහාය  ප පාලන සහ ල මහාචා යව

ආ ත මහාචා ය ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ අ සාමා ක ප ෙ ෂණ අ සාමා ක

ප ෙ ෂණ සහායකයන්

ද ශන  
(ආචා ය) 

17%
ද ශනප  

4%

ශාස් ප /පශ්චාත් 
උපා  ෙල මා 

6%

උපා  
32%

අ.ෙපා.ස. උ. ෙප. 
20%

අ.ෙපා.ස. සා. ෙප. 13%

අ.ෙපා.ස. සා.ෙප. ර ත 
8%

කාර්ෂය මණ්ඩලෙ  කම් 2018 
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8.2 ෙස්වා ම ටම් අ ව ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  කාර්ෂය මණ්ඩලය 2018  

 
ෙස්වාම ටම * වර්ෂගය ෙස්වක 

සංඛයාව 
ෙජයෂ්ඨ ම ටම 

පර්ෂෙ ෂණ 
කාර්ෂය මණ්ඩලය 

අධයක්ෂ 01 
ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ මහාචා යව  04 
ප ෙ ෂණ මහාචා යව      04 
ආ ත ප ෙ ෂණ මහාචා යව     05 
ෙජ ෂ්ඨ ප ෙ ෂණ අ සාමා ක 01 
ප ෙ ෂණ අ සාමා ක 04 

ෙජ ෂ්ඨ 
කළමනාක වන් 

ෙ කම් 01 
සම්බන් කාරක/ ද ාව ච ත ෙම් ඒකකය 01 

මධයම මට්ටෙම් 
කළමනාක වන් 

ගණකා කා  01 
ධාන තාක්ෂණ ලධා න් 13 

රසායනාගාර කළමනාක     01 
ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ස්තකාලා ප   01 
අධ ක්ෂකෙ  ෙජ ෂ්ඨ ෙපෟද්ග ක ෙ කම් 01 

    
තෘ යක 

මට්ටම 
 ම් ලධා න් 01 
 ප පාලන ලධා  01 
 සන් ෙ දන සහ මාධ  ලධා  01 
 අභ න්තර ගණන ලධා  01 

    
ද් යක 

මට්ටම 
 ෙජ ෂ්ඨ කා ය මණ්ඩල සහායකයන් 09 
 තාක්ෂ ක ලධා  III වන ෙ ් ය   03 
 ස්තකාල සහකාර III වන ෙ ් ය   01 

    
ාථ ක මට්ටම  කළමනාකරණ සහකාර III වන ෙ ් ය 10 

 ය  - ෙශ්ෂ ෙ ් ය    05 
 යන්  යාක  - ෙශ්ෂ ෙ ් ය 01 
 ෙම්සන්- ෙශ්ෂ ෙ ් ය 01 
 රසායනාගාර ප වාරක - ෙශ්ෂ ෙ ් ය 02 
 වා තා එක් ස් කර තබාගන්නා ෙශ්ෂ ෙ ් ය 01 
 ව  දෘෂ  සහක     01 
 කා යාල කා ය සහායක - ය  01 
 කා යාල යන්  යාක  01 
 ය  - III වන ෙ ් ය 02 
 ලා/මැ ක් කැ ම්ක   -III වන ෙ ් ය 01 
 යන්  යාක  - III වන ෙ ් ය 01 
   - III වන ෙ ් ය 01 
 කා යාල සහායක     02 

    

*ච ෙල්ඛ2/2016  උපෙල්ඛන III අ ව   
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ෙකාන්ව ාත් පදනම මත 
බා ර ප ෙ ෂණ මහාචා යව  05 
බා ර ආ ත -ප ෙ ෂණ මහාචා යව  01 
ප ෙ ෂණ සහායකයන් 29 
ප ෙ ෂණ සහායක ( දාන) 13 
ප ෙ ෂණ සහ සංව ධන ලධා  (ව ාපෘ ) 01 
ක්ෙෂ්  කළමනාකාර (ව ාපෘ ) 01 
තාක්ෂණ සහකාර (ව ාපෘ ) 02 

 
 
 
8.3  කාර්ෂය මණ්ඩල බඳවා ගැ ම් සහ පර්ෂෙ ෂකයන්ව  
 
 

8.3 අ.2018  බඳවාගත් කාර්ෂය මණ්ඩල සාමා කයන්ව 

 

අධ ක්ෂ/ජා ක ක අධ යන ආයතනය - මහාචා ය සමන් ෙසෙන ර 

ප ෙ ෂණ මහාචා ය  - මහාචා ය  එස්. . ආ . ර ය  

ආ ත ප ෙ ෂණ මහාචා ය                      -  මහාචා ය නස් ම් ම ක්කා   

ප ෙ ෂණ අ සාමා ක  -  මහාචා ය ගයාන් ෙබ වත්ත 

ප ෙ ෂණ සහායකයන් (II වන ෙ ් ය)    - . .එම්. ඕ. සානායක ෙමන ය 
  . එන්. සානායක මහතා  
  එම්. ඒ. ෆ හානා ෙමන ය 
  එච්. . ජය ංහ මහතා  
  එස්. . ජයෙස්කර ෙමන ය 
  එච්. . එම්. ෙක්. ක ණාරත්න ෙමන ය 

  ෙ . එම්. ෙක්. ඩබ්ල . මා  මහත් ය 
 . ඒ. . ෙක්. මා හා  ෙමන ය 
   එච්. එස්. . ෙකෟශල ා ෙමන ය 

   එස්. එස්. ෙක්. මාර ංහ ෙමන ය 
  එම්. . එන්. ෙපෙ රා ෙමන ය 
 ආ . .එස්.ෙක්. රාජපක්ෂ ෙමන ය 
  ඒ. . . රත්න ලක ෙමන ය 
  . . එස්. එන්. සමර ංහ මහත් ය 
 ෙක්. උමාය  මහතා 
 

ම් ලධා   -  . එච්. ෙ ය ෙමන ය 

කළමනාකරණ සහකාර - III වන ෙ ් ය   -  ෙක්. . ෙ . . ෙක්. බණ්ඩාර මහත් ය 

ව  දෘෂ  සහකාර                                    - එම්. . . . ෙසෙන රත්න මහතා 

 කා ක - III වන ෙ ් ය                   - . ආ . ස් මහතා 

කා යාල සහායක                                      - ඒ. . ෙ . එස්. බණ්ඩාර මහතා  
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8.3 ආ.  ඉවත්ව ය කාර්ෂය මණ්ඩල සාමා ක ලැ ස් ව 
 

සන් ෙ දන හා මාධ  ලධා    -   එස්. . . . . ය ලක මහතා 
ව  දෘෂ  සහායක    -   . . .එම්. ෙස්නා ර මහතා 

ප ෙ ෂණ සහකාර - I වන ෙ ් ය  -   .ඒ.ෙතාටවත්තෙ  මහතා  
ප ෙ ෂණ සහකාර - II වන ෙ ් ය  -   ෙක්. එම්. . ෙ . බණ්ඩාර මහත් ය 
          ෙක්. . .එස්. බණ්ඩාර මහතා 
          . එම්. . එම්. සානායක ෙමන ය 
          . ආ . එ . ෙදාඩන්ෙගාඩෙ  මහතා 
          එන්. කෙන්ෂරත්නම් ෙමන ය 
          ආ .අ . . එන්. ක ණාරත්න මහතා 
          . ඒ. ආ . . මාර මහතා 
 .ඒ. .ෙක්. මා හා  ෙමන ය 
 එන්. පද්මානන්දන් ෙමන ය 
 ආ . . එස.්ෙක්. රාජපක්ෂ මහත් ය 
 . . එස්. එ . රණ ංහ මහත් ය 
 ආ . ශ්වනාදන් ෙමන ය 
 ඩබ්ල. එම්. එ . එස්. ර න්දර මහත් ය 
 
 

8.4 ශාකයතා ෙගාඩනැ ම / සලතා සංවර්ෂධන වැඩසටහන  
 ( ද ාඥයන්, ප ෙ ෂණ සහායකයන්, සහ ප ෙ ෂක ෙනාවන කා ය මණ්ඩල සහභා  ම්) 
 

8.4.අ. ම් 

පර්ෂෙ ෂණ කාර්ෂයයන්ව හා සබැ  
 

I. එච්. එම්. .ඒ. එච්. බන්ඩාර මහතා  ලංකාෙ  උ  පළාෙත් චා ෙනාක ට සං ණය 
බඳව 2018.05.01 ට 2018.08.31 දක්වා ජපානෙ  ගාටා  පැවැ   රසාය ක අධ නය 
බඳ ජාත න්තර වැඩ සටහෙන්  ව ලැ ය. 

 
II. .එම්. .එම්. සානායක ෙමන ය, ගත ශ්ෙ ෂණ රසායනය බඳව 2018.10.22 ට 

2018.11.02 දක්වා ඉන් යාෙ  පැව  ජාත න්තර වැඩ ෙ  ව ලැ ය. 
 

III. එස්. ණරත්න මහත් ය සහ එස්. ඩබ්ල . පාගමෙ  මහත් ය 2018.08.20  න ජා ක  
ක අධ යන  ආයතනෙ  පැවැත්  රසායනාගාර පණ වැඩසටහෙන   ව ලැ ය. 

 
IV. එස්. ණරත්න මහත් ය සහ එස්. ඩබ්ල . පාගමෙ  මහත් ය 2018.08.16 න ජා ක ක 

අධ යන ආයතනෙ  ක් ව ද ා ෛජව තාක්ෂණ ඒකකෙ  පැවැ  රසායනාගාර පණ 
වැඩ සටහෙන   ව ලැ ය. 

 
V. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  2018.02.21 ට 2018.02.23 දක්වා ෙකාළඹ  ලංකා තන 

මණ්ඩලෙ  පැව  ISO/IEC 17025:2017 බඳ ෙපා  දැ වත් ෙම්  වැඩසටහෙන්  
ව ලැ ය.   
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VI. . ෙජ දරන් මහතා ස් ඩනෙ  ෙගාතන්බ  නගරෙ  චාම ස් තාක්ෂණ ශ්ව ද ාලෙ  
2018.11.01 ට 2018.10.31 න දක්වා පැවැ  ප ෙ ෂණ ව බඳ ජාත න්තර වැඩ 
සටහෙන්  ව ලැ ය. 

VII. .එම්. පරන තාන ෙමන ය සහ එස්. . ජයෙස්කර මහත් ය ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලෙ  
ද ා ඨෙ  2018.12.27 ට 2018.12.28 දක්වා පැවැ  ආ . සහ ආ . ස් ෙය  භා තෙයන් 

දත්ත ශ්ෙ ෂණය බඳ ෙක  කා න පාඨමාලාෙ  ව ලැ ය‘ 
 

VIII. එස්. . ජයෙස්කර මහත් ය 2018.12.20 න මධ ම ප සර අ කා  ෙය  පැවැ  ජලසම්පත් 
කළමනාකරණෙ   සමස්ථා ක ප මය, බඳ ජා ක වැඩ ෙ  ව ලැ ය.  

 
IX. එන්. ෙක්. ජය ය, ඒ. ෙර රාජා, එස්. පාගමෙ  යන මහත් න් 2018.01.26 ට 

2018.01.27 දක්වා ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලෙ  ෛවද  ඨෙ , ක් ව ද ා 
ෙදපා තෙම්න් ෙ  පැවැ  .එන්.ඒ. අ ෙවල සැක ම බඳ  වැඩ ෙ  ව 
ලැ ය. 

 
8.4.ආ. පර්ෂෙ ෂණ කාර්ෂයයන්ව හා සබැ  සහභා ම්  
 

I. ඊ. එම්. . ඒ. ඒකනායක  ෙමන ය, එම්.ඒ.ව . එන්. ර ංහ ෙමන ය සහ ෙ .එම්. .එස්. 
මඩමරන්දාවල ෙමන ය, 2018.10.26 න මහ වර පැවැ   ලංකා ක්  ද ා සංගමෙ  

ද ාත්මක සැ වාර ජා ක සම්ෙම්ලනයට සහභා  හ.  
 

II. ඊ. එම්. .ඒ. ඒකනායක මහත් ය ඇෙම කා එක්සත් ජනපදෙ  ඇට්ලන්ටා  2018.06.07 ට 
2018.06.11 දක්වා පැවැ  ඒ. එස්. එම්. ක් න් බඳ ජාත න්තර සම්ෙම්ලනයට සහභා  

ය. 
 

III. මහාචා ය එම්. . එම්. ඉක්බා  මහතා 2018.10.01 න තලව ෙගාඩ ෑන්ඩ්න ෙමානා ච් 
ෙහ ලට   පැවැ  රසර සංව ධන ඉලක්ක,  ලංකාෙ  ජා ක අයවැය සැල ම්වලට ධාන 
ධාරා ගැන් ෙම් ජා ක  වැඩ වට සහභා  ය.  

 
IV. මහාචා ය එම්. . එම්. ඉක්බා  මහතා 2018.01.16 න ජනා ප  ෙ කම් කා යාලෙ  

පැවැ  ෙද්ශ ණ සහ කාල ණ පදනම් කරගත් වගා ම් සෘ  සැල ම් ම සඳහා  ජා ක 
වැඩ වට සහභා  ය. 

 
V. මහාචා ය එම්. . එම්. ඉක්බා  මහතා 2018.08.30 න  ද ා තාක්ෂණ සහ ප ෙ ෂණ 

අමාත ාංශෙ  පැවැ  ද ාව සහ තාක්ෂණය සඳහා වන රාජ  යදම් සමාෙල චන ජා ක 
වැඩ වට සහභා  ය.  

 
VI. ෙ . එස්. කනගරත්නම් මහත් ය 2018.10.20 න බණ්ඩාරනායක අ සම්රණ ජාත න්තර 

සම්මන් ණ ශාලාෙ   ජාත න්තර ඛ ජ සාකච්ඡා ව බඳ ජා ක සාකච්ඡා වට 
සහභා  ය.  

 

VII. ෙ . එන්. කනගරත්නම් මහත් ය 2018.10.20 වන න ෙකාළඹ  පැවැත්  ජාත න්තර ඛ ජ 
ස ෙ , ජාත න්තර ශාස්  සම්මන් ණයට සහභා  ය. 

 

VIII. ෙ . එන්. කනගරත්නම් මහත් ය 2018.02.23 න ෙ රාෙද ය ශ්ව ද ාලෙ  පැවැත්  
ද ාත්මක සංගමෙ  වා ක සැ වාරයට සහභා  ය. 
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IX. ෙ . එන්. කනගරත්නම් මහත් ය 2018.11.09 ට 2018.11.10 දක්වා ෙ රාෙද ය පශ්චාත් 
උපා  ආයතනෙ  ද ා ප ෙ ෂණ  ෙකාන් සෙ  ජා ක ශාස් ය සම්මන් ණයට සහභා  

ය. 
 

X. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච් , ඊ.එම්. . ඒ. ඒකනායක මහත් ය සහ ෙ . එම්. . එස්. 
මදමරන්දාවල මහත් ය යන ෙතපළ 2018.01.17 ට 2018.01.19 දක්වා  ලංකාෙ  මහ වර 
පැවැත්  යවැ යාව සහ ව තන කලා ය ෙපා  ෙර ග පාලනයට ශාකමය ෙ ශ බඳව 

 ලංකාෙ  පැවැත්  ථම ඇන්  කලා ය ජාත න්තර සම්මන් ණයට සහභා  හ. 
 

XI. මහාචා ය .එන්. මගන-ආරච් , ඊ. එම. . ඒ ඒකනායක මහත් ය සහ ෙ .එම්. . එස්. 
මදමරන්දාවල මහත් ය යන ෙතපළ 2018.01.28 ට 2018.01.30 දක්වා  ලංකාෙ  ෙකාළඹ 
 පැව  ද  ආ යා  ෛජව තාක්ෂණ සම්ෙම්ලනයට සහභා  හ. 

 

XII. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච් , එම්. ඒ. ව . එන්. ර ංහ මහත් ය සහ ෙ . එම්. . එස්. 
මඩමරන්දාවල මහත් ය යන ෙතපළ 2018.08.08 න  ලංකාෙ  ෙකාළඹ  පැවැත්  අප 
ආශ්වාස කරන වාතය මැෙයන්  වා  සම්පත් කළමනාකරණය බඳව 7 වන ජා ක ාස් ය 
සම්ෙම්ලනයට සහභා  හ.  

 

XIII. මහාචා ය .එන්. මගන-ආරච්  2018.06.21 න ෙකාළඹ, න් ස්බ  ෙහ ටලෙ  2018   
ෙල ක තන නය ත්ෙතන් සං ධානය කළ “ආරක් ත ෙල කයක් ලබා ම” මැෙයන්  
ජා ක සම්මන් ණයට සහභා  ය. 

 

XIV. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  2018.06.11 න  ලංකා පත්  අධ යන ආයතනෙ  
පැවැ  -  ලංකාෙ  ජා ක ද් මය ෙද්පළ සැක ම වලං  ෙම් ජා ක වැඩ සටහන සඳහා 
සහභා  ය.  

 

XV. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  2018.05.11 න  ලංකාෙ  සංව ධන ප පාලන 
ආයතනෙ  පැව  “ජා ක ෙගෙන ම මධ සථ්ානෙ  සහ ජා ක ෙගෙන ම දත්ත 

රක් තාගාරය” සම්බන්ධව පැවැ  ජා ක පත්  සහ පාලන යාන් ණය බඳ ජා ක 
වැඩසටහෙන් පං ක වන්ෙ  ස් මට සහභා  ය. 

 

XVI. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  2018.09.12 න බත්තර ල ෙව ට ස්එ   පැවැත් , 
ෙසෟඛ ය සහ ප සර පත්  සැක ම සඳහා වා  ණාත්මකභාවය තක්ෙස්  ෙම් ජා ක 
වැඩ වට සහභා  ය. 

 

XVII. මහාචා ය .එන්. මගන-ආරච්  2018.05.16 න ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ   පැවැත් 
 “  ලංකාව සඳහා  දළ ක ද ා ප ෙ ෂණ පත් ෙය  අවසන් ටපත සාකච්ඡාකර 

අවසන් ගමන ගැ ම සඳහා  ආයත ක වැඩ ඵවට සහභා  ය. 
 

XVIII. මහාචා ය .එන්. මගන-ආරච්  2018.11.12 න මහ වර  පැවැත්  “ජලය අනාගතයට 
සැල ම් ම නම්  ලංකා-ද  අ කා  ඒකාබද්ධ සම්මන් ණයට සහභා  ය. 
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XIX. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  2018.02.19 ට 2018.02.20 දක්වා කෑග ල සණස කැම්පස් 
 පැවැ  ‘ ද ා, තාක්ෂණ හා ප ෙ ෂණ අමාත ාංශෙ  සං ක්ත සැලැස්ම සැක ෙම් 

වැඩ වට සහභා  ය.  
 

XX. මහාචා ය . එන්. මගන-ආරච්  2018.12.06 න  ලංකාෙ  ෙකාළඹ  පැව  ෙහ් ව 
ෙනාදන්නා කා ක ව ග  ෙර ග බඳ වා ක ඕස්ෙ යා-  ලංකා ෙදවන වැඩ වට 
සහභා  ය. 

 
XXI. එස්. ඩබ්ල. පාගමෙ  ෙමන ය 2018.01.26 ට 2018.01.27 දක්වා ෙ රාෙද ය 

ශ්ව ද ාලෙ  ෛවද  ඨෙ  පැවැ  .එන්.ඒ. අ මණය  වැඩ වට සහභා  ය. 
 

XXII. . . එස්. එන්. සමර ංහ මහත් ය  ලංකාෙ  ෙකාළඹ  2018.09.28 න පැවැ   ලංකා 
ව ද ා ආයතනෙ  38 වන වා ක සැ වාරෙ  ජා ක සම්ෙම්ලනයට සහභා  ය 

 

XXIII. . . එස්. එන්. සමර ංහ මහත් ය,  ලංකාෙ  කැළ ෙ  2018.10.26 න පැවැත්  ද්ධ 
සහ ව ාවහා ක ද ා ජාත න්තර ාස් ය සම්මන් ණයට සහභා  ය. 

 

XXIV. මහාචා ය එස්. ෙසෙන ර, මහාචා ය . එස්. ඒ. ෙ න්දර මහතා සහ මහාචා ය එම්.  එම්. 
ඉක්බා  යන මහත්ව   2018.12.20 න මහවැ  සංව ධන සහ ප සර අමාත ාංශෙ   පැව  
හ ත ෙද්ශ ණ අර දල බඳව  ජා ක වැඩ වට සහභා  ය. 

 

XXV. එම්. ඒ. ව . එන්. ර ංහ මහත් ය 2018.12.02 ට 2018.12.08 දක්වා  ලංකාෙ  ෙකාළඹ 
 පැවැත්   ලංකා ද ා ව ධන සංගමෙ  74 වන වා ක සැ වාරෙ  ජා ක 

සම්ෙම්ලනයට සහභා  ය.  
 

XXVI. මහාචා ය . එස්. ඒ. ෙ න්දර මහතා ජපානෙ  ඔ  පෙත් ෙල බ  ඕ පා ක්  
2018.05.26 ට 2018.05.30 න දක්වා පැවැ  ෙනස්ෙක  ෙග ය, ඕ.  පා ක් අන්ත  
ජා ක වැඩ වට සහභා  ය.  

 

XXVII. මහාචා ය එන්. . බ ංහ මහතා 2018.10.14 ට 2018.12.31 න දක්වා ෙකාළඹ  පැවැ  
ෛජව ධත්ව ප සර පද්ධ  ෙස්වා ණායක හා මා ෙග පෙද්ශ සංව ධනය ෙම් ජා ක 
වැඩසටහනට සහභා  ය.  

 
XXVIII. මහාචා ය . එස්. ඒ. ෙ න්දර මහතා 2018.01.18 න මහ වර  පැවැ  - යවැ යාමය 

ශාක බඳ ආ යා  ප ෙ ෂණ ජාලෙ  අන්ත ජා ක සම්මන් ණයට සහභා   අතර එ  
“  ලංකාෙ  ඖෂ ය පැළෑ  - ෙද් ය ෛවද ෙ  ක පදනම” මැෙයන් කතාවක් ද 
පැවැත් ය.  
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අෙන ත්  වැඩ සටහන් ෙම  පහත දක්වා ඇත. 
 

නම  වැඩ සටහෙන්ව 
නාමය 

ව ලබා න 
අය/ආයතනය 

දල් සැප  
ආයතනය 

කාල මාව 

ගයාන් ෙසනරත් 
බණ්ඩාර මහතා  

වා තා ෙය  
ෂ්පාදනය( ෙය කරණය 

සහ ෙය  සංස්කරණය ) 

ජා ක කෘ කා ක 
සහ සන් ෙ දන 
මධ ස්ථානෙ  

ෙය  ඒකකය  

ජා. . අ. ආ මාස 03 

. ඒකනායක 
මහතා  

කා යාල ප සරය ළ 
කා යක්ෂමතාව ඉහළ 
දෑ මට ග  ෙස්වා 
භා තය  

ද ා, තාක්ෂණ සහ 
ප ෙ ෂණ 
අමාත ාංශය  

ජා. . අ. ආ 2018.10.18 

. ඒකනායක 
මහතා  

ඉ.රජය බඳ වැඩ ව, 
ස බ  ආරක්ෂාව සහ 
සමාජ මාධ  

ජා ක ස්තකාල 
හා ෙ ඛන ෙස්වා 
මණ්ඩලය  

ජා. . අ. ආ.  2018.10.16 

.  .  .ෙක්. 
ලකරත්න 

මහත් ය  

ඉ.රජය බඳ වැඩ ව, 
ස බ  ආරක්ෂාව සහ 
සමාජ මාධ  

ජා ක ස්තකාල 
හා ෙ ඛන ෙස්වා 
මණ්ඩලය  

ජා. . අ. ආ.  2018.10.16 

එස්. එස්. ෙක්. 
සකල ය 
ෙමන ය  

තාක්ෂ ක ලධා න්ෙ  
ණතා සංව ධනය  

මැෙ යාෙ  ා 
සරස ෙ  ජා ක 
මානව සම්පත් 
සංව ධන මණ්ඩලය  

ජා. . අ. ආ.  2018  26 
ට  2018  

02 දක්වා - න 
07 

ආ . ෙක්. . 
ක ණාරත්න 
මහත් ය  

තාක්ෂණ ලධා න්ෙ  
ණතා සංව ධනය  

මැෙ යාෙ  ා 
සරස ෙ  ජා ක 
මානව සම්පත් 
සංව ධන මණ්ඩලය  

ජා. . අ. ආ.  2018  26 
ට 2018  

02 දක්වා 
න 07 

ආ . එම්. 
තාරණ මහතා  

වෘත ලා  සංඛ ාංක 
ස්තකාල  -ස්ෙ ස් 

වැඩ ව  

ජා ක ද ා පදනම  ජා. . අ. ආ. 2018  
25 හා 26  

ඉ  රත්නායක 
ය  

රසර වැඩ ෙම් 
තයක් සඳහා 

අ ෙ රණය කරන එක් 
න වැඩ ව 

මහ වර ජා ක 
ක අධ යන 

ආයතනය  

ජා. . අ. ආ. 2018 මැ  30  

ඉ  රත්නායක 
ය  

ප න් එ ම ෙ  GC 
ශ්ෙ ෂණය,  HPLC සහ 

ICP-OES -  
වැඩ ව  

මාස ත 
ෙටක්ෙන  
ෙසා ෂන් 
( ද්ග ක) සමාගම 

මාස ත 
ෙටක්ෙන  
ෙසා ෂන් 
ෙපෟද්ග ක 
සමාගම  

2018 අෙග ස්  
06  

ඉ  රත්නායක 
ය  

ද ා ෙ ඛනය බඳ  
වැඩ ව  

ජා ක ක 
අධ යන 
ආයතනෙ  ත ණ 

ද ාඥ සංගමය  

ජා. . අ. ආ. 
ත ණ ද ාඥ 
සංගමය  

2018 අෙග ස්  
28  

 

 
x ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  ශාස් ය ෙනාවන කා ය මණ්ඩලය සඳහා “ රසර වැඩ ෙම් 

තයක් සඳහා” අ ෙ රණ වැඩ ව, සං ධානය කර  ලැ ෙ  ජා. . අ. ආයතනෙ  ද ා 
අධ ාපන සහ ව ා ත ෙම් අංශය . මහ වර ජා ක ක අධ යන ආයතනෙ  කා ය 
මණ්ඩලය සඳහා වර, ෙර ය  ෙම    2018.05.30 න පැවැත්  ඒ සඳහා සහභා වන්න න් 
58ක් සහභා  හ.  ඒ සඳහා  ලංකා ප පාලක සංව ධන ආයතනෙ   හා ඉෙග ම් අ ෙ ක 
අධ ක්ෂ ජනරා , ෙක්. එම්. එස්. . ජයෙස්කර මහත් ය සම්පත්දායක ෙලස සහභා  ය.  
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9. ගණනය කළ ලය කාශනය 
 

9.1  ලය ඵල  සාරාංශය 
 
9.1.1 ප ය වසරවල යදම් සමඟ සන්සන්දනය  
 
9.1.1.1 පස් වසරක නරාවර්ෂතන යදම් සන්සන්දනය   
 

යල්’ 000 
 2014 2015 2016 2017 2018 

ෙපෟද්ග ක ෙ තන 
සහ මනා  

87,509 113,491 122,808 122,430 137,142  

අෙන ත් 
නරාවර්තන යදම්  

62,360 61,473 67,293 76,188 77,815  

එක ව  149,869 174,964 190,101 198,618 214,957 
 
 

 
 
 
 
9.1.1.2  පස්වසරක ාග්ධන යදම් සන්සන්දනය  
 

යල්’000 
වසර  2014 2015 2016 2017 2018 

ස්ථාවර වත්කම් 
අත්පත් කර ගැ ම්  

787 741 4,782 5,874 19,118 

ෙගාඩනැ  
ඉ ම  

111,113 43,852 125,261 110,674 58,374 

පර්ෙ ෂණ හා 
සංවර්ධනය  

- - - - 15,458 

එක ව  111,900 44,593 130,043 116,548 92,950  
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ෙපෟද්ග ක ෙ තන සහ මනා අෙන ත් නරාවර්තන යදම් එක ව 
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9.2 2018.12.31 නට අවසන්  වසර සඳහා ලය ඵල  සාරාංශය 
 
 නරාවර්ෂතන  ාග්ධන දල  
 දල  

.’000 
% දල  .’000 % 

2017     
අයවැයට ෙය ත 260,040 100 175,000 100 
අ මත  188,000 72.30 99,000 56.57 

දාහල 187,677 72.17 68,978 39.42 
2018     

අයවැයට ෙය ත  276,189 100 267,516 100 
අ මත  190,000 68.79 120,000 44.86 

දාහල 185,023  66.99 98,194 36.71 
 
 

 
 
 

 

ෙපෟද්ග ක ෙ තන හා
මනා 

66.63%

ගමන් 
යදම් 

0.60%

සැප ම් 
7%

නඩත්  ෙම් 
යදම්

3.60% ෙස්වා 
21.96%

නරාවර්ෂතන යදම 2018 

ෙපෟද්ග ක ෙ තන හා මනා ගමන් යදම් සැප ම් නඩත්  ෙම් යදම් ෙස්වා 

දයාගාරය උපකරණ 
56.85%

ස්තකාල ෙපාත් 
1.21%

ඉඩම් සහ ඉඩම් වැ  
 ම 

0.29%

වාහන අ ත්වැ යාව 
0.03%

ෙගාඩනැ  සහ ව හ
24.64%

කාර්යාල උපකරණ
16.24%

ෙගාඩනැ  - නව
0.60%

ෙමවලම් සහ ආ ධ 
0.13%

ාග්ධන යදම් 2018

දයාගාරය උපකරණ 

ස්තකාල ෙපාත් 

ඉඩම් සහ ඉඩම් වැ   ම

වාහන අ ත්වැ යාව 

ෙගාඩනැ  සහ ව හ

කාර්යාල උපකරණ 

ෙගාඩනැ  - නව

ෙමවලම් සහ ආ ධ 
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9.3 ලය තත්තත්තව කාශනය -  
ජා ක ක අධයයන ආයතනය :  ලංකාව 

2018.12.31 නට ලය තත්තත්තවය බඳ කාශනය 
 

 
 

 
සටහන 

 
.ලං. යල් 

2018 

(ය  සකස් කළ) 
.ලං. යල්  

2017 
වත්තකම්      
  ජංගම වත්තකම්  

දල් සහ බැං  ෙශ්ෂය 
 
1 

 
150,529.455.87 

 
126,262,805 

තැන්ප  ෙපර ෙග ම් සහ අත් කාරම්  2 14,022,034.93 21,803,603 
අපහරණය කළ ස්ථාවර තැන්ප    59,669.77 24,915,351 
උත්සව අර දල් අත් කාරම් ආෙය ජන   300,000.00 300,000 
ආපදා ණය අර දල් ආෙය ජන   296,325.37 268,148 
ස්ථාවර තැන්පත් සඳහා  ලැ ය  ෙපා ය   7,244,021.68 6,612,914 
කාර්ය මණ්ඩල ආපදා ණය  3 4,805,947.00 4,628,889 
අත් කාරම් සහ අෙන ත් ලැ ම්  4 152,371.37 184,361 
සං ත  5 2,295,588.01 2,343,616 

  179,705,414.00 187,319,717 
  ජංගම ෙනාවන වත්තකම්     

ෙනා  වැඩ 6 17,455,039.83 2,160,000 
ඉ ම් සඳහා ාථ ක ෙග ම්   711,307.36 602,688 
අර්ථසාධක අර දල් ආෙය ජන  7 111,505,089.10 89,274,352 

 ශකයතාව   949,197.40 949,197 
මහා ප මාන වයාපෘ  -  ආෙර පණ බැට    939,080.25 - 
ෙද්පළ, යන්ර හා උපකරණ  8 593,270,578.38 561,843,551 

  724,830,292.32 654,829,788 
 වත්තකම්   904,535,706.32 842,149,505 

වග ම්     
  ජංගම වග ම්     

ෙග ය  ම් 9 8,838,188.62 6,500,267 
උප ත යදම්  10 3,388,598.85 2,017,959 
  12,226,787.47 8,518,226 

  ජංගම ෙනාවන වග ම්     
ශ් ත අර දල් සහ දාන  11 150,873,194.69 117,325,573 
ලම් ත වග ම්  12 38,991,294.58 28,510,186 

  189,864,489,27 145,835,759 
 වග ම්  202,091,276.74 154,353,985 

ද්ධ වත්තකම්     702,444,429.58 687,795,520 
ද්ධ වත්තකම්/ ව ලතා    

ාග්ධන අර දල - වැයකළ  13 743,606,249.81 659,406,939 
ාග්ධන අර දල - වැය ෙනාකළ   99,020,834.19 85,026,601 

ජනා ප  අර දල -වැයකළ   7,078,501.15 7,078,501 
වත්කම් - තයා ගණන සං ත   118,388,385.47 131,630,743 
ආයතන අර දල   (265,649,541.04) (195,347,264) 
 ද්ධ වත්තකම්/ ව ලතා  702,444,429.58 687,795,520 

 

1 වන ෙ  ට 3 වන ව දක්වා දැක්ෙවන ම් පත්  සහ 11 වන ෙ  ට 32 වන ව දක්වා 
දැක්ෙවන අෙන ත් සටහන් ෙමම ලය කාශනය සැක ෙම් අ ල  ෙකාටසක් ය.  ෙමම ලය 

කාශනය සැක ෙම් සහ ඉ පත් ෙම් වග ම පාලක මණ්ඩලය දර . 
ල් ටපත (ඉං ) අත්සන් තබන ලද්ෙද් - අධයක්ෂ, ෙල්කම්, ගණකා කා   
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9.4 ලයමය කාර්ෂයසාධනය බඳ කාශනය  
      

ජා ක ක අධයයන ආයතනය  -  ලංකාව 
 
2018.12.31 න අවසන්  ලය වර්ෂෂය සඳහා වන ලයමය කාර්ෂයසාධනය බඳ කාශනය  
 

  
සටහන 

                    
    .ලං. යල් 

2018 

(ය  සකස ්කළ) 
. ලං. යල් 

2017  
         

ෙමෙහ ම් ආදායම 

නරාවර්තන දාන   

 

 

 

185,023,000.00 

 

187,677,000.00 

අෙන ත් ආදායම 14 19,458,216.21 12,540,762 

  204,481,216.21 200,217,762 

යදම 

ද්ගල වැ ප් හා මනා                 

  

15 

 

137,141,763.52 

 

122,430,103 

ගමන් යදම්  16 1,292,368.74 1,322,542 

සැප ම් සහ ප ෙභ ජන  17 15,488,478.95 14,008,797 

නඩත්  යදම්  18 7,747,093.69 10,372,102 

ෙස්වා ම්  19 22,079,521.06 22,084,134 

ක්ෂය ම්   85,112,270.90 75,061,612 

අෙන ත් යදම්  20 31,207,821.37 28,400,319 

  ෙමෙහ ම්  යදම   300,069,318.23 273,679,609  

ෙමෙහ ම් යාකාරකම්  ඟය 

 

 (95,588,102.02) (73,461,847) 

ලය වැය    

ස්ථාවර තැන්ප  ලාභ/(අලාභ)  (8,483,398.08) -- 

වර්ෂෂය සඳහා  ඟය   (104,071,500.10) (73,461,847) 
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 9.5 දල් වාහ බඳ කාශනය  
 

ජා ක ක අධයයන ආයතනය,  ලංකාව 
 

2018.12.31 න අවසන්  වර්ෂෂය සඳහා දල් සංචරණය බඳ කාශනය 
 

  
ෙයා ව 

 (ය  සකස් කළ) 
 .ලං. යල් 

2018 
.ලං. යල් 

2017 
ෙමෙහ ම් යාකාරකම් ව න්   දල වාහ   

 
(104,071,500) 

  
 

(73,461,847) සාමානය යාකාරකම් සඳහා ඟය ව 5 
 

 
දල් ෙනාවන වාහ  

  (104,071,500) (73,461,847) 

ක්ෂය ම් 
ව 19 - සටහන 8 85,112,271 

 
75,061,612 

ලම් ත වග ම්  මක්ෂය ව 25 - සටහන 14 (504,182)  - 
ලධන වත්කම් අපහරණ අලාභය ව 5 8,483,398  - 

පා ෙත ක පාදනය ව 28 - සටහන 20 6,075,930  8,557,091 
කාර්ය මණ්ඩල ආපදා ණය (වැ ම්)/අ ම් ව 4 - සටහන 3 (177,058)  (311,887) 
ෙතාග (වැ ම්)/අ ම් ව 4 - සටහන 5 48,028  (97,464) 

අත් කාරම් සහ අෙන ත් ලැ ය  (වැ ම්)/අ ම්     

තැන්ප , ෙපර - ෙග ම් සහ අත් කාරම් (වැ ම්)/අ ම් ව 4 - සටහන 4 31,990  376,159 

ෙග ය  ම් වැ ම්/(අ ම්)     

උප ත යදම්  වැ ම්/(අ ම්) ව 4 - සටහන 2 7,781,568  31,604,328 

ෙග  පා ෙත ක ව 6 & 4 - සටහන 
9 

2,337,922  5,212,121 

වැ ම්/(අ ම්) ලම් ත වග ම් ව 4 - සටහන 10 1,370,640  21,832 

  (571,238)  
 

109,989,268 

(644,341) 

ෙමෙහ ම් කළ යාකාරකම් ව න් ලද ද්ධ දල් වාහ   5,917,768 46,317,605 

ආෙය ජන යාකාරකම් න් ලද දල් වාහ     

ෙනා  වැඩ (වැ ම්) අ ම 
ව 6 

(15,295,040)  170,011,885 

ෙද්පළ යන්ර හා උපකරණ ල  ගැ ම් ව 4 - සටහන 11 (74,159,552)  (326,192,772) 

ස්ථාවර තැන්පත් ව න් ලැ ය  ෙපා ෙය  
(වැ ම්)අ ම් 

 (631,078)  (2,091,211) 

ඉ ම්  (108,619)  (602,688) 
කළ ආෙය ජන -  අර්ථ සාධක අර දල  (22,230,737)  (12,348,683) 

          -  ආපදා ණය අර දල ව 11 - සටහන 1 (28,177)  113,087 
         -  ෙමගා වයාපෘ ය ව 11 - සටහන 1 (939,080)  - 

   (113,392,283)  

ආෙය ජන යාකාරකම්වල ද්ධ දල් වාහය  
 

(113,392,283) (171,110,380) 

ලය යාකාරකම් - දල් වාහ  
 

  

රජෙ  ාග්ධන  දායකත්වය ව 6 98,193,544  68,978,379 
ෙශ්ෂ අර දල් හා දාන ව 4 - සටහන 11 33,547,622 

 

17,082,994 
   131,741,166  

ලය සම්පාදන යාකාරකම් ව න් වන ද්ධ දල් 
වාහය 

  131,741,166 86,061,373 

දල් සහ දල් ලය ෙම් ද්ධ වැ ම/(අ ම්)   24,266,651 (38,731,402) 

කාලච්ෙ දය ආරම්භෙ   දල් ලයය ව 11 - සටහන 1 
 

126,262,804 164,994,206 

කාලච්ෙ දය අවසානෙ  දල් සහ දල් ලයය ව 11 - සටහන 1 
 

150,529,455 126,262,804 
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9.6 ද්ධ වත්තකම් / ව ලතා  ෙවනස්කම් බඳ කාශනය  
 

ජා ක ක අධයයන ආයතනය  -  ලංකාව 
 

2018.12.31. ෙනන් අවසන්  වර්ෂෂය සඳහා වන ද්ධ වත්තකම්/ ව ලතා  ෙවනස්කම් 
කාශය 

 
පාලනමය කමක් අ ක වන්ට  ආෙර පණය කර ඇ   

 ාග්ධන 
දායකත්තවය 

ජනා ප  
අර දල 

තයා ගණන 
අ ක්තය 

ආයතන 
අර දල 

 ද්ධ 
වත්තකම් 
ව ලතා 

2017 ෙදසැම්බර් 31 නට 
ෙශ්ෂය 

744,433,540.00 7,078,501.15 131,630,743.37 (195,845,698.45) 687,297,086.07 

අර දල් ප ය වසෙර් 
ගැල ම් 

- - - 498,434.88 498,434.88 

 
2017 ෙදසැම්බර්ෂ 31 නට 
ෙශ්ෂය (ය  සැක ම) 

 

 
744,433,540.00 

 
7,078,501.15 

 
131,630,743.37 

 
(195,347,263.57) 

 
687,795,520.95 

තයා ගණන 
ඟය/අ ක්තය - - 19,440,505.63 - 19,440,505.63 

දාන අර ද න් ල  ගත් 
ස් ර වත්කම්  - - - 2,160,957.87 2,160,957.87 

ආයතන අර දලට වසර 
ළ එක්කළ මාණය  - - - 31,608,264.76 31,608,264.76 

ෙමෙහ ම් යාකාරකම් 
ෙහ් ෙවන් ඇ   
ඌනතාව  

- - - (104,071,500.10) (104,071,500.10) 

රජෙයන් සහ ෙවනත් 
ලා යන්ෙගන් ලද 
ලධනය  

- - (32,682,863.53) - (32,682,863.53) 

ලම් ත වග ම් සදහා 
මා ම  

 
98,193,544.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
98,193,544.00 

2018 ෙදසැම්බර්ෂ 31 ට 
ෙශ්ෂය 

842,627,084.00 7,078,501.15 118,388,385.47 (265,649,541.04) 702,444,429.58 
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9.7  2018 වර්ෂෂය සඳහා භා ත කළ ම්කරණ පත්ත  
 

ජා ක ක අධයයන ආයතනය -  ලංකාව 
2018 ෙදසැම්බර්ෂ 31 නට අවසන්  වර්ෂෂෙ  අ ගමනය කළ ෙවෙස  ම්කරණ පත්ත  

 
(1) ෙපා  ම්කරණ පත්ත  
 

1.1 ෙමම ලය  කාශනය සකස් කර ඇත්ෙත් උප ත පදනම් ම්කරණය සඳහා වන  ලංකා රාජය 
අංශෙ  ම්කරණ න්වලට අ ලවන ෙලස ඓ හා ක වැය පදනම්වය.  වාහන 

තයාගණන  ක ෙ  ෙම ටර් රථ  තයාගණන හැ න ට ෙමම ම්වලට බලපාන උද්ධමන 
සාධක සඳහා ගැළ ම් කර නැත. 

 
1.2 එෙල න්ම, රසායනාගාර උපකරණ, යන්ර ර, උපකරණ සහ ෙමවලම්, තකරණ, වා සමන 

යන්ර, සන් ෙ දන උපකරණ, ධ උපකරණ, කාර්යාල හා අ ත් උපකරණ, ඩා භාණ්ඩ 
යනා ය ද ෙශ්ෂ තයාගණන ක ව ම න් තයාගණනය කර ඇත.  එ  ද එම ම්වලට 
බලපාන උද්ධමන සාධක ෙනාපැව න. 
 

1.3 ආයතනෙ  අර දලට ගලපා  ඇ  තයාගණන සං තය ල , 2011 වර්ෂෙ  තයාගණනය කල 
ස්ථාවර වත්කම් හා 2015  සහ 2018  තයාගණනය කල ෙම ටර් රථවල අගය ඇ ලත්ෙ . 
16.02.2015, 20.02.2015, 27.08.2018 යන නයන්  බලපැවැත්ෙවන ප  මහ වර ෙම ටර් රථ 

වාහන ෙදපාර්තෙම්න් ෙ  ෙම ටර් රථ ප ක්ෂකවරයා න් ෙම ටර් රථ තයාගණනය කර  
ලැ ය. 
 

1.4 වර්තමාන ඉ පත් ම් සනාථ ම සඳහා අවශය අවස්ථාවල  ප ය වසරවල සංඛයා සහ  
වැ කඩ ය  සකස්කර  ලැ ය. 

 
1.5 ෙද් ය දල් ප වර්ෂතනය ය  ෙද්ශ මය ග ෙද , ග ෙද ව කරන අවස්ථාෙ  පැව  

දල් වමා  අ පාතයන්ට අ ලවන ප  කර  ලැ ය.  ෙන්වා ක ෙනාවන ෙද්ශ දල් 
ම් ෙශ්ෂය ද ලය තත්ත්ව කාශනය ෙයළ කරන නයට පැවැ  ෙද්ශ දල් වමා  

අ පාතයට අ ලව ප වර්තනය කර  ලැ ය. 
 
1.6 බ කරණය 

 
 1979 වර්ෂෙ  අංක 28 දරණ (සංෙශ ත) ෙද් ය ආදායම් පනෙත් ෙ දය 8 (a) xxxix සහ 42 (ff) 

 සඳහන් ධාන කාරව ආයතනය  ලංකාව ළ ආදායම් බද්ෙදන් දහස් කර ඇත.  
 

2. වත්තකම් සහ ඒවා තක්ෙස්  ෙම් පදනම  
 

2.1 ෙතාගය 
 

ඓ හා ක වැය මත පදනම්ව FIFO මය යටෙත් ය ම ෙතාගය ආගණනය කර ඇත. 
2.2 ස්ථාවර වත්තකම්  
 
2.2.1 ස්ථාවර වත්කම්  වැය ල එම වත්කම් අත්පත් කරගැ ම, ඉ ම හා ඊට අදාල අ ශාං ක 

යදම් ඇ ලත්ෙ . එම වත්කම් 2.2.2  දක්වා ආ පතයන් මත යකර ඇත..  
 
2.2.2 ස්තකාලයට ලබාගත් ෙපාත් සඳහා වන වැයට ෙහ ෙ ජ් වත්කම් ( යම් වාර්තාව) ද 

ඇ ළත්ය.   එ  අගය යල් 1,097,477,65 . එය ක්ෂය මට ලක් ෙනාවන්න .   
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2.2.3 දර්ශන අවශයතා මත තබා ගන්න ලද ව නාකම් ෙව න් . 16,317,450.00 සහ . 
770,940.00 වන වත්කම් රසායනාගාර උපකරණ සහ  කාර්යාල හා ධ උපකරණවල ට, සඳහා 

 වත්කම් ද ඇ ළත් අතර, ල ඇ ලත් වන අතර ඒවා ය වල ව නාකම් මත ෙපාත්වල වාර්තා 
කර ඇත.  

 
2.2.4 වර්ෂ 2018  ල දාන ෙලස ලද ස්ථාවර වත්කම් ලම් ත වග ම් ෙලස හ නා ගැන ඇත. 
 
2.2.5 ස්ථාවර වත්තකම්  ක්ෂය ම්  
 
 ක්ෂය ම් සඳහා පාදන ගණනය කර ඇත්ෙත් එම ස්ථාවර වත්ක   වැය මත ඒවාෙ  

අෙප්ක් ත ෙය ජනවත් ආ  කාලය ෙග න ප  එම වැය ෙපාෙතන් අත්හැ මට හැ වන 
ප ය.  ඒ ෙමෙස්ය.  

ෙම ටර් රථ වාහන 20% 
ස්තකාල ෙපාත් 33.33% 

ෙගාඩනැ  10% 
රසායනාගාර උපකරණ 10% 

ඩා භාණ්ඩ 33.33% 
ප ගණක 25% 
ප ගණක මෘ කාංග 25% 

 බ  සහ ස රම් 10% 
සන් ෙ දන උපකරණ 10% 
වා ස කරණ 10% 

තකරණ   10% 
යන්ර ෙමවලම් සහ උපකරණ 10% 
කාර්ෂයාල සහ ධ  
කාමර භා ත ෙර  33.33% 

ඟන්, ෙක ප්ප, හැ , ගෑ ප්  33.33% 
* ආරක් ත උපකරණ 10% 
කාර්යාල උපකරණ 20% 

ල්ලර වත්කම් 10% 
සාරණය කළ හැ  වත්කම් 10% 

 
x  වර්ෂ 1999 ට ආරක් ත උපකරණ සදහා වන  ක්ෂය ම් අ පාතය 33% ට 10% දක්වා ෙවනස් 

කර ඇත.   
x ස්ථාවර වත්කම්  ක්ෂය ම් දක්වා ඇත්ෙත් ල  ගත් නෙ  ට ඉවත කරන  නය දක්වා වන 

ප ය.   
 

2.3  ආෙය ජන  
 
ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  අර්ථසාධක අර දලට ෙස්වයයාෙග් සහ ෙස්වක න්ෙග් 
දායක ම්  ජා ක ඉ ෙම් බැං ෙ  ස්ථාවර තැන්පත්  ආෙය ජනය කර ඇත. 
 

2.4 ආපදා ණය අර දලට  කරන ලද දායකත්වයන් ජා ක ඉ  ෙම් බැං ෙ , ඉ  ෙම් 
 මක තැන්පත් කර ඇත. 
 

3. වග ම් හා පාදන  
  
 3.1 ලය තත්ත්වය බඳ කාශන නය වන ට දැන න ය  වග ම් හා පාදන, 

ම්   වාර්තාෙව  දක්වා ඇත.  



55 
2018 වාර්ෂ ක වාර්ෂතාව 

 
 

 
 3.2 ාම පා ෙත කය  
 
1983 අංක 12 දරණ පනතට අ ලව වසර 5 ෙහ  ඊට වැ  කාලයක් ආයතනෙ  අඛණ්ඩව 
ෙස්වෙ  ව  ද්ගල ෙග ම් සදහා වන පාදන ෙම  ඇ ලත් අතර එය පා ෙත ක 
ෙග ම් යටෙත් ාම පා ෙත ක ෙග ම් සඳහා ෙමම ම්  පාදන දක්වා ඇත.  ලය තත්ව 

කාශනෙය  ලම් ත වග ම් යටෙත් කාණ්ඩ ගත කර ඇත. 
 
3.3 ජා ක ක අධයයන ආයතනෙය  අර්ෂථසාධක අර දල  
 

ලය තත්ව කාශනෙය  ෙශ් ත අර දල් යටෙත් 2018 ෙදසැම්බර් 31 වන නට පව න 
සාමා ක  අර දල් දක්වා ඇත.  
 
4 අය ලැ ම්  
 
4.1 රජෙ  දාන  
  
සමාෙල චනයට ලක්  වසර ළ  නරාවර්තන යදම් ෙව ෙවන් රජෙයන් ලැ  දානය 
වර්ෂය  සඳහා වන ලය කාර්ය සාධන කාශනයට එක් කර ඇත.  ප ය වසර ළ එක්ැස්  

ාග්ධන අර දල් සහ ලද  ආදායම ආයතනෙ  අර දල ෙලස ලය තත්ව කාශනෙය  සඳහන් 
කර ඇත.  
 
4.2 ෙද් ය සහ අෙන ත්ත දාන  
 
වර්ෂය ළ  ලද ය  ෙද් ය සහ අෙන ත් ලයමය දාන, එවැ  දාන, වර්ෂය ළ    
ආ ත වැය සමඟ ගැළෙපනෙස් ලය කාශනවල දක්වා ඇ  අතර ඒවා ලය කාර්යසාධන 

කාශනයට ද අන්තරගත මට යවර ෙගන ඇත.  වර්ෂය ළ වැය ෙනාකළ දාන ලය තත්ව 
කාශනෙය  ශ් ත  අර දල් සහ දාන යටෙත් දක්වා ඇත.  

 
4.3 පර්ෂෙ ෂණ දාන අර දල  
 
උපෙය ජනය ෙනාකළ ශ් ත අර දල් දාන ෙශ්ෂ, ලය තත්ව කාශනෙය  ශ් ත කළ 
අර දල් හා දාන  යටෙත් පර්ෙ ෂණ දාන අර දල් ෙලස දක්වා ඇත. 
 
5. අයවැෙයන් ෙවන්කළ දල් උපෙය  කර ගැ ම  
 
සංෙශ ත අයවැය ඇස්තෙම්න් , ඇස්තෙම්න් ෙව  දක්වා ඇත.  ප ය වසෙර  ලධන 
අර දල්, වාර්තා කරන වසෙර   උපෙය ජනය කරෙගන ඇත. 
 
 

      ල් ටපත (ඉං ) අත්සන් තබන ලද්ෙද් 
ගණකා කා  .   
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10. ගණන කළමණාකරණ ක ෙව  වා තාව 
 

ජා ක ක අධයයන ආයතනෙය  අභයන්තර පාලන හා ලය කට  ප ක්ෂා ම සඳහා ජා ක 
ක අධයයන ආයතනෙය  ගණන හා කළමණාකරණ ක ව පත් කර  ලබන්ෙන් පාලක 

මණ්ඩලය න්, පාලක මණ්ඩලෙ  අ  ක වක් ෙල . 
 
2017 ෙදසැම්බර් 31න් අවසන්  වර්ෂය ළ ගණන හා කළමනාකරණ ක ෙව  සං ය 
 

x ෙ .එම්. . .ජයමහ මහතා (සභාප ) භාණ්ඩාගාර ෙය ජන,  
අ ෙර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්, රාජය වයවසාය ෙදපාර්තෙම්න් ව, දල් අමාතයංශය 

 
x මහාචාර්ය එන්. .ෙ .ඩයස් (පාලක මණ්ඩල සාමා ක)  

ප ගණක දයා මහාචාර්ය, සංඛයාකය සහ ප ගණක දයා ෙදපාර්තෙම්න් ව කැළ ය ශ්ව 
දයාලය 

 
x මහාචාර්ය ජයන්ත ෙ රත්න (පාලක මණ්ඩල සාමා ක)  

ෙජයෂ්ඨ මහාචාර්ය සත්ව දයා ෙදපාර්තෙම්න් ව, කැළ ය ශ්ව දයාලය/  
සභාප  / ජා ක දයා සහ තාක්ෂණ ෙකා ෂන් සභාව 

 
x මහාචාර්ය . . පාල් ඩබ්.මැ ව් (පාලක මණ්ඩල සාමා ක)  

ෛජව රසායන සහ අ ක ෛජව දයා ෙදපාර්තෙම්න් ව, ෛවදය දයා ඨය, ෙකාළඹ ශ්ව 
දයාලය 

 
x ආචාර්ය .එස්. .ව රාගල (ෙල්කම්, පාලක මණ්ඩලය)  

ෙල්කම් / කැද ම්ක , ගණන හා කළමණාකරණ ක ව 
 

රැස් ම්  
x 2017 ෙදසැම්බර් 31න් අවසන්  වර්ෂය ල ගණන හා කළමණාකරන ක  රැස් ම් 

4ක් පවත්වා ඇත. 
 

x ධාන ෙමෙහ ම් ලධා  මාට එනම් ආයතනෙය  අධයක්ෂ මාට ය ම ගණන 
සහ කළමනාකරණ රැස් ම්වලට ආරාධනා කරන ල . 

 
x ෂය ක්ෙෂ් ය සහ වාර් ක ගණන චර්යාව සම්බන්ධෙයන් බා ර ගණන 

ලධා න් සමග සාකච්ඡා ම් පවත්වන ල . 
 

අභයන්තර ගණනය සහ අවදානම් කළමනාකරණය 
 

ගණනය ම න් ධාන අංශ සහ ආයතනෙ  යාකාරකම් ආවරණය කර ම සහ ක ම 
ස ක ව න් අභයන්තර ගණන වැඩසටහන සමාෙල චනය කරන ල . 

 
ආයතනෙය  වත්කම් ආරක්ෂා ම සඳහා ආයතනෙය  අභයන්තර පාලනය සම්බන්ධව 
ගන්නා ලද යාමාර්ග වැර  යන්න සහ ක ම ස ආයතනෙය  අභයන්තර ගණන 
වාර්තා සහ ගණකා ප  න් ඉ පත් කරන ලද ගණන ම ම්, ගණන හා 
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කළමණාකරන ක ව න් ම්ව ප ක්ෂාවට ලක් කර ඒ බද සාකච්ඡා කරන ලද අතර 
ලය වාර්තාකරණ මෙව්දය, ලය කාශ සකස් ම හා ඉ පත් ම මත ශව්ාසය තැ ය 

හැ  බව තහ  ය. 
ය ම ගණන කළමණාකරන රැස් ම් සඳහා ගණකා කා වරයාට සහභා මට ආරාධනය 

කළ අතර NIFS   ලය ෙමෙහ ම් සම්බන්ධෙයන් පැහැ  ම් ඉ පත් කරන ල .  අදාල 
අංශ ධා න්ෙ  චාරයන්ට අ ලව අභයන්තර ගණන අනාවරණයන් සමාෙල චනයට 
ලක් කරන ලද අතර අවශය වැර  ම් සහ යාමාර්ග ර්ෙ ශ කරන ල  . 

අභයන්තර පාලනය 
ෙමම රැස් ම් වල  ක ව න් ලය අවදානමට රාවරණය ම් බද වැ  අවධානයක් 
ෙයා  කර න් ආයතනෙය  අභයන්තර පාලන මෙව්දයන්  මාණාත්මක භාවය සහ 
කාර්යක්ෂමතාව බද සමාෙල චනය කරන ල . 

 

ලය වා තා 
 ලංකා රාජය අංශෙය  ගණකා කරණ න්ට සහ අෙන ත් ලය ෙර ලා වලට අ ව 

ආයතනෙය  ලය වාර්තා සහ වාර් ක වාර්තාෙව  ශ්වස යභාවය, ස් රතාවය සහ 
අ ලතාවය සම්බන්ධෙයන් සමාෙල චනය කරන ලද අතර ලය වාර්තාව කාශයට පත් 

ෙම් හැ යාව බදව ක ව න් සමාෙල චනය කරන ල . 
බා ර ගණකව  

ක ව න් ගණන ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න් ව ත් කරන ලද වාර් ක ලය වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන්  ගණන වාර්තාව සමාෙල චනයට ලක් කල අතර කළමණාකරනය එයට 

චාර දක්වන ල .  එෙස්ම ඔ න්ට ෙශ් තව ෙයා  කරන ලද ක  සඳහාද මැ හත් ය.  
බා ර ගණකව  ගණනය  කළ අතර ඔ න් න් ගටම ෙශ් ත ක  
සම්බන්ධෙයන් කළමනාකරණ ක ව දැ වත් කරන ල .  රැස් ම් අතර ර ක ව ගණන 
අ කා  නගැ  අතර එ  ර්ෙ ශ කරන ලද වැර  යාමාර්ග බදව ගණනෙයන් 
ම වන ගැට  බඳවද  සාකච්ඡා කරන ල . 

ගමනය  
ආයතනෙ  පව න පාලනය කරන ලද ප සරය ජා ක ක අධයයන ආයතනෙය  ලය 
වාර්තා ම් බද ක්  සහගත සහ කයක් ලබා  ඇ  බවත් වත්කම් ආරක්ෂාකා  බවත් 
රාජය  වලට අ ල බවත් ගණන ම් ඕනෑම අව කාශය න් දහස් බවත් 

ගණන හා කළමනාකරණ ක ෙව  අදහස ෙව්. 
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11. ගණකා ප  වා තාව   
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12.  ජා ක ක අධයයන ආයතනෙ  2018 ෙදසැ බ  31 ෙන  අවස  ව ෂය 
සඳහා  ලය ප රකාශන බඳව 2018 අංක 19 දරන ජා ක ගණන පනෙ  12 වන 
වග ය ප රකාරව ගණකා ප මා   කරන ලද ගණකා ප  
වා තාෙ  ද වා ඇ  ක  බඳව පාලක ම ඩලය  2020.02.14 න අ මත 
කළ පැහැ  ම. 

 
 

1.2 (අ)   ලංකා රාජය අංශ කරණ ත 
   -------------------------------------------- 

 

i.   ආයතනෙ  ධ වයාපෘ  හා වැඩසටහන් සහ වැඩ  සඳහා ලැෙබන දල්, ආයතනෙ  
වග ම් යටෙ  ෙවන ෙවනම ම්ගත කර  ලබ . 
 
වැඩසටහන් සඳහා ලද ද න් කර  ලබන නරාවර්තන යදම් මාණය, ලය කාර්යසාධන 

කාශනෙ  සටහන 14 A යටෙ  ෙ ශ හා ෙ ය දාන ආදායම් සහ සටහන 20 A යටෙ  
යදම් ෙලසද දක්වා ඇත. එෙස්ම එම ලද ද න් කර  ලබන ාග්ධන යදම් ධ ව කම් 

ෙවනස් ම් කාශෙ  ස්ථාවර ව කම් ල  ගැ ම් දාන යටෙ  දක්වා ඇත. 
 
ඒ ඒ වයාපෘ  හා වැඩසටහන් ෙශ්ෂයන් සටහන 11 A යටෙ  ෙශ්ෂ දාන යටෙ  ලය 
ත ව කාශෙ  දක්වා ඇත. එම වයාපෘ න් සහ වැඩසටහන් අවසානෙ  ඉ වන 
ෙශ්ෂයන් නැවත අදාළ වයාපෘ යට දල් ලබා න් ආයතනයට යව  ලබ . 
 
ඒ අ ව සමාෙල ත වර්ෂෙ  ලද ද න් දරන ලද නරාවර්තන යදම් . 15,498,385 

ලය කාර්යසාධන කාශනෙ  සටහන 14 A යටෙ  ආදායමක් ෙලසද සටහන 11 A යටෙ  
යදම් ෙලස හා ාග්ධන යදම වන . 2,160,957.87 ක අගය ධ ව කම් ෙවනස් ම් 
කාශෙ , දාන ම න් ලබාග  ව කම් ල  ගැ ම් ෙලසටද යදම් වර් කරණය කර දක්වා 

ඇත.  
 
එෙස්ම ඉ  ෙශ්ෂ වන . 2,008,563.11 සටහන 11 යටෙ  හා ඉ  ෙශ්ෂ .23,671,356.56 
සටහන 11 A යටෙ  දක්වා ඇත. 

    

 

ii.   ආයතනයට ප තයාග ෙලස ලද ස්ථාවර ව කම් ෙවන්ව හ නා ගැ ෙම් ාෙය ක 
අපහ තාවය සා, අ තා ෙය වන ගැල ම් සමාෙල ත වර්ෂෙ  කර ෙනාමැත. 
එෙහ  ඉ ෙ  අදාළ ගැල ම් මට හා අදාළ ප ය ෙහ දරව් මට සටහන් 
තබා ගන්නා ල .  

    

 

iii.   ආයතනෙ  ජංගම ෙනාවන ව කම්වල තයාගණන කට  ෙම් වන ට කර අවසන්ව 
ඇත. තක්ෙස්  ෙදපර්තෙම්න් ව න් ලබා ෙදන එම තයාගණන වාර්තාවලට අ ව අදාළ 
ගැල ම් කර  ලැෙ . ඒ අ ව තව රට  භා තයට ග  ලබන ජංගම ෙනාවන ව කම් 
අගයන් ෙශ ධනය ව  ඇත. 

    
 (ආ)  කරණ ප   
    

 i.   රාජය ාග්ධන දාන ම න් ල  ග  ව කම් සඳහා වන ක්ෂය මාණයට අ ප මාණයක් 
ලය කාර්යසාධන කාශයට මක්ෂය වශෙයන් වාර් කව ඉ ෙ  ගැල ම් මට හා 
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අදාළ ප ය ලය කාශනෙ  ෙහ දරව් මට සටහන් තබාගන්නා ල . 
    

 

ii. (
ආ
) 

 සමාෙල ත වර්ෂෙ  අපහරණය කරන ලද ව කම් සඳහා පහත ප  තයාගණන 
සං තෙයන් ඉව  කර ඇත. 
 
 
   . 
1.  වාහන අංක 54-1066 - 990,957.73 
    
2.  ලය ත ව කාශෙ  සඳහන් ආරම්භක ෙශ්ෂය 

.24,915,351 ක්  භා තයට ගත ෙනාහැ  
ව කම් අත න් 2018 වසෙර් ෙවන්ෙ කළ 
ව කම් 

- 8,568,825.00 

    
3.  2018 වසෙර් ෙවන්ෙද කළ භා තයට ගත 

ෙනාහැ  ව කම්  
� වා  ස කරණ 
� ප ගණක හා ණ යන්ර 
�  බ  හා ස ම් 
� තැන්ෙග  උපකරණ  
� දයාගාර උපකරණ  
� කාර්යාල උපකරණ  
� ඩා උපකරණ  

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

766,200.00 
367,503.25 
209,218.88 

5,732.50 
13,477,312.08 

57,888.77 
1,560.00 

    
4.  ලය ත ව කාශෙ  සඳහන් ආරම්භක ෙශ්ෂය 

.24,915,351 ක්  භා තයට ගත ෙනාහැ  
ව කම් අත න් 2018 වසෙර් ඉව  කරන ලද 
උපකරණ  

� දයා උපකරණ  
� කාර්යාල උපකරණ  

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

8,191.00 
53,308.00 

    
5.  ප ය තයාගණන ලාභ සං ත - 2015 

(2015 වසෙර් තයාගණනය කළ වාහන වලට 
අදාළව) 

 
- 

 
8,176,166.32 

   32,682,863.53 

 
සමාෙල ත වර්ෂෙ  වාහන සඳහා  තයාගණන ලාභය .19,440,505.63 . ඒ අ ව, 
වර්ෂය අවසානෙ  .118,388,385 ක ෙශ්ෂයක් ෙපන් ම් කර . අදාළ ම්කරන 

ප ය ලය කාශනවල ෙහ දරව් මට සටහන් තබා ගන්නා ල . 
 

    
 (ඇ)  කරණ අ පා   
   ------------------------ 

 
i.   සමාෙල ත වර්ෂෙ  වැය .63,015 ක්  තකරණය සම්බන්ධෙයන් වැර ම න්  

ඇ  අ  ක්ෂය ෙවන් ම වන .6,301.50 ක අගය 2018 ම්වල J/226 ම න් ෙම් වන ට 
අදාළ වැර ම් කර ඇත.  

    

 ii. (
ආ
 ආයතනෙ  ගණන ගාස්  සඳහා ල්ප  2016 වර්ෂය සඳහා ලැ  ඇ  අතර ඊට අදාළ 

ෙග මද කර ඇත. 2018 වර්ෂය සඳහා .500,000 ක ගණන ගාස්  යදමක් ෙලස හා 
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) පාදන වලද දක්වා ඇත.  
 
එෙස් න , 2017 වර්ෂය සඳහා ගණන ගාස්  සඳහා ෙවන්කරන ලද මාණයට වඩා අදාළ 
ෙග  මාණය ඉහල ෙගාස් ඇත. න  ඒ සඳහා වන ඌන ෙවන් ම ම්වල ගලපා 
ෙනාමැ  සා, ඌන පාදනයක් ෙවන්කර  ලබ .  
 
අදාළ ගැල ම් ම්වල මට සටහන් තබා ගන්නා ල . 

    

 

iii. (
ඇ
) 

 අදාළ භාණ්ඩ අ න් භා තයට ගත ෙනාහැ  ව කම් සම්බන්ධව  තක්ෙස්  ම් 
තක්ෙස්  ෙදපාර්තෙම්න් ව ම න්  ෙකාට ඒවා ෙවන්ෙ  මට අවශය කට  

කර න් පව න අතර, අස්ථාන ගත  භාණ්ඩ ෙසායා ගැ ම ස භාණ්ඩ අ  ලැ ස්  
(Sub inventory lists) නඩ ව ආරම්භ කර ඇත. 
  
ඉන් අන වද ෙසායා ගැ මට ෙනාහැ  භාණ්ඩ සම්බන්ධව අවශය කට  ඉ ෙ   

මට ය තය. 
    

 (ඈ)  ගණනය සඳහා ත සා  ෙනා ම  
   -------------------------------------------- 

 

  භාණ්ඩාගාර ච ෙල්ඛ හා රජෙ  ස්ථාවර ව කම් ෙල්ඛන ෙපා  ආකෘ  පරයට අ ල වන 
ප  ස්ථාවර ව කම් ෙල්ඛනය සම් ණ්ඩනය ෙකාට  ප  පව වාෙගන යාමට අවශය 
කට වල ක යවර ෙලස, ආයතනෙ  ස්ථාවර ව කම් රජෙ  තක්ෙස්  
ෙදපාර්තෙම්න් ව ලවා තයාගණනය ෙකාට ඇත. ඊට අදාළ තයාගණන වාර්තා ෙම් වන 

ට ලැෙබ න් පව . 
 
එෙමන්ම, ෙම  සථ්ාවර ව කම් ෙල්ඛනය ප ගණක මෘ කාංගයක උපකාරෙයන් 
පව වාෙගන යාෙම  ඇ  කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදා තාවය ෙහ් ෙවන්, ෙමම ෙල්ඛනය  
SARASA ERP මෘ කාංගය භා තෙයන් පව වාෙගනයාෙම් හැ යාව බඳව 
කළමනාකා වය අවධානය ෙයා කර ඇ  අතර, ඒ සඳහා අවශය ප ක්ෂණ කට   
කර න් පව . 
 

තයාගණන කට  අවසන්  ගස, අදාළ නව අගයන් ඇ ල  ෙකාට, සථ්ාවර ව කම් 
ෙල්ඛනය නඩ  මට ය තය. 

    
2.2   ,  / ධානයට ෙයා ව  
   --------------------------------- 

 

(අ)  අස්ථාන ගත  භාණ්ඩ ෙසායා ගැ ම ස භාණ්ඩ අ  ලැ ස්  (Sub inventory lists) 
නඩ ව ආරම්භ කර ඇත. ෙමම න් අස්ථාන ගත  භාණ්ඩ ෙබාෙහාමයක් ෙසායා ගැ මට 
අෙ ක්ෂා කරන අතර, ඉන් අන වද ෙසායා ගැ මට ෙනාහැ  භාණ්ඩ සම්බන්ධව අවශය 
කට  ඉ ෙ   මට ය තය. 

    
 (ආ)  2018 වසෙර් ට භාණ්ඩ ස ක්ෂණය සඳහා රජෙ  ෙපා  ආකෘ  පර භා තා කර  ලැෙ . 
    

 

(ඇ)  ජනා ප මා න් ප කර  ලබන ආයතනෙ  සභාප  රය 2019 වසෙර්  මස 23 වන 
න ෙතක් ර පා ව පැව ම ෙහ් ෙවන් 2019 වසෙර් අෙග ස්  මස ෙතක් පාලක මණ්ඩල 

රැස් ම් ෙනාපැවැ .  
 
ඉහත ක ණ ෙහ් ෙවන්, 2018 වර්ෂය සඳහා වාර් ක ම් පාලක මණ්ඩල අ මැ ය න් 
ෙතාරව ගණනය සඳහා ඉ ප  මට  අතර, පාලක මණ්ඩලෙ  ෙය ජනය 
ෙනාමැ ව ම් භාර ගැ ම ජා ක ගණන කාර්යාලය න් ක්ෙෂ්ප කරන ල . 
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එබැ න් පාලක මණ්ඩල අ මැ ය ස තව වාර් ක ම් ඉ ප  ෙම් කාර්යය 2019 
අෙග ස්  මස දක්වා කල් ගත ය. 
 
 
 

    
2.3   බලතල, ක තවය, කා යය   
   --------------------------------- 

 

(අ)  2017 වා ක වා තාව  
 
පහත ක  ෙහ් ෙවන් 2017 වාර් ක වාර්තාව ය ත නට ලබා මට ෙනාහැ  ය. 
 
1. ෙමම කර්තවය  කර  ලබන ලධා යා ෙස්වෙයන් ඉව ව යාම ෙහ් ෙවන්, අෙන  

ළධා න් කාර්යා ය ෙවන  අතයාවශය රාජකා  කට  වල රත වන අතර ර ෙමම 
වාර්තාව සකස් මට ම සා අෙ ක් ත කාල රා ව ල ම මට ෙනාහැ  

ම. 
 

2. වාර් ක වාර්තාව සම් ර්ණ මට අදාළව සැක ය  ගණකා ප  වාර්තාවට අදාළ 
ෙදමළ ප වර්තනයන් අප ආයතනයට 2018 ඔක්ෙත බර් මස 26 වන ට ෙයා  කරන 
ල . 

 
3. ඉන් අන ව වාර් ක වාර්තාෙව් දළ ටපත (draft) සකසා ෙර් ය අමාතයාංශෙ  

අ මැ ය ලැ  ප  2019 ජනවා  මස 31 න වන ට අවසන් කර ණ කට  සඳහා 
ෙයා කරණ ල . 

 
4. 2017 වාර් ක වාර්තාෙව  සාරාංශය ෙර් ය අමාතයාංශය හරහා පාර් ෙම්න්  අ මැ ය 

සඳහා ෙයා කර ඇ  අතර, අ මැ ය ලද ප  පාර් ෙම්න් ෙව් සභාගත ම් ස 
යැ මට ය තය. 

 
2018 වා ක වා තාව  
 
2018 වාර් ක වාර්තාව සම්බන්ධව  මාදයට පහත ක  බලපාන ල . 
 
1. ජනා ප මා න් ප කර  ලබන ආයතනෙ  සභාප  රය 2019 වසෙර්  මස 23 

වන න ෙතක් ර පා ව පැව ම ෙහ් ෙවන් 2019 වසෙර් අෙග ස්  මස ෙතක් පාලක 
මණ්ඩල රැස් ම් ෙනාපැවැ .   

 
2. එබැ න් පාලක මණ්ඩල අ මැ ය ස තව වාර් ක ම් ඉ ප  ෙම් කාර්යය 2019 

අෙග ස්  මස දක්වා කල් ගත ය. 
 

3. 2018 සමාෙල ත වර්ෂය සඳහා ගණන වාර්තාව 2019 ෙනාවැම්බර් මස 13 වන න 
ලැ . 

 
4. ෙපර වර්ෂ වල  ෙමන් ෙනාව ෙමම වර්ෂෙ  ගණන වාර්තාෙව් ඉං  සහ ද ළ 

ප වර්තනයන් ආයතනය න්ම  කළ  ම ෙහ් ෙවන්, අමතර කාලයක් ඒ සඳහා 
වැය ය.  

    
 (ආ)  අදාළ රාජය වයාපාර ච ෙල්ඛයට අ ලව වසර 05 ක් සඳහා සං ක්ත සැලැසම්ක් ෙයල 
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මට අවශය කට  කර න් පව න අතර ෙම් වන ට 90% ක පමණ ග යක්  
ඇත. ෙම් සඳහා දයා, තාක්ෂණ හා පර්ෙ ෂණ අමාතයාංශෙ  සහය ලබා ගන්නා අතර සෑම 
වර්ෂයකම ආරම්භයට ෙපර ෙමය යාව කා න කර,  අ මැ ය අදාල පාර්ශවයන්ෙගන් 
ලබා ගැ මට යවර ග  ලැෙ . 
 
ආයතනෙ  සමසථ් අර  ඉ  කර ගත හැ  ප  අදාල වර්ෂය සදහා ධාන කාර්ය සාධන 
දර්ශක ඇ ළ  කර වසෙර් යාකා  සැලැස්ම 2019 වර්ෂෙ  ට ෙයල මට කට  
ෙයාදා ඇත. 
 
2020 වසෙර් ට වාර් ක පර්ෙ ෂණ සැල ම් වලට අමතරව සම්පාදන සැල ම්, ලය සහ 
ප පාලන කට  සම්බන්ධ සැල ම් ඇ ව අෙන  සැල ම්ද යාකා  සැලැස්මට 
ඇ ල  මට සටහන් තබා ගන්නා ල . 

    
2.4 (අ)  ගණන ම ෙම  සඳහන් ප  මෘ කාංග ප ධ ය සඳහා ල  ෙගන ඇ  ප ගණක උපාංග 

බඳ ස්තර පහ න් දක්වා . 
 
Sever machine ( .1,213,270) 
 
මෘ කාංග ප ධ යක් ෙගාඩනැ ම සඳහා උ ක වශෙයන්ම Sever machine එකක් 
අවශයෙව්. ප ධ ය ර්මාණය කර ෙ , තැන්ප  ෙකාට පව වා ෙගන ය ෙ  ෙමම 
යන්රය ලය. එබැ න් එය ප ධ ය ආරම්භක අවසථ්ාෙව් ම ල  ගැ මට ය. 
 
Cheque writing printer ( .32,000) 
 
ෙමය ම් අංශෙ  ෛද ක ණ කට  සඳහා භා ත ෙකෙර්. 
 
Computers ( .5,030,400) 
 
මෘ කාංග ප ධ ය ලබා ගැ මට ෙපර ප ධ ය ර්මාණය කරන අව ෙ  එය සථ්ාපනය 
ෙකාට ප ක්ෂා ම ස ප ධ ය ඇ ල  කළ හැ  තර (specifications) ස ත 
ප ගණක ආයතනෙ  ම අවශය ය.  
 
එබැ න් ප ධ ය ඇ ල  මට අවශය තර ස ත ප ගණක ල  ගැ මට ය. එම 
අවස්තාව වන ට ආයතනෙ  ඒ ඒ අංශවල ෛද ක කට  සහ පර්ෙ ෂණ කට  සඳහාද 
ප ගණක අවශයව  අතර, ඒවා සැල ල්ලට ෙගන ප ගණක ල  ගැ ම කරන ල .  
 
එෙතක් ප ගණක ෙනා  ගැ ෙම් ක න්ටරය හා ආරක්ෂක අංශය සඳහා අ ෙතන් 
ප ගණක ල  ගැ ම කල අතර, ප ධ ය ඇ ල  මට අවශය තර ස රා නැ  
අංශවල ප ගණක අවශයතාව දැනගැ ම ස ස ක්ෂණයක් කරන ල . මෘ කාංග 
ප ධ ය සඳහා අවශය ආකාරෙ  ප ගණක ආයතනෙ  ෙනාමැ ව මෘ කාංග ප ධ ය 
ස්ථාපනය ම සහ ප ක්ෂා ම  කල ෙනාහැ ය.  
 
ෙමෙලස ප ගණක ලබාග  අංශ ෙව න් ඔ න් භා තා කළ පැර  ප ගණක 9ක් ආයතනෙ  
ප ගණක අංශයට ලබා  ඇ  අතර එ න් 2ක් ප ගණක අංශෙ  කට  සඳහා ෙයාදාෙගන 
ඇත. තව  ප ගණක 4ක් ෙවන  අංශවල ඉල් ම මත ලබා  ඇ  අතර ඉ  ප ගණක 3 
භා තා කළ ෙනාහැ  මට්ටෙම් පව . 
 

ගණන ම ෙම  සඳහන් .1,997,604 ක ව නාකමක් ස ත Server යන්රය ල  ෙගන 
ඇ ෙ  ආයතනෙ  ප ගණක අංශය සඳහා වන අතර, .933,559 ක ව නාකමක් ස ත 
Server යන්රය ල  ෙගන ඇ ෙ  ආයතනෙ  ස්තකාලෙ  යා මක වන National 
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digitization project එක සඳහාය.  
 
ඒ අ ව ඒකාබ ධ මෘ කාංග ප ධ ය ෙව ෙවන් ල  ග  උපාංගවල  ව නාකම 

.6,864,960 පමණ . 
 
ෙම් වන ට ඒකාබ ධ මෘ කාංග ප ධ ය එ  අවසන් ප ක්ෂණ අ යෙර  පව න අතර, එ  

ම් වැ   ම්  ෙකාට ඉතා ඉක්ම න් යාවට නැං මට අෙ ක්ෂා ෙකෙර්. 
 
සරස ආයතනය සමඟ ජා ක ක අධයයන ආයතනය එල  ම් කාරව .2,200,000 

ම් ගත  නද ෙගවා ඇ ෙ  .660,000 ක අ කාරම් දලක් පම . ෙම් 25 
ප ච්ෙ දය කාරව මාද ගාස් ,  ඒකාබ ධ මෘ කාංග ප ධ ෙ  කට  අවසන්  ප  
ෙග ම් කට   කරන ට අයකරගැ මට අෙ ක් තය. 

    

 
(ආ)  සම්පාදන යාව ෙ  මාදයන් මග හරවා ගැ ම ස කාලසටහනකට අ ලව 

සම්පාදන සැලැස්ම යාවට නංව න් එය ඵලදා  පාලන කාරකයක් ෙලස ෙයාදා ගැ මට 
සටහන් තබා ගන්නා ල . 

    

 
(ඇ)  ආයතනෙ  අභයන්තර පාලනය වැර  ම ස අවශය  පාලන මයක් හ න්වා මට 

කට  ෙයාදන අතර ෙමම ර්වලතාවයන් මඟ හරවා ගැ ම ස SARASA මෘ කාංගය 
භා ත මට බලාෙපාෙරා  ෙව්.  

    

 

(ඈ)  සමාෙල ත වර්ෂෙ  හා ඉ  වර්ෂවල අදාළ සම්පාදන කාර්යයන් සඳහා ෙග ම් මාදයන් 
වන බැ න් 2018.12.01 න පාලක මණ්ඩල රණයන්ට අ ව .81,000,000 ක දලක් 
ආයතනය ම න් පව වාෙගන යන ජා ක ඉ ම් ම් අංක 1-0015-01-03152  තැන්ප  
කරන ල .  
 
එම ද න් .29,967,389.51, 2019.09.30 වන ට අදාළ කාර්යයන් වල ෙග ම සඳහා 
උපෙය ජනය කර ඇත. ඉ  දල් ෙම් වන ට අදාළ කාර්යයන් සඳහා ෙග ම් මට ෙයාදා 
ග න් පව . 

    

 

(ඉ)  රාජය වයාපාර ච  ෙල්ඛ අංක PED 1/2015 අ ව මා ක වාහන මනා සහ ළ වාහන 
කම් ෙනාමැ  මධයම මට්ටෙම් කළමණාක වන් සඳහා කණ්ඩායම් වාහන පහ කම් 

සැප මට අදාලව ෙබන පාදන වලට අ ලව ෙම  ෙස්වාව ආයතනෙ  මධයම 
මට්ටෙම් කළමනාක වන් උෙදසා ලබා ෙදන අතර ඊට අමතරව ඔ න්ෙගන් දලක් අය කර 
ගැ මටද ආයතනය කට  කර ඇත.  
 
ඉහත ච ෙල්ඛයට අ ව ලබාෙදන ෙමම ෙස්වාව ෙව ෙවන් අය කරන ගාස් ෙව  
ඌනතාවයක් ෙව් නම් එය පාලක මණ්ඩලෙ  අ කා වයට යට ව සංෙශ ධනය මට 
සටහන් තබා ගන්නා ල . 

    
3.   අන  ගණන ෂණ  
   -------------------------------- 

 

(අ)  ආයතනෙ  වාර් ක පර්ෙ ෂණ සමාෙල චනය සඳහා වන යදම් සඳහා අයවැය ෙල්ඛනෙයන් 
ෙවන්කරන ලද දල මාණව  ෙනාමැ  සා, බා ර පාර්ශවයන්ෙගන්ද දල් ලබා ගැ මට 

ෙව්. 
 
2018 වර්ෂෙ  වාර් ක පර්ෙ ෂණ සමාෙල චනය සඳහා ෙවන්කර ලැබ ඇ ෙ  .355,000 
ක් දල් මාණයක් වන අතර, ඉ  මාණය වන .750,330.87 ක යදම බා ර 
පාර්ශවයන්ෙගන් ලද ද න් කර ඇත.  
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ඒ අ ව වාර් ක අයවැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන්කළ ද න් දරන යදම සටහන 20 යටෙ  හා 
බා ර පාර්ශවයන්ෙගන් ලද ද න් දරන යදම වන .750,330.87 සටහන 14  සටහන් 
14A යටෙ  ආදායම් ෙලසට ෙවන  ආදායම් යටෙ  හා සටහන 20  සටහන් 20A යටෙ  
ෙවන  යදම් ෙලසටද අවසාන ම් වල දක්වා ඇත. 
 
2018 වර්ෂෙ  වාර් ක පර්ෙ ෂණ සමාෙල චනය සඳහා බා ර පාර්ශවයන්ෙගන් ලැෙබන 

දල් ශ් තව රණය කරගත ෙනාහැ  සා , එ  වන ඉ ය ඊළඟ වසර සඳහා ෙයාදා 
ගන්නා බැ , වාර් ක අයවැය ෙල්ඛනෙ  ඇ ල කර ෙනාමැත. 

    

 

(ආ)  පර්ෙ ෂණ හා වැඩසටහන්වල ඉ  ෙශ්ෂයන්ෙගන් පව වාෙගන ය  ලබන, පර්ෙ ෂණ 
දාන අර ද න් .268,579.38 ක දලක් මානව සම්ප  සංවර්ධනය ෙම්  ලංකා ජා ක 

සභාව ම න් ෙමෙහයවන ලද “Competency Development Programme for Technical 
Officers” වැඩසටහන ෙව ෙවන් 2018 වර්ෂෙ  ෙග ම් කර ඇත.  

 
  සමාෙල ත වර්ෂෙ  අ යව  . 1,984,035 ක ෙශ්ෂයක් පැව  පර්ෙ ෂණ වයාපෘ  6ට 

අදාළ ෙතාර  පහත ප ය. 
 

 

  Bes Grant  

ෙමම වයාපෘ යට අදාලව ඉ ව ඇ  දල හ  රසායන වය ල  ගැ මක්, රසායනාගාර 
උපකරණ වල  කළ  හ  අ  වැ යාවක් ෙහ  හ  ගමන් යදමක් වැ  ක න් 

ෙර කථනය කළ ෙනාහැ  යදමක් දැ ම සඳහා උපෙය  කර ගැ මට පව වා ෙගන ය  
ලබ . 

    

 

  HETC Project  

Nanotechnology and Advanced Materials වයාපෘ ෙ  අ  වයාපෘ යක් ෙලස පැව  
HETC වයාපෘ ය 2015 වසෙර්  අවසන් ය. එ  ඉ   ෙමම දල Nanotechnology 
වයාපෘ ය සඳහා උපෙය  කර ගැ මට බලාෙපාෙරා  ෙව්.  

    

 

  IFS Sweden Grant 

අදාල වයාපෘ ය අවසන්  ඇ  අතර ඉ  දල සම්බන්ධව පාලක මණ්ඩලෙ  අ මැ ය 
ලබාෙගන, ෙපා  පර්ෙ ෂණ අර දලට ෙයාදා ගැ මට බලාෙපාෙරා  ෙව්. 

    

 

  Faculty of Natural Science (OUSL) 

අදාල වයාපෘ ය අවසන්  ඇ  අතර ඉ  දල සම්බන්ධව පාලක මණ්ඩලෙ  අ මැ ය 
ලබාෙගන, ෙපා  පර්ෙ ෂණ අර දලට ෙයාදා ගැ මට බලාෙපාෙරා  ෙව්. 

 

  
 

Research Equipment 

පර්ෙ ෂණ වයාපෘ ය ෙව ෙවන් ෙශ් ත උපකරණයක් (Walking Gradiometer and GPS 
Option B with Adaptation Kit) ල  ගැ ම සඳහා ෙමම .1,500,000/- ක දල ය. 
එ   ව නාකම  .2,643,508.93 ක දලක් NIFS න් වැය ෙකාට අදාළ උපකරණය 

ල  ෙගන ඇ  අතර, එය ෙම් වන ට ක්ෙෂ්ර අධයයන කට  සඳහා භා තා ෙව න් පව . 
Research Equipment දානය යටෙ  ෙපන්වන ෙමම දල ආයතනයට අයකරෙගන, අවශය 
මා  ම් සහ වැර  ම් 2019 වසෙර්   කරන ල . 

    

 

  National Workshop on Separation Techniques in NP 

2016 වසෙර්  පව වන ලද වැඩ ව න් ඉ  දලක් වන ෙමම අගය 2019/2020 කාල 
මාෙව්  Natural Products Project ම න් පැවැ මට ය ත වැඩ  සහ සම්මන්රණ 
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උෙදසා ආරම්භක අර දල් ෙලස උපෙය  කර ගැ මට බලාෙපාෙරා  ෙව්. 
    

 

  Technical Training Program 

අදාල වයාපෘ ය අවසන්  ඇ  අතර ඉ  දල සම්බන්ධව පාලක මණ්ඩලෙ  අ මැ ය 
ලබාෙගන, ෙපා  පර්ෙ ෂණ අර දලට ෙයාදා ගැ මට බලාෙපාෙරා  ෙව්. 
 
 

 

   

Tissue Culture 

අදාල වයාපෘ ය අවසන්  ඇ  අතර ඉ  දල සම්බන්ධව පාලක මණ්ඩලෙ  අ මැ ය 
ලබාෙගන, ෙපා  පර්ෙ ෂණ අර දලට ෙයාදා ගැ මට බලාෙපාෙරා  ෙව්. 

 
  

 

Rock Cutting 

ෙම  දල  ප  උපෙය ජනය මට සටහන් තබා ගන්නා ල .  
    

 

(ඇ)  ෙමම ඇණ ෙම්  අ තමයන් ෙර් ෙවන් දහස් කර ග  න  අ තම 2 ක් ෙර් ෙව් 
රඳවාගන්නා ල . අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක මණ්ඩලෙයන් අ මැ ය ඉල්ලන ල . 
මධයම ප සර අ කා ෙයන්ද ෙම් සඳහා පැ ණ අපහට අවසර පරයක් ෙදන ල .  ඉන්ප  
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක මණ්ඩලෙයන් නැවත නැවත ස්තර ඉල්ලා  අතර ඒ වන 

ට බ වල ව නාකමට වඩා ගබඩා ගාස්  ෙග මට   . එෙමන්ම එම භාණ්ඩ 
ෙර් ෙවන් ෙසායා ගැ මට ෙනාහැ  ය. ආයතනෙ  පාලක මණ්ඩලය ක  පැහැ  

මන් අන ව අදාළ ගැල ම්  කරන ල . 
    

 
(ඈ)  2018 වසෙර්  සම්පාදන සැලැස්ම සංෙශ ධනය මට ෙහ්   ක  සහ ර්වලතා ෙසායා 

බලා 2019 වසෙර්  වර්ෂය අවසානය වන ෙතක් ෙනා ට වර්ෂය මධයෙ  අදාල සැලැසම් 
සංෙශ ධනය ෙකාට  අ මැ ය ලබා ගැ මට සටහන් තබා ගන්නා ල . 

    

 (ඉ)  අදාළ ක්ෂණයන් සම්බන්ධව වැර  ෙම් කට  ක න න් මට සටහන් තබා 
ගන්නා ල . 
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tpQ;Qhd> njhopEl;g kw;Wk; Muha;r;rp mikr;R 

 

 

 

 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
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njhFg;G - tpQ;Qhdf; fy;tp kw;Wk; gug;Gifg; gphpT> NIFS 

Kfg;G tbtikg;G - jpU. fahd; gz;lhu> njhopEl;g cj;jpNahfj;ju;> NIFS 

jkpo; nkhopngau;g;G> rupghu;f;if - jpU. m~;fu; j];yPk;> jpU. ciku; fyPYy;yh ;̀ 
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gzpg;ghsupd; nra;jp 
 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdkhdJ nghJthf mbg;gilf; fw;iffs; 
njhlu;ghfTk;>  gue;j Nehf;fpy; ,aw;if tpQ;Qhdq;fs;> r%f tpQ;Qhdq;fs; kw;Wk; 
jj;Jttpay; njhlu;ghfTk; Muha;r;rpia Nkw;nfhs;s Ntz;ba flg;ghl;ilf; 
nfhz;Ls;sJ.  
 
jj;jkJ Jiwfspy; Gfo;G+j;j mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; 
tpQ;Qhdpfs; jkJ gzp kw;Wk; fUj;jpl;lq;fs; njhlu;ghd tplag;gug;Gfisj; njupT 
nra;tjpy; Rje;jpuj;ijf; nfhz;Ls;sdu;. mtu;fs; ,yq;if kf;fshy; 
vjpu;nfhs;sg;gLfpd;w gpur;rpidfs; kPJ Xu; jhf;fj;ij Vw;gLj;jty;y tpQ;Qhd 
uPjpahd fUj;jpl;lq;fis Nkw;nfhs;s Ntz;Lnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwhu;fs;.  
 
ehd; ,t;tUlj;jpy; xUrpy khjq;fshf khj;jpuNk gzpg;ghsuhf ,Uf;fpd;w NghjpYk;> 
vkJ tpQ;Qhdpfspd; gzpapd; jhf;fj;ijAk;> mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa 
epWtdkhdJ tpQ;Qhdj;ij Fwpg;ghfg; ghlrhiy khztu;fspilNa gutyhf;Ftjpy; 
nfhz;Ls;s tfpghfj;ijAk;> epWtdj;jpd; rPuhd nraw;ghl;il cWjpnra;tjpy; 
njhopy;El;g kw;Wk; epu;thf Mszpapduhy; toq;fg;gLfpd;w xj;Jiog;igAk; gw;wp 
ed;F mwpNtd;.  
 
,r; rpwe;j epWtdj;jpid NkYk; rpwg;gpg;gjw;Fj; Njitahd Gjpa topKiwfisf; 
fz;lwptjw;fhd rthiyg; nghWg;Ngw;gjw;fhd vjpu;ghu;g;Gld; ehd; cs;Nsd;. 
Fwpg;ghf> Muha;r;rpf; $l;bizit Nkk;gLj;JjiyAk; gl;lf;fy;tpia 
Kd;Ndw;WjiyAk; ehd; ftdj;jpw;nfhs;s tpUk;Gfpd;Nwd;.  
 
 
  
Nguhrpupau; rkd; NrdtPu 
gzpg;ghsu; Æ mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
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1. mwpKfk; 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtfk; 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtfk; (NIFS) MdJ 1981k; Mz;L 55k; ,yf;f 

ghuhSkd;wr; rl;lj;jpd; fPo; ];jhgpf;fg;gl;lJ. NIFS MdJ mjd; rl;lj;jpd; %yk; kl;LNk 

Njrpa epWtfkhFk;, ,jd; gpujhd Fwpf;NfhshdJ ehl;bd; mgptpUj;jpf;Fg; gq;fhw;Wk; 

tifapy; tpQ;Qhd mwpit Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; kdpjts mgptpUj;jpf;fhd cau;ju 

mbg;gilf; fw;iffspyhd Kf;fpkhd Ma;Tfis Muk;gpj;jy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; <LgLjy; 

MFk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epWtfdj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs; 

 

¾ gue;j fUj;jpy; fzpjk;> ngsjpf - ,urhad tpQ;Qhdq;fs;> tho;tpay; tpQ;Qhdq;fs;> 
r%ftpQ;Qhdq;fs; kw;Wk; jj;Jtk; Mfpatw;wpd; mbg;gilf; fw;iffSf;fhd cupa 
Ma;Tfs; kw;Wk; %yg; gupNrhjidfis Muk;gpg;gj;jy;> Cf;Ftpj;jy;kw;Wk; 
Nkw;nfhs;sy;. NkYk;> njhlug;gLk; fw;iffspd; gad;ghLfis Nkk;gLj;Jk; nghUl;L 
gue;j mstpyhd> mtrpakhd xj;Jiog;Gf;fis mur kw;Wk; jdpahh; 
epWtdq;fsplkpUe;J ngw;Wfnfhs;sy;. 

¾ Ma;TNtiyfisj; njhlUtjw;fhfTk; tpQ;Qhd mwpitg; gug;Gtjw;fhfTk; 
tpupTiufs;> re;jpg;Gf;fs;> fUj;juq;Ffs; kw;Wk; khehLfis xOq;FgLj;Jjy;;. 

¾ ,yq;ifapYk; ntspehLfspYk; Kidg;ghf Mf;fG+h;tkhd Ntiyfspy; <Lgl;LtUk; 
tpQ;QhdpfSf;F tpupTiufis toq;fTk; mjd; Ma;T eltbf;iffspy; gq;Fgw;wTk; 
miog;GtpLj;jy;;. 

¾ gpwehLfspy; cs;s tpQ;Qhdpfs; kw;Wk; tpQ;Qhd Muha;r;rp epWtfq;fSld; 
njhlu;Gfis Muk;gpj;Jg;NgZjy; kw;Wk; epWtdj;jpd; ,yf;Ffs; kw;Wk; 
Fwpf;Nfhs;fSld; njhlu;Ggl;l tplaq;fspy; ru;tNjrf; $l;Lwit Cf;Ftpj;jy;. 
mj;Jld; mgptpUj;jpf;fhd Njrpa eyd;fisg; ghJfhj;J juKah;j;Jjy;;. 

¾ 1978k; tUl gy;fiyf;fof rl;l ,yf;fk; 16,d;gb jhgpf;fg;gl;l epWtdq;fspy; 
gl;lg;gpd; gbg;gpw;fhd fw;ifnewpfSf;fhd gapw;rpfs;> topfhl;ly;fs; kw;Wk; 
Muha;r;rpfSf;fhd xj;Jiog;Gf;fis toq;Fjy;;. 

¾ epWtfj;jpd; >yf;Ffs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fis Nkk;gLj;Jtjw;F mtrpakhd Vida 
Ntiyfs; kw;Wk; tplaq;fisr; nra;jy;. 

epWtdj;jpdJ Ma;T ,yf;FfshdJ> fPNo Fwpg;gplg;gj;jpUf;Fk; 19 
Ma;Tr;nraw;j;jpl;lq;fisf; nfhz;l 6 Ma;Tg; gpupTfspD}lhf epiwNtw;wg;gLk; 
mNjNtis njhopy;El;g kw;Wk; epu;thf Copau;fspdhy; epWtdj;jpd; R%fkhd 
nray;ghL cWjpg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
 
 
 

gzpNehf;F 

ehl;bd; mgptpUj;jpf;Fg; gq;fhw;Wk; tifapy; tpQ;Qhd mwpit 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; kdpjts mgptpUj;jpf;fhd cau;ju mbg;gilf; 

fw;iffspyhd Ma;Tfis Muk;gpj;jy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; <LgLjy; 

 

njhiyNehf;F 
mbg;gil Ma;tpy; cyfg; Gfo; ngw;w rpwe;j ikakhf tpsq;Fjy; 
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rf;jpkw;Wk; Nkk;gLj;jg;gl;lnghUl;fshdMuha;r;rpgpupT 

xLf;fg;gl;lnghUl; ngsjpfk; kw;Wk; jpz;kepiy,urhadk; 
rf;jpkw;Wk; Nkk;gLj;jg;gl;lnghUs; ,urhadk; 
nghUw;nrayhf;fk; kw;Wk; rhjdf; fl;LUthf;fy; 
eNdhnjhopy;El;gKk; Nkk;gLj;jg;gl;lnghUl;fSk; 

Nfhl;ghl;Lg; ngsjpfk; kw;Wk; fzpg;gPl;Lf; fw;iffSf;fhdMuha;r;rpgpupT 

Fthz;lk; >aw;gpay; kw;Wk; gad;ghl;Lkpd;dZtpay; 

,aw;ifcw;gj;jpfs; kw;Wk;; czT,urhadMuha;r;rpgpupT 

czT ,urhahdtpay;  
,aw;ifcw;gj;jpfs; 
Cl;lr;rj;Jcapupurhahdtpay;  

Ez;Zapupay; kw;Wk; fhu;gd; gpupg;GMuha;r;rpgpupT 

capupaw; rf;jpkw;Wk; kz; Rw;Wr;R+oypay;mikg;G 
iuNrhgpak; nraw;jpl;lk; 
Ez;Zapu; capu;j; njhopy;El;gtpay; 

 

Gtp>Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; capu;g;gy;tifikmuha;r;rpg;gpupT 

Gtptsq;fSk; kPs;GJg;gpf;ff;$barf;jpAk; 
Rw;Wr;#oy; tpQ;QhdMuha;r;rpjpl;lk; 
gupzhk>Rw;Wr;#oypaYk; Rw;Wr;#oy; caphpaYk; 
jhtukw;Wk; Rw;Wr;R+oy; tpQ;Qhdk; 
jhtutifgphpg;Gk; ghJfhg;Gk; 
Fuq;fpdq;fspd; caphpay; 

 

%yf;$w;Wcapupay; kw;Wk; capupaw; njhopy;El;gMuha;r;rpgpupT 

%yf;$w;WEz;Zapupay; kw;Wk; kdpjNeha;fs; 
jhtumOj;jcapupay; kw;Wk; %yf;$w;Wkugpay; 
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3. MSeu;rig - 2018 

jiytuhf Nguhrpupau; tp[a Fkhu; cl;gl gd;dpuz;L Ngu; nfhz;l MSeu;Fothy; NIFS 

epu;tfpf;fg;gLfpwJ. 

jiytu; - mjpNkjF [dhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;lhu; 

x Nguhrpupau; tp[aFkhu;> Nguhnjdpa gy;fiyf;fofj;jpd; Xa;Tngw;w Nguhrpupau;. 

cWg;gpdu;fs; 

gpujhd mYtyu; cWg;gpdu;fs; 

x mwptpay; tptfhuq;fs; njhlu;ghd [dhjpgjpapd; MNyhrfu; 

x Nguhrpupau; Nkhfhd; b rpy;th> jiytu;/ gy;fiyf;fofkhdpaq;fs; Mizak; 

x Nguhrpupau; vy;. [arpq;f> gjpy; gzpg;ghsu;/ NIFS ([_d; 3> 2018 tiu) 

x Nguhrpupau; rkd; nrdtPu> gzpg;ghsu;/ NIFS ([_d; 4> 2018 y;epakpf;fg;gl;lhu;) 

mjpNkjF [dhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;Nlhu; 

x Nguhrpupau; vk;.V.Nf.vy;. jprhehaf;f> Muha;r;rpg; Nguhrpupau;/NIFS 

x Nguhrpupau; vd;.[p.N[. la];> fzpdp mikg;Gfs; nghwpapay;Jiw/ fsdp gy;fiyf;fofk; 

x fyhepjp lgps;A+.Nf.gp.vd;. g;Nuk;> Kd;dhy; gzpg;gsu; ehafk;/ Gtpapay; Ma;T kw;Wk; 

Ruq;fgzpafk.; 

mikr;ruhy;epakpf;fg;gl;Nlhu; 

x Nguhrpupau; rp.gp. jPghy; lgps;A+. Nkj;A+> capupurhadtpay; kw;Wk; %yf;$w;W capupay;Jiw/ 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;. 

x Nguhrpupau;vk;.N[.v];tp[auj;d> %j;jNguhrpupau; /tpyq;fpay; kw;Wk; Rw;Wr; R+oy; Nkyhz;ik> 

fsdp gy;fiyf;fofk;> jiytu;/ Njrpa mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;g Mizak; 

Muha;r;rp kd;wj;jpdhy; Nju;e;njLf;fg;gl;Nlhu; 

x Nguhrpupau; eky; gpupae;jh> ,urhadtpay; Jiw> Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;. 

x Nguhrpupau; A.vy;.gp. [arpq;f> %j;jMuha;r;rpg; Nguhrpupau;/NIFS 

fUT+yj;jhy; epakpf;fg;gl;ltu; 

x jpU. n[.vk;.A.gp. [ak`> Nkyjpfgzpg;ghsu; ehafk;/ ngJrd epWtdg;gpupT> epjpmikr;R. 

MSeu;FO nrayhsu; / NIFS 

x fyhepjp gp.v];.gp. te;Juhfy 
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4. Muha;r;rp kd;wk; - 2018 

gy;ifyf;fof fy;tpayhsu;fs; kw;Wk; NIFS Muha;r;rpahsu;fis cs;slf;fpa Muha;r;rp 

kd;wk; xU MNyhridf; FOthf nraw;gLfpwJ. 

jiytu; 

x Nguhrpupau; rkd; nrdtPu> gzpg;ghshu; / NIFS ([_d; 4> 2018 y; epakpf;fg;gl;lhu;) 

cWg;gpdu;fs; 

mjpNkjF [dhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;Nlhu;> 

x Nguhrpupau; b.vk;.b afz;lhty> jhtutpay; Jiw> mwptpay; gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;. 

x Nguhrpupau; Utd; Jkpe;j [arpq;f> gy; kUj;Jt tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk; (06> 

mf;Nlhgu; 2018 tiu) 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; gupe;Jiuf;fg;gl;Nlhu;> 

x Nguhrpupau; vr;.vk;.b ehky; gpupae;j> ,urhadtpay; Jiw> tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjid 

gy;fiyf;fofk;. 

x Nguhrpupau; Mu;.vy;. re;jpu[pj;> Gtpapay; Jiw> tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;. 

x Nguhrpupau; [p.Mu;.Nf. NrdhjPu> nghsjpftpay; Jiw> ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;. 

x Nguhrpupau; vy;.Mu;. [aNrfu> jhtutpay; Jiw> tpQ;Qhd gPlk;> fsdp gy;fiyf;fofk; 

gpujhd mYtyu; cWg;gpdu;fs;: 

%j;j Muha;r;rpg; Nguhrpupau;fs;> Muha;r;rp Nguhrpupau;fs;> ,iz Muha;r;rp Nguhrpupau;fs; kw;Wk; 

Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdj;jpd; %j;j Muha;r;rp cWg;gpdu;fs;. 

x Nguhrpupau; V.ehdaf;fhu> %j;j Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; N[. gz;lhuh> %j;j Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; A.vy;.gp. [arpq;f> %j;j Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; [p. nrdtpuj;d> %j;j Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; vk;.V.Nf.vy; jprhehaf;f> Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; b.v];.V tpN[Re;juh> Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; [p.Mu;.V Fkhu> Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; Mu;. tPuR+upa> Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; v];.gp. ngQ;rkpd;> ,iz Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; vk;.rp.vk; ,f;ghy;> ,iz Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; vd;.b.Rgrpq;f> ,iz Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; b.vd;. khfd-Mur;rp> ,iz Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x Nguhrpupau; vd;. kupf;fu;> ,iz Muha;r;rp Nguhrpupau; 

x fyhepjp Mu;. Mu;. uj;ehaf;f> %j;j Muha;r;rp cWg;gpdu; 

Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdj;jpdhy; Nju;e;njLf;fg;gl;Nlhu; 

x fyhepjp vr;.lg;y;A+.vk;.V.rp. tp[arpq;f 

x fyhepjp Mu;. ypadNf 

x fyhepjp I.gp.vy; [auj;d 

Muha;r;rp kd;wr; nrayhsu; 

x fyhepjp gp.v];.gp te;Juhfy  
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5. fzf;fha;T kw;Wk; epu;thff; FO 

 

FO cWg;gpdu;fs; 

1. jpU. n[.vk;.A.gp. [ak` (jiytu;) 

(fUT+yf gpujpepjp) 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; 

nghJrd epWtdg;gpupT 

epjp mikr;R. 

 

2. Nguhrpupau; [ae;j tp[auj;d (thupacWg;gpdu;) 

%j;j Nguhrpupau; (tpyq;fpay;) 

tpyq;fpay; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; Nkyhz;ikj; Jiw 

fsdp gy;fiyf;fofk; 

 

3. Nguhrpupau; rp.gp. jPghy; lgps;A+. Nkj;A+ (thupacWg;gpdu;) 

Jiw jiytu; 

capu; ,urhadtpay; kw;Wk; %yf;$w;W capupay; Jiw 

kUj;Jt gPlk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

 

4. Nguhrpupau; vd;.[p.N[. la]; (thupacWg;gpdu;) 

fzpdp mwptpay; Nguhrpupau; 

fzpdp mikg;Gfs; nghwpapay; Jiw 

fsdp gy;fiyf;fofk; 

FOtpd; nrayhsu; (xd;wpizg;ghsu;) 

5. lhf;lu; gp.v];.gp. te;Juhfy (thupanrayhsu;) 

Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdk; 

fz;b 

fz;fhzpg;ghsu;fs; 

6. jpU. v];.lgps;A+.b.vd;. tpf;ukrpq;f 

fzf;fha;Tf; fz;fhzpg;ghsu; 

mur fzf;fha;Tg; gpupT 

Nguhjid gy;fiyf;fofk; 

 

7. jpU vk;.rp. fkNf 

cs;sf jiyikf; fzf;fha;thsu; 

tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp mikr;R 

miog;gpd; %yk; 

8. Nguhrpupau; v];.vr;.gp.gp. fUzhuj;d 

gzpg;ghsu;/ jiyik epu;thf mjpfhup/ jiyik epjp mjpfhup 

Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdk; 

fz;b 

 

9. jpUkjp gp.v];.v];. rkuNfhb 
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fzf;fhsu; 

Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdk; 

fz;b 

cjtpahsu;fs; 

10. jpUkjp v];.vd; [aR+upa> 

jpU. ,e;jpf tpN[rpq;f 

cs;sf jzpf;if mjpfhupfs; 

Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdk; fz;b 
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6. gzpg;ghsupd; kjpg;gha;Tiu – 2018 

 

Mz;L 2018 ,y; NIFS xU Gjpa gzpg;ghsu; kw;Wk; Gjpa Copau;fs; epakdk; cl;gl gy 

khw;wq;fis fz;bUf;fpwJ. jw;NghJ> vq;fs; epWtdj;jpy; 19 tpQ;Qhdpfs;> 29 Muha;r;rp 

cjtpahsu;fs; kw;Wk; 64 fy;tprhuh kw;Wk; Jiz Copau;fs; cs;sdu;. vq;fs; tpQ;Qhdpfs; 

mjpetPd Muha;r;rpapy; <Lgl;Ls;sdu; kw;Wk; ru;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L Ma;Tr;rQ;rpiffspy; 

73 Ma;Tf;fl;Liufis ntspapl;Ls;sdu;. 30ru;tNjr kw;Wk; 35 Njrpa khehLfspy; fye;J 

nfhz;ldu;. ,tu;fs; &. 32.12 kpy;ypad; epjpg; ngWkjpapid jk; gf;fk; <u;j;Js;sdu;. vq;fs; 

tpQ;Qhdpfs; Njrpa kw;Wk; ru;tNjr mstpy; tYthd gpizg;GfisAk; tisg;gpd;dy;fisAk; 

cUthf;fpAs;sdu;. vjpu;tUk; tUlq;fspy; vkJ ehl;bd;  Muha;r;rpg; gz;ghw;wiy 

mjpfupg;gjw;fhf> Njrpa epWtq;fSld; ,izg;ig Vw;gLj;jf;$ba Xu; xOq;FgLj;jg;gl;l 

epfo;r;rp epuypD}L mur gy;fiyfofq;fyfq;fSld; ,ize;J ,iz-Nguhrpupau; gjtpia 

jw;nghOJ ehk; toq;fpf;nfhz;bUf;fpNwhk;. Nkyjpfkhf> Muha;r;rp eltbf;iffisg; gfpu;e;J 

nfhs;sTk; gyg;gLj;jTk; cynfq;fpYk; cs;s gy ru;tNjr gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; 

epWtdq;fSld; ehq;fs; xj;Jiof;fpNwhk;.  

 

fle;j ehd;F jrhg;jq;fshf> vq;fs; ,sk; gl;ljhup tpQ;Qhdpfspy; Muha;r;rp kw;Wk; 

jiyikj;Jtj;ij tsu;g;gjpy; ftdk; nrYj;jp> gy M.Sc.kw;Wk;PhD khztu;fSf;F NIFS 

gapw;rp mspj;Js;sJ.  mjd; MW Muha;r;rp gFjpfis>  6fUg;nghUs; gpupTfspd; fPo; nfhz;L 

te;JNjrpa kw;Wk; ru;tNjr mstpy; mq;fPfhuj;ijg; ngw;Ws;sJ. jw;NghJ> 

Nfhl;ghl;LnghsjPftpay;> Jfs; ,urhadtpay;> capupaw;njhopEl;gk; kw;Wk; %yf;$W capupay; 

cs;spl;l gy;NtW Muha;r;rpg; gpupTfspy; 100KJfiy khztu;fs; gzpahw;Wfpd;wdu;. vq;fs; 

Kaw;rpfs; %yk;> NIFSI mbg;gilahff; nfhz;l Njrpa Muha;r;rpapy; <Lgl 

M];jpNuypahtpd; njd; Fapd;];yhe;J gy;fiyf;fofj;jpy; 3 Gyikguprpy;fisg; ngw Kbe;jJ. 

,e;j rpwe;j epWtdj;ij ,d;Dk; rpwg;ghfr; nra;a Gjpa topfisf; fz;Lgpbg;gjw;fhd rthiy 

Vw;Wf;nfhs;tjpy; ehd; kfpo;r;rpailfpNwd;. Fwpg;ghf> Muha;r;rp xj;Jiog;ig Nkk;gLj;Jtjpy; 

kw;Wk; gl;ljhup fy;tpia Nkk;gLj;Jtjpy; ftdk; nrYj;j tpUk;GfpNwd;. ,jd; tpisthf> 

jkJ nrhe;j Muha;r;rpia rjhuz/ Jiwrhuh nkhopapy; rku;g;gpf;fg;gLk; 3 epkpl Ma;twpf;if 

tpsf;ff;fhl;rpia vq;fs; ,sq;fiy kw;Wk; KJfiy khztu;fSf;fhf ehq;fs; Kjd; 

Kiwahf elj;jpNdhk;. ,J xU mjpu;r;rpA+l;Lk; ntw;wpahFk;> NkYk; vq;fs; ,sk; 

tpQ;QhdpfSf;F mtu;fspd; Kd;dpiyg;gLj;Jk;  jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F kpfTk; Njitahd 

jsj;ij toq;fpaJ. vq;fs; khztu;fSf;F xU RWRWg;ghd kw;Wk; fw;wy; R+oiy toq;f 

gy;NtW fUj;juq;Ffs; kw;Wk; gl;liwfisAk; elj;jpNdhk;. ,sk; Muha;r;rpahsu;fs; kd;wk;> 

eyd;Gup rq;fk; Mfpatw;why; elj;jg;gLk; eyd;Gup> nghOJNghf;F> khztu; rQ;rpif kw;Wk; 

Md;kPf jpl;lq;fs; Nghd;w khw;W topfspd; %yk; ,sq;fiy kw;Wk; KJfiy khztu;fSf;F 

epWtdk; jq;fSf;F nrhe;jkhdJ vd;w czu;it tsu;f;fpNwhk;. 

 

Muha;r;rpapd; Nehf;fk; Gjpa mwpfis NjLtJ kl;Lky;y> khwhf gutyhf;FtJk; jhd; 

ghlrhiy khztu;fspilNa ,e;j rpe;jidia tsu;g;gjw;fhf> NIFS jdJ 45tJ ghlrhiy 

mwptpay; epfo;r;rpia Mf];l; 2018,y; mwptpay; fy;tp kw;Wk; gutyhf;fy; gpupT (SEDU) 

jiyikapy; elj;jpaJ. ,yq;ifj; jPT KOtjpYkpUe;J jq;fs; f.ngh.j. (rh/j) Nju;Tfspy; 

09A rpj;jpfisg; ngw;w khztu;fs; ,e;j epfo;r;rpapy; gq;Nfw;W> tpQ;Qhdpfspd; 

tpsf;ff;fhl;rpfisf; Nfl;gjw;Fk;> etPd fUtpfisg; gad;gLj;Jtjw;Fk;> vq;fs; 

Ma;T$lq;fspy; elj;jg;gl;l gzpfisf; ghu;itaplTk; tha;g;G fpilj;jJ. 

 

vq;fs; tpQ;Qhdpfs; njhlu;e;J Njrpa nra;jpj;jhs;fspy; fl;Liufis vOjp> midj;J 

Kd;dzp njhiyf;fhl;rp miytupirfspYk; Neu;fhzy;fis toq;fpAs;sdu;> NkYk; 

mtu;fspd; Muha;r;rp KbTfis nghJkf;fSf;F gug;Gfpd;wdu;. NkYk;> kdpj tpyq;F 

Nkhjy;fs;> ePz;l fhy rpWePuf Neha;> czT kw;Wk; Cl;lr;rj;J ghJfhg;G> ePu; juk; Nghd;w 
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epfo;fhy Njrpa gpur;rpidfSf;F jPu;T fhz;gjpYk; NIFS tpQ;Qhdpfs; ftdk; 

nrYj;Jfpd;wdu;. 

 

vdpDk; NIFS Kf;fpaj;Jtk; nfhLg;gJ> mjd; rl;lthf;fj;jpYs;sb mbg;gil/ %yjhu 

Muha;r;rpr; nraw;ghLfSf;Nf. mj;Jld; vkJ Muha;r;rpg;gzpfs; I.eh. tpd; ePbj;J epiyngWk; 

mgptpUj;jp ,yf;FfSld; rPuikf;fg;gl;Ls;sJ. 

I.eh. tpd; ePbj;J epiyngWk; mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; (SDGs) milTr;rjtpfpjk; fPNo 

nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. 

glk; 1 : 2018 ,y; ePbj;J epiyngWk; mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; (SDG) milT 

 

glk; 2:  2018 ,y; I.eh. tifg;gLj;jypd; mbg;gilapy; Muha;r;rp gFjpfs; 

 
 
 

rpww;j jukhd 
fy;tp, 16.7%

GOOD HEALTH 
AND WELL-

BEING, 14.2%

G+kp kPjhd 
tho;f;if, 13.3%mila KbAkhd 

Rj;jkhd rf;jp> 8.2%

nghWg;Gkpf;f Efu;Tk;> 
cw;gj;jpAk;> 8.0%

fhyepiy 
jhf;fk;, 
7.0%

ePub 
tho;f;if, 6.4%

Rj;jkhd ePu;> 
kyry 

$lk;, 5.8%
5.5%

5.0%
4.5% 3.3%

1.9%

0.3%

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
ZERO HUNGER
NO POVERTY
GENDER EQUALITY

njhopDl;gtpay;, 
1%

tptrha> tpyq;fpay; tpQ;Qhdk; 
kw;Wk; czT tpQ;Qhdk;, 3%

fzpjtpay; tpQ;Qhdk;, 
3%

,urhadtpay;, 4%

Gtp tpQ;Qhdk;, 
4%

ngsjPf tpQ;Qhdk;, 
4%

itj;jpa kw;Wk; Rfhjhu 
tpQ;Qhdk;, 8%

Rw;WR+oy; 
tpQ;Qhdk;

13%
capupay; tpQ;Qhdk;

60%
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2018Mk; Mz;by; epfo;e;j njhlu;r;rpahd kw;Wk; %yjd nrytpd; epjpg; Nghf;F fPNo 
Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> njhlu;r;rpahd nkhj;j nrytpdq;fspy;> 66.6% jdpg;gl;l 
rk;gsj;ij <Lnra;aTk;> kPjKs;sit kw;w nrytpdq;fSf;fhfTk; nryT nra;ag;gl;ld. 
%yjd nrytpdq;fspy;> 56.9% Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhfTk; kPjKs;sit kw;w %yjd 
nryTfSf;fhfTk; nrytplg;gl;lJ. 
 

 

glk; 3: 2018 Mk; Mz;by; njhlu; nrytpd tptuq;fs; 

 

glk; 4: 2018 Mk; Mz;by; %yjdr; nryT gw;wpa tptuq;fs; 

  

Personal 
Emoluments

66.63%
Traveling 
Expenses

0.60%

Suppliers
7%

Maintenance 
Expenditure

3.60% Services
21.96%

Personal Emoluments Traveling Expenses Suppliers Maintenance Expenditure Services

Ma;T$l 
cgfuzq;fs;

56.85%

E}yfg; Gj;jfq;fs;
1.21%

epyk;> epy 
tsg;gLj;Jif

0.29%

thfd guhkupg;G
0.03%

fl;blq;fs; kw;Wk; 
mikg;G 
24.64%

mYtyf 
cgfuzq;fs;16.24%

Gjpa fl;blk;
0.60%

fUtp kw;Wk; 
eilKiwg;gLj;jy;

0.13%

Lab Equipment

Library Books

Land & Land Improvement

Vehicle Overhaul

Building & Structres

Office Equipment

Building - New

Tool & Implement
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7. 2018Mk; Mz;bd; epWtd nraw;jpwd;fspd; RUf;fk; 

7.1 mwptpay; rhjidfs; 

xU Muha;r;rp epWtdj;jpw;F Muha;r;rp KbTfis cau;ju Muha;r;rp rQ;rpiffspy; ntspapLtJ 
Kf;fpak;. 2018 Mk; Mz;by;> ehq;fs; ntspapl;l Muha;r;rpf; fl;Liufs; tUkhW; 

x mwptpay; Nkw;Nfhs; FwpaPl;L (SCI) rQ;rpiffspy; 75 Ma;Tf; fl;Liufs; 

x mwptpay; Nkw;Nfhs; tpupthf;fg;gl;l(SCI) rQ;rpiffspy; 20 Ma;Tf; 
fl;Liufs; 

x NkYk;> gupe;Jiuf;fg;gl;l rQ;rpiffspy; 23 Ma;Tf; fl;Liufs; 

,tw;Wf;F Nkyjpfkhf> khehLfspYk; 20 Muha;r;rp fl;LiufshfTk;> 144 mwptpay; Mua;r;rpr; 
RUf;fq;fshfTk; ntspaplg;gl;bUf;fpd;wd. NkYk;> %d;W Gj;jfq;fs; / jdptiuT E}y; kw;Wk; 
Gj;jf mj;jpahaq;fSk; ntspaplg;gl;ld. NkYk;> tpQ;Qhd fz;Lgpbg;Gfspd; tptuq;fis nghJ 
kf;fSf;F mwpag;gLj;Jejw;fhf 22 fl;Liufs; gj;jpupiffs; kw;Wk; nra;jpj;jhs;fspy; 
ntspaplg;gl;ld. 

tpz;zg;gpf;fg;gl;l Ie;J fhg;Gupik tpz;zg;gq;fspy;> 3 Muha;r;rpf; fz;Lgpbg;GfSf;fhf 
toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. 

tpQ;Qhdpfs; jq;fs; Muha;r;rp eltbf;iffSf;fhf epjp khdpaq;fis <u;f;Fk; jpwd; 
nfhz;ltu;fs; (,tw;wpy;> 15-Gjpa khdpaq;fs; kw;Wk; 25 khdpaq;fs; Vw;fdNt 
eilKiwapYs;sit.) 

vq;fsplk; 45 clDiog;G Muha;r;rpfs; cs;sd> mtw;wpy; 13 clDiog;G Muha;r;rpfs; 2018 
Mk; Mz;by; njhlq;fg;gl;lit. gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; epWtdq;fSldhd clDiog;G 
Muha;r;rpfspd; tptuq;fs; tUkhW> 

M];jpNuypah x Fapd;];yhe;J njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; 

x epA+ ,q;fpyhe;J gy;fiyf;fofk;> M];jpNuypah 

x rpl;dp gy;fiyf;fofk;> M];jpNuypah 

n[u;kdp x [hu;[;-Mf];l; gy;fiyf;fofk; Nfhl;bq;fd;> Nfhl;bq;fd;> 

,j;jhyp x gu;kh gy;fiyf;fofk; 

[g;ghd; x rpRNthfh gy;fiyf;fofk;> [g;ghd; 

x nlhNahl;lh ,d;];bbA+l; Mg; nlf;dhy[p> [g;ghd 

Nehu;Nt x Nkw;F Nehu;Nt gy;fiyf;fofk; 

ghfp];jhd; x Ntshz;ik gy;fiyf;fofk;> ghfp];jhd; 

x Njrpa kUj;Jt mwptpay; gy;fiyf;fofk; uhty;gpz;b> 
ghfp];jhd; 

,yq;if 

 

x ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;> ehtiy 

x ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk; 

x ,yq;ifapd; njd;fpof;F gy;fiyf;fofk; 

x nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 
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x aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk; 

x fsdpg; gy;fiyf;fofk;> 

x Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;> 

x u[ul;il gy;fiyf;fofk; 

x UFZ gy;fiyf;fofk; 

x = [atu;jdGu gy;fiyf;fofk; 

x cth nty;yrg; gy;fiyf;fofk; 

x tak;g gy;fiyf;fofk; 

x mZrf;jp thupak;> ,yq;if 

x Njq;fha; Muha;r;rp epWtdk;> YDtpyh 

x ePu;g;ghrd Nkyhz;ik gpupT> ePu;g;ghrdj; Jiw 

x ,yq;ifapd; kfhNtyp mjpfhu rig 

x Njrpa %ypif ikak;> Nguhjid 

x vd;.Mu;.vk;.rp>  tptrhaj; Jiw> Nguhjid  

x Rthr Neha; rpfpr;ir gpupT> Nghjdh kUj;Jtkid> fz;b 

x Mu;.Mu;.b.I> glynfhl 

RtPld; x rhy;ku;]; gy;fiyf;fofk; 

If;fpa ,uhr;rpak; x ];fhl;yhe;jpd; Nkw;F gy;fiyf;fofk; 

x ,aw;if tuyhw;W mUq;fhl;rpafk;> yz;ld; 

x tpz;ZapupaYf;fhd gf;fpq;̀ hk; ikak;> gf;fpq;̀ hk; 

If;fpa mnkupf;fh x [hu;[pah khepy gy;fiyf;fofk;> mnkupf;fh 

x fypNghu;dpah gy;njho;El;g khepyg; gy;fiyf;fofk;> rhd; 
Y}ap]; xgp];Ngh 

Muha;r;rp Nkw;ghu;itahdJ tpQ;Qhd mwpT ikaj;jpid Nkk;gLj;JfpwJ. mNjNtiy> ,t; 
tsr;nrwpthf;fy;  nray;KiwahdJ ntspehLfspy; KJfiy gbg;GfSf;fhf nrytplg;gLk; 
kpy;ypad; fzf;fhd \&gha;fis kpr;rg;gLj;JfpwJ. 

2018 Mk; Mz;bw;fhd NIFS Copau;fshy; ngwg;gl;l tpUJfspd; tptuq;fs; fPNo 
nfhLf;fg;gl;Ls;sd; 

tpUjpd; tpguk; tpUJ ngWNthu; toq;Fk; epWtdk; 

tho;ehs; 
rhjidahsUf;fhd 
Njrpa Nghl;b tpUJ 
 

Nguhrpupau; vk;.V.Nf.vy;. jprhehaf;f Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; 

2016 ,y; ntspaplg;gl;l 
SCI rQ;rpiffspy; 
mwptpay; 
ntspaPLfSf;fhd 

Nguhrpupau; N[.vk;.v];. gz;lhuh> 
Nguhrpupau; vk;.V.Nf.vy;. jprhehaf;f>  
Nguhrpupau; [p.Mu;.V. Fkhu>  

Njrpa Muha;r;rp rig 

gl;lk; epiwtle;jit elg;gpypUg;git 
fyhepjp 1 9 
KJfiy jj;Jtkhdp (M.Phil) 6 44 
tpQ;Qhd KJfiy 8 12 
tpQ;Qhd ,skhdp Muha;r;rp jpl;lk;  17 21 
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[dhjpgjp tpUJ 
(2018.11.06 md;W 
ngwg;gl;lit) 

Nguhrpupau; b.vd;. khfdh-muhr;rp> 
fyhepjp Mu;. ypahdNf> 
jpUkjp [p.vk;.V.V.A.Nf. fz;NzhUt> 
jpUkjp Mu;.vk;.[p.rp.v];.Nf. 
n[ajpyNf>  
jpU v];.vk;.gp.Mu;.> Fkhuj;jpyf  
jpUkjp vr;.vk;. ypahdNf> 
jpU V. kQ;rPtd;  
jpUkjp Mu;. tp];tehjd; 

mwptpay; ntspaPLfs;> 
2016 f;fhd rpwg;Gj;jFjp  
tpUJ> (2018.12.20 md;W 
ngwg;gl;lit)  
 

Nguhrpupau; ngQ;rkpd;> v];.gp. 
Nguhrpupau; ,f;ghy;> vk;.rp.vk;. 
Nguhrpupau; n[arpq;f> vy; 
jpU fhju; vk;> 

Njrpa Muha;r;rp rig 
 

Njrpa Nghl;bf;Fupa 
tpUJ-  2017Mk; Mz;L 
Muha;r;rpf;fhd tpUJfs;> 
(2018.11.28 md;W 
ngwg;gl;lit) 

Nguhrpupau; jprhehaf;f> vk;.V.Nf.vy;. 
Nguhrpupau; NrdhjPu> [p.Nf.Mu;. 

Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; 
 

Muha;r;rp gl;lq;fis 
Nkw;ghu;itapLtjw;fhd 
MjuT jpl;l Njrpa 
Nghl;b tpUJ –
SUSRED tpUJfs; 
2017 (2018.07.25 md;W 
ngwg;gl;lit)  
 

Nguhrpupau; jprhehaf;f> vk;.V.Nf.vy;. 
Nguhrpupau; Fkhu;> vd;.v];. 
Nguhrpupau; [arpq;f> vy; 
Nguhrpupau; NrdhjPu> [p.Nf.Mu;. 
fyhepjp tp[arpq;f> vr;.lgps;A+.vk;.V.rp. 

Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; 

NIFS rpwe;j 
tpQ;Qhdpfs; 2017 
(2018.04.06 md;W 
ngwg;gl;lit) 
1 tJ ,lk; 
2 tJ ,lk; 
3 tJ ,lk; 

 
 
 
 
Nguhrpupau;jprhehaf;f>vk;.V.Nf.vy;. 
Nguhrpupau; n[arpq;f> vy; 
Nguhrpupau; tpN[Re;ju> b.v];.V. 

mbg;gilf; 
fw;iffSf;fhd Njrpa 
epWtfk; 
 

%d;W epkpl 
Ma;twpf;if Nghl;bapy; 
rpwe;j Ma;twpf;if 
rku;g;gpw;fhd jq;fg; 
gjf;fk; 

nry;tp Jiuuh[h V. Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; 

,sk; tpQ;Qhdpfs; kd;w 
rpk;Nghrpaj;jpy; 
rpwg;Gj;jFjp tpUJ 

jpUkjp Jiuuh[h V.  Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; 

NIFS - %d;W epkpl 
Ma;twpf;ifg; Nghl;b 
(KJfiy gpupT): 
1 tJ ,lk; 
2 tJ ,lk; 
3 tJ ,lk; 
 
NIFS - %d;W epkpl 
Ma;twpf;if Nghl;b 
(,sq;fiy gpupT): 
1 tJ ,lk; 
2 tJ ,lk; 

 
 
 
nry;tp rj;ah v];. 
jpUkjp tPurpq;f> vk;.V.it. vd; 
nry;tp [aNrfu v];. 
 
 
 
 
jpU.jprehaf;f gp.vd;. 
nry;tp kjkuz;lhty N[.vk;.gp.v];. 

mbg;gilf; 
fw;iffSf;fhd Njrpa 
epWtfk; 
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3 tJ ,lk; nry;tp Nghtq;Nf b. 
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7.2 Muha;r;rp jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 
 

7.2.1 capnuhpnghUs; kw;Wk;; kz; R+ow;njhFjpfs; 
jpl;lj;jiyth; – fyhepjp NuZfh uj;dhaf;f 

mwpKfk; 

capnuhpnghUs; kw;Wk;; kz; R+ow;njhFjpfs; vd;gd gpujhd Ma;Tg;gFjpfshFk;. 
,e;j kz; Rw;Wr;R+oy; Muha;r;rpj; jpl;lkhdJ kz;zpd; C tupirg;gLj;Jjy; 
jpwid mwptjw;Fk;> mjd; ,af;ftpay; kw;Wk; ,yq;ifapd; gy;NtW Kf;fpa 
jhtu tiffshd ,aw;if kw;Wk; Njhl;lf; fhLfs;> <uepyq;fs;> tptrhaj; 
Njhl;lq;fs;> gz;iz epyq;fs;> tPl;Lj; Njhl;lq;fs; kw;Wk; rpwpa 
gapu;r;nra;iffs;  Nghd;wtw;iw Nkk;gLj;JtijAk; Fwpf;Nfhshf nfhz;lJ. 
tay; kz;zpd; C Nrkpg;G msit kjpg;gpLjy; kw;Wk; tiughf;fy; 
vd;gdtw;wpw;fhd Ma;Tfs; eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;wJ. fhgidf; ifg;gw;wp 
Nrkpg;gjw;fhd rhj;jpaf;$Wfs; gw;wpa Ma;TfshdJ> ,yq;ifapd; flNyhu ePy-
fhgd; R+ow;njhFjpia mbg;gilahf nfhz;L eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;wd. 
capnuupnghUs; Ma;Tj;jpl;lkhdJ> nry;YNy]; cw;gj;jp kw;Wk; mtw;wpd; 
gad;ghLfSf;fhf ,yq;ifapd; Ez;Zapu; jhtuq;fis Muha;tij Nehf;fhf 
nfhz;lJ. capnuupnghUisj; jtpu> Ez;Zapu; nry;YNy];fshdJ gir kw;Wk; 
fhfpjk;> Glit> ryit> czT kw;Wk; jPd;gz;l cw;gj;jp> tptrhak; cs;spl;l 
gyjug;gl;l njhopw;Jiwfspy; rhj;jpakhd gad;ghl;bidf; fhl;bAs;sd. vkJ 
Ma;a;Tj; jpl;lj;jpd; jw;Nghija epiyahdJ> cs;ehl;bw;Nf jdpj;Jtkhd 
nry;YNyhypbf; Ez;zq;fpfs; %yk; ngwg;gl;l nehjpa rhw;wpw;F rhj;jpakhd 
ntt;NtWgl;l kjpg;G mjpfupg;ghd;fs; kw;Wk; nray;Kiwfspd; gad;ghLfis 
Muha;tjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ. 

,t; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 
gpd;tUk; Nrhjidfs; elj;jg;gl;ld: 

x ,yq;ifapy; ney; tsUk; kz;zpd; kz; fhgd; kw;Wk; gpw 
Cl;lr;rj;Jf;fSf;fhd mbg;gil kz; jfty; Kiwikia 
cUthf;Fjy;. 

x ,yq;ifapd; fiuNahu ePy fhgd; R+ow;njhFjpfspd; fhu;gd; Nrkpg;G 
jpwid kjpg;gpLjy; kw;Wk; tiuglkhf;Fjy;. 

x ney;ypd; iejurd; gad;ghl;L nraw;jpwid fz;lupjy;. 

x Ez;Zapu; nry;YNy];fs;: capnuupnghUs; cw;gj;jp kw;Wk; gpw 
kjpg;gjpfupf;fg;gl;l jahupg;Gfs; kw;Wk; nray;Kiwfspy; gad;ghL. 

x ,yq;ifapd; ntt;NtW ePu;epiyfspYs;s raNdhghf;Bupahtpd; kugZ 
gy;tifikia mtw;wpd; ghFghl;bay; milahsk;> Cl;lr;rj;J 
tptuf;Fwpg;G kw;Wk; er;Rg; gFg;gha;T %yk; Ma;T nra;jy;. 

x iejurd; ePf;fp gf;Bupahf;fis gpupj;njLj;jYk; mtw;wpd; %yk; 
aho;g;ghz khtl;lj;jpd; fpzw;W ePupYs;s iel;Nul;il mfw;WtjpYs;s 
rhj;jpakhd gad;ghLfSk;. 

 

7.2.2 jpl;lk;: xLf;fg;gl;l nghUl; ngsjpfk; kw;Wk; jpz;kepiy ,urhadk; 

jpl;lj;jiyth; - Nguhrphpah; vk;.V.Nf.vy;. jp]ehaf;f  

2018 Mk; Mz;by;> ,t; Ma;Tj;jpl;ljpd; fPo; rf;jp gpwg;ghf;fj;jpw;F 
njhopDl;guPjpahf gad;gLk; cgfuzq;fSf;fhd jpz;k> Fiwjpz;k (n[y;) Gjpa 
tif nghUl;fs; cUthf;fg;gl;L mtw;wpw;fhd ,ay;gha;TfSk; nra;ag;gl;ld. ,e;j 
Mz;by;> FO gy jpl;lq;fis Nkw;nfhz;lJ. (m) gpsh];Nkhd; %yk; 
Nkk;gLj;jg;gl;l> PbS:Hg kPEz;Jfs; czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fSf;F 
%tLf;F TiO2 xspkpd;Kidfs;> (M) nts;sp eNdhfk;gpfs; kw;Wk; TiO2 eNdh 



 gf;fk; 20 
tUlhe;j mwpf;if – 2018 

ehu;nghUl;fSld; $ba cau; nray;jpwd; kpf;f gpsh];Nkhdpf; rha-czu;jpwd; 
nfhz;l R+upa kpd;fyq;fSf;fhd gy; mLf;F xspkpd;Kidfs; (,) 

‘ Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVdF-HFP)’ rt;T 
mbg;gilapyhd eNdh ehu;  Fiw-jpz;k kpd;gFnghUl;fs; kw;Wk; rha czu;jpwd; 
nfhz;l R+upa kpd;fyq;fspy; mtw;wpd; gad;ghL (<) AlCl3 rpfpr;irAld; $ba> 
SnO2 ,d; eNdh Jfs;fs;/ eNdh iggu;/ eNdh Jfs;fs; nfhz;l %tLf;F 
xspkpd;Kidfs;. 

(m) gpsh];Nkhd; %yk; Nkk;gLj;jg;gl;l> PbS:Hg kPEz;Jfs; czu;jpwd; nfhz;l 
R+upa kpd;fyq;fSf;F %tLf;F TiO2 xspkpd;Kidfs; 

kPEz;Jfs; czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fs; (QDSCs) rkPgj;jpy; tpupthd 
ftdj;ij <u;j;Js;sd> NkYk; Fiwf;flj;jp kPEz;Jfs; jdpj;Jtkhd xspapay; 
kw;Wk; kpd; gz;Gfs; fhuzkhf Fiw nryTs;s - rf;jp khw;w jpwd; nfhz;l 
gad;ghLfSf;fhd ek;gpf;iff;Fupa Ntl;ghsu;fshf khwpAs;sd. gpsh];Nkhdpf; 
jq;f ehNdh Jfs;fs; nfhz;l Hg - khrhfhg;gl;l PbS kPEz;Jfs;-czu;jpwd; 
nfhz;l R+upa kpd;fyq;fs; (QDSSCs) %tLf;F TiO2 xspkpd;Kidfs; 
njhlu;r;rpahd madp mLf;F cwpQ;Rjy; kw;Wk; vjpu;tpid (SILAR) Kiwiag; 
gad;gLj;jp cUthf;fg;gl;L xspapay; kw;Wk; kpd; Kiw El;gq;fs; %yk; 
tifg;gLj;jg;gl;ld. eNdh fl;likg;GfshdJ eNdh ehu;fis ,uz;L eNdh Jfs; 
mLf;FfSf;F ,ilapy; mika$bathW cUthf;fg;gl;lJ. ,t;topKiw %yk; 
gaDs;s xspr;rpjwiy Vw;gLj;jp xsp mWtilapd; msT mjpfupf;fg;gLfpd;wJ. 
gpyh];nkhd; ,dhy; Nkk;gLj;jg;gl;l QDSSC fs; xsp-rf;jp khw;Wj; jpwdhf 
5.41% IAk;> jpwe;j-Rw;W kpd;dOj;jk; kw;Wk; FWfpa-Rw;W kpd;Ndhl;l mlu;j;jpahf 
KiwNa 679.8 mV> 18.02 mA cm-2 IAk; nfhz;bUe;jJ. 

(M) nts;sp eNdhfk;gpfs; kw;Wk; TiO2 eNdh ehu;nghUl;fSld; $ba cau; 
nray;jpwd; kpf;f gpsh];Nkhdpf; rha-czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fSf;fhd 
gy; mLf;F xspkpd;Kidfs; 

rha czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fspd; (DSSCs) %tLf;F 
xspkpd;Kidfspy; nts;sp ehNdh fk;gpfs; (Ag NWfs;) kw;Wk; TiO2 ehNdh 
ehu;fs; (NFfs;) ,izg;gjd; tpisT Muhag;gl;lJ. 60-90 nm tpl;lk; kw;Wk; 1-2 
µm ePsk; nfhz;l Ag NWfs; nghypNahy; Fiwg;G Kiw %yk; 
xUq;fpizf;fg;gl;ld. 80-120 nm tpl;lk; nfhz;l TiO2 NFfs; vyf;l;Nuh 
];gpd;dpq; %yk; jahupf;fg;gl;ld. ,uz;L TiO2 P25 mLf;FfSf;F ,ilapy; 
milgl;l epiyapy; TiO2 P25> Ag NWfs; kw;Wk; TiO2 NFfspd; fyitAld; 
jahupf;fg;gl;l %tLf;F xspkpd;Kidiaf; nfhz;l DSSCs 9.74% 
tYkhw;Wj;jpwidAk;> jpwe;j Rw;W mOj;jkhf 727.4 mV IAk;> FWf;Fr;Rw;W 
kpd;Ndhl;l mlu;j;jpahf 19.8 mA cm-2 IAk; nfhz;bUe;jJ. ,Nj jbg;igf;nfhz;l 
P25/P25/P25 %tLf;F Fwpfhl;b xspkpd;Kid 6.69% tYkhw;Wj;jpwid nfhz;bUe;jJ. 

(,) ‘Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVdF-HFP)’ 
rt;T mbg;gilapyhd eNdh ehu;  Fiw-jpz;k kpd;gFnghUl;fs; kw;Wk; rha 
czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fspy; mtw;wpd; gad;ghL 

rha czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fspy; (DSSCs) kpd;gFnghUs; Kf;fpa 
gq;F tfpf;fpwJ. ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpy; > ,yf;l;Nuh ];gpd;dpq; %yk; 
jahupf;fg;gl;l poly (vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) (PVdF-
HFP) nkd;rt;T Nghd;w ,iz gy;gFjpa eNdh ehu;fspy;  vj;jpyPd; fhu;gNdl; (EC) 
kw;Wk; GNuhgpyPd; fhu;gNdl; (PC) vd;gdtw;iw ,iz fiug;ghd;fshff; nfhz;L 
fiue;j KI cs;SupQ;Qg;gl;Ls;sJ. kpd;gFnghUs; nkd;glyj;jpd; SEM glq;fs; 
100-400 nm f;F ,ilapy; tpl;lk; nfhz;l gy;gFjpa eNdh ehu;fspd; Kg;gupkhz 

tiyaikg;ig cUthf;Ftijf; fhl;bepw;fpd;wJ. ruhrup rt;tpd; jbg;G 14 μk; 
MFk;. kpd;gFnghUs; FTIR kw;Wk; DSC mstPLfshy; tifg;gLj;jg;gl;lJ. 
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kw;Wk; ,e;j kpd;gFnghUs; cUthfg;gl;l DSSCfs; J-V kw;Wk; EIS 
mstPLfshy; %yKk; tifg;gLj;jg;gl;ld. PVdF-HFP eNdh ehu;fspd; gbfj;jd;ik 
J}a PVdF-HFP gy;gFjpaj;ij tpl 14% FiwT vd;W DSC nju;Nkhfpuhk;fs; 
ntspg;gLj;jpd> FTIR ];ngf;l;uh eNdh ehu;fspd; mbg;gilapyhd n[y; 
kpd;gFnghUspd; Fiwthd ghypku;-ghypku; njhlu;Gfisf; fhl;baJ. 

(<) AlCl3 rpfpr;irAld; $ba> SnO2 ,d; eNdh Jfs;fs;/ eNdh iggu;/ eNdh 
Jfs;fs; nfhz;l %tLf;F xspkpd;Kidfs;. 

rha czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fspy; (DSSCs) nray;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd AlCl3 rpfpr;irfs; nfhz;l SnO2 ,d; %tLf;F 
xspkpd;Kidfs; vyf;l;Nuh];gd; ehNdh /iggu;fspd; gad;ghL 
ntspg;gLj;jg;gLfpwJ. ehNdh /iggu; Nyaupd; cfe;j jbkd; nfhz;l SnO2 

mbg;gilapyhd DSSCfspy; ,e;j Gjpa xspkpd;Kidfis ,izg;gjd; %yk; 
xl;Lnkhj;j khw;W nray;jpwdpy; mjpfkhd klq;F tpupthf;fj;ij mila KbAk;. 
,e;j nray;jpwd; Nkk;ghl;bw;fhd Kf;fpa fhuzkhf ,Uf;fyhk;> ,J xspkpd;Ndhl;l 
mlu;j;jpapd; mjpfupg;gpypUe;J gpujpgypf;fpwJ. tof;fkhd kw;Wk; Gjpa 
xspkpd;Kidfspd; EIS mstPLfs;> ,e;j DSSCfspy; ,e;j %tLf;F 
xspkpd;Kidfsg; gad;gLj;Jtjd; %yk; DSSCapd; njhlu; jiliaf; Fiwf;f 
KbAk; vd;gij ntspg;gLj;JfpwJ. ,e;j Gjpa xspkpd;Kidfs; nfhz;l 
DSSCfspy; ,yj;jpud; kWrPuikg;G Fiwthf ,Ug;gij g;Nshl; 
tiuGfspypUe;J ftdpf;fg;gl;l cau; ,yj;jpud; tho;ehs; ntspg;gLj;jpaJ. 100 

mW cm-2 (AM 1.5) jd;ikapd; fPo;> ,e;Njhypd; rhak; kw;Wk; <rpd;-Y rhaq;fshy; 

tof;fkhd ehNdh Jfs;fs; xw;iw mLf;F %yk; tbtikf;fg;gl;l DSSC;fs; 
KiwNa 0.3% kw;Wk; 2.02% nray;jpwidf; fhl;bd> %d;W mLf; 
xspkpd;Kidfisf; nfhz;l rhjdq;fs; KiwNa 1.55% kw;Wk; mNj 
epge;jidfspd; fPo; 2.73% nray;jpwidf; fhl;bd. 

ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzf;$ba tifapy; cUthf;fgl;l 
jPu;Tfspd; gl;bay;: 

ehd;F ntt;NtW tifahd R+upa kpd;fyq;fs; cUthf;fg;gl;Ls;sd. ,d;iwa 
re;ijapy; kpfTk; tpiyAau;e;j rpypf;fd; R+upa kpd;fyq;fSf;F khw;wPlhf Fiwe;j 
tpiyapy; ,tw;iw gad;gLj;jyhk;. ,it NkYk; mgptpUj;jp nra;ag;gLfpd;wd> 
,jd; %yk; ,yq;ifapd; Mw;wYf;fhd GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpapd;  gq;fspg;G 
mjpfupf;fpwJ. 

7.2.3 G+kp tsq;fs; kw;Wk; GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu;- Nguhrpupau; vd;.b.Rgrpq;f 

rf;jpahdJ ,d;iwa kdpjFyj;jpd; kpf Kf;fpakhd gpur;rpidfspy;  xd;whFk;. 
njhlu;e;J mjpfupj;J tUk; NjitAld;> Gjpa vuprf;jp Mjhuq;fisf; 
fz;Lgpbg;gJ NghyNt ,Uf;Fk; vuprf;jp Mjhuq;fspd; jpwikahd gad;ghLk; 
Kf;fpakhdJ. Vw; & Nw jpl;lk; ,e;j ,uz;L mk;rq;fspYk; ftdk; 
nrYj;JfpwJ. ,e;j fUj;Njhl;lkhdJ fdpk tsq;fs; Nghd;w Vida gpw G+kp 
tsq;fSf;Fk; tpupTgLj;jg;gl;Ls;sJ. 

,yq;ifapd; Gtpntg;g tsq;fs; Fwpj;j Jizj; jpl;lkhdJ mbg;gil kw;Wk; 
gad;ghl;L uPjpahd Nehf;fq;fisf; nfhz;Ls;sJ. GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp 
tsq;fisf; nfhz;l Gtpntg;g Mw;wiyf; fz;Lgpbj;J gad;gLj;JtJ Fwpj;J 
ve;j kWg;Gk; ,y;iy vd;whYk;> ,yq;ifapy; Gtpntg;g tsq;fspd; Njhw;wk; 
kw;Wk; i`Nyz;l;-tp[ad; ypj;jhy[pf;fy; vy;iyf;fhd mjd; cwitg; 
Gupe;Jnfhs;tjw;fhd tYthd mbg;gilf; fy;tpapd; Njit cs;sJ. 
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,yq;ifapy; nghUshjhu kjpg;Gs;s jhJf;fs; epiwe;Js;sd. mwpe;J 
itj;Js;s fdpk gbkq;fspd; ,Ug;Gj;njhifia ePbj;J-epiyngUk; Kiwapy; 
gad;gLj;JtNjhL> mwpag;glhj fdpk itg;GfisAk; fz;Lgpbg;gJ ehl;bd; 
nghUshjhu tsu;r;rpf;F gq;fspf;Fk;. ,yq;ifapy; cs;s jhJf;fs; kw;Wk; 
ghiwfspd; Njhw;wk; gw;wpa Mokhd Gupjy; Gjpa tsq;fis milahsk; fhz 
cjTtJ kl;Lky;yhky;> ,yq;ifapy; cs;s ypj;Njhnyh[pf;fy; tshfq;fspd; 
Njhw;wj;ij Gupe;J nfhs;sTk; Nkk;gl;l mwpTf;F gq;fspf;fTk; cjTk;. 

Nuld; nkg;gpq; Fwpj;j xU jpl;lk; ,yq;ifapd; mZrf;jp thupaj;Jld; ,ize;J 
mbg;gil fjpu;tPr;R msTfspd; mbg;gilia epWTtjw;Fk; fdpk tsq;fisf; 
fz;lwptjw;Fkhf elj;jg;gLfpwJ. 

ntg;gkpd;Ndhl;lk; Fwpj;j jpl;lk; ,yq;iff;F mwpKfg;gLj;jg;gl;l xU 

Kd;Ndhb Muha;r;rpg; gFjpahFk;. ntg;gkpd;Ndhl;lk; vd;gJ “Seebeck 

effect” Ig; gad;gLj;jp ntg;g Mw;wypy; ,Ue;J Neubahf kpd;rhuk; 
jahupg;gjhFk;. GJg;gpf;fj;jf;f %yq;fisg; gad;gLj;jp ntg;gkpd;rhuk; jahupf;f 
KbAk; vd;whYk;> mjd; Kf;fpa ed;ikfspy; xd;W> jw;NghJs;s mikg;gpd; 

xl;Lnkhj;j nray;jpwid; ‘scavenging’ nra;tjd; %yKk;> fopT 
ntg;gj;ij ,iz cw;gj;jp %yk; kpd;rhukhf khw;Wtjd; %yKk; MFk;. 

7.2.4 Mw;wy; kw;Wk; Nkk;gl;l nghUs; ,urhad Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; - N[. gz;lhuh 

Muha;r;rpj; jpl;l mwpKfk; 

vuprf;jp kw;Wk; Nkk;gl;l nghUs; ,urhadtpay; jpl;lj;jpd; Kf;fpa Nehf;fk; 
GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp Fwpj;j Muha;r;rpia Nkw;nfhs;tjhFk;> Fwpg;ghf ekJ 
Muha;r;rp R+upa rf;jpia ,urhad kw;Wk; kpd; rf;jpfshf khw;Wtjw;fhd 
Gjpatif nghUl;fspd; ,urhadtpay; kw;Wk; ngsjPftpaypy; ftdk; 
nrYj;JfpwJ. R+upa rf;jpia gaDs;s rf;jpahf khw;Wtjw;fhd tpupthd 
fUg;nghUspd; fPo;> ,e;j jpl;lj;jpy; xspr;Nru;f;if gFg;gha;T / tpidA+f;fk;> 
R+upa kpd;fyk; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; jPu;T Nghd;w gy Jiz jpl;lq;fs; cs;sd. 
xspr;Nru;f;if jpl;lj;jpy;> R+upa fjpu;tPr;ir Nrfupf;fTk;> Neubahf gad;gLj;jTk; 
xspr;Nru;f;ifia gpujpgypf;Fk; nraw;if ,urhad rhjdq;fis 
cUthf;FfpNwhk;. vLj;Jf;fhl;lhf jz;zPiug; gpupf;fTk;> tspkz;ly 
fhgdPnuhf;irl;il khw;wTk;> ,jdhy; gy;NtW tifahd Rw;Wr;R+oYf;F 
rhjfkhd vupnghUl;fis cw;gj;jp nra;fpNwhk;. vjpu;fhy Muha;r;rp %ykhf 
i`l;u[d; fUjg;gLk; ePu; gpupf;Fk; vjpu;tpid %yk; iejurd; cw;gj;jpapy; 
vq;fs; Muha;r;rp Kf;fpakhf ftdk; nrYj;JfpwJ. ,jw;F Nkyjpfkhf vkJ 
FO> Rw;Wr;R+oy; jPu;T Fwpj;j Muha;r;rpia jPtpukhf Nkw;nfhz;L tUfpwJ> 
mq;F R+upa xspiag; gad;gLj;jp njhopy;Jiw khRghl;ilf; Fiwg;gjw;fhd 
GJikg;ghlhd> Fiwe;j tpiyapy; ePu; kw;Wk; fhw;W Rj;jpfupg;G Kiwfis 
ehq;fs; Muha;fpNwhk;. Rha-czu;jpwd; nfhz;l> ghypku; kw;Wk; kPEz;Jfy; 
czu;jpwd; nfhz;l R+upa kpd;fyq;fs; Nghd;w gy;NtW tifahd R+upa 
kpd;fyq;fspd; R+upa rf;jpia kpd; Mw;wyhf khw;Wtjw;fhd Muha;r;rp 
jiyg;Gfspy;> vq;fs; Muha;r;rp Kf;fpakhf mbg;gil Njitfisg; 
Gupe;Jnfhs;tJ kw;Wk; Nkk;gLj;Jtjpy; (R+upa xspia jpwk;gl mWtil nra;jy; 
kw;Wk; fpsu;r;rpAw;w Vw;wf;fhtpfis jpwk;gl gpupj;jy;) ftdk; nrYj;JfpwJ. 

,t; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

rkfhy rf;jp gw;whf;Fiwia eptu;j;jp nra;tjw;fhd kpfTk; ek;gpf;iff;Fupa 
njhopy;El;gq;fspy; fopTr; rf;jpia mWtil nra;tJ xd;whFk;. fopT rf;jp 
mWtilj; njhopy;El;gj;jpy; mbg;gilf; fUj;J ntg;gk;> mjpu;T Mw;wy; kw;Wk; 
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,ae;jpu Mw;wy; Nghd;w fopT rf;jpia kpd; rf;jp my;yJ ,urhad;tpay; rf;jp 
Nghd;w gad;gLj;jf;$ba rf;jpfshf khw;WtjhFk;. rkPgj;jpy;> fopT rf;jpia 
mWtil nra;tjpy; igNrh,yf;l;upf; nghUl;fisg; gad;gLj;Jtjpy; kpFe;j 
Mu;tk; cs;sJ kw;Wk; igNrh,yf;l;upf; nghUl;fspd; igNrh ,yf;l;upf; 
gz;Gfisg; gad;gLj;JtJ khw;W rf;jp mWtil Kiwapd; kpfTk; 
ek;gpf;iff;Fupa %ykhFk;. nghl;lhrpak; epNahNgl; (KNbO3) kw;Wk; Nrhbak; 
epNahNgl; (NaNbO3) Mfpait igNrh,yf;l;uhdpf; nghUl;fspy; fopT rf;jpia 
mWtil nra;tjpy; igNrh,yf;l;upf; nghUl;fspy; mjpf Mu;tj;ijg; 
ngw;wdthFk;. mtw;wpd; rpwe;j igNrh,yf;l;upf; gz;Gfs; ,Ue;jNghjpYk;> 
Kz;Ngh3 ,d; igNrhnflypbf; nray;ghL Nkhrkhf ,Ug;gJ 
fz;lwpag;gl;Ls;sJ. FWfpa gl;il ,ilntspAs;s Fiwf;flj;jpfs; my;yJ 
khrhf;fpfs; Mfpatw;iwg; gad;gLj;Jtjd; %yk; Vw;wf; fhtpfspd; nrwpit 
nkU$l;b igNrhnflypbf; nray;Kiwia Nkk;gLj;j KbAk;. ,e;j Ma;tpy; > 
khw;wpaikf;fg;gl;l jpz;k-epiy jhf;fk; %yk; igNrh ,yf;l;upf; KNbO3 I 
xUq;fpizj;J> mjpf vz;zpf;ifapyhd xl;rprd; fhypaplq;fis 
mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk; igNrh ,yf;l;upf; KNbO3 ,y; RahjPd 
Vw;wf;fhtpfis Nkk;gLj;jpNdhk; kw;Wk; H2 I cw;gj;jp nra;a fopT rf;jpiag; 
gad;gLj;Jtjd; %yk; KNbO3 ,d; rpwe;j igNrhnflypbf; nray;ghl;il 
ep\&gpj;Njhk;. 

nkd;-gly R+upa kpd;fy njhopy;El;gk; tpiyAau;e;j rpypf;fhd; R+upa 
kpd;fyq;fSf;fhd jPu;Tfspy; xd;whFk;. nf];liul;-fl;likg;igf; nfhz;l 
Cu2ZnSnS4 (CZTS;) Fiwf;flj;jp xU cWjpahd xsp-mWtilg; 
nghUshff; fUjg;gLfpwJ> NkYk;fle;j rpy Mz;Lfspy; CZTS 
mbg;gilapyhd R+upa kpd;fyq;fspy; ngUk; Kd;Ndw;wk; milag;gl;Ls;sJ. 
CZTS R+upa kpd;fyq;fis cUthf;Ftjw;F> ntw;wplKs;s kw;Wk; 
ntw;wplkw;w gbT El;gq;fs; ghtpf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j Kiwfspy;> ];g;Nu 
igNuhyprp];> ];gpd;Nfhbd; kw;Wk; vyf;l;NuhnlNghrp\d; Nghd;w ntw;wplkw;w 
El;gq;fs; mtw;wpd; vspik kw;Wk; Fiwe;j nryT fhuzkhf gutyhfg; 
gad;gLj;jg;gLfpd;wd. ,e;j Ma;tpy;> ];g;Nu igNuhyprp];> ];gpd; G+r;R kw;Wk; 
vyf;l;Nuh bNghrp\d; Kiwfs; %yk; GNshupd; Nlhg; nra;ag;gl;l bd; xf;irl;L 
(FTO) ,y; CZTS nky;ypa glq;fs; jahupf;fg;gl;L mtw;wpd; gz;Gfs; 
xg;gplg;gl;ld. 

ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzf;$ba tifapy; cUthf;fgl;l 
jPu;Tfspd; gl;bay;: 

NSF njhopy;El;g khdpaj;jpd; fPo;> Nrit epiya fopTePupy; ,Ue;J fopT 
vz;nziag; gpupf;f xU rpW-ciy mikg;ig cUthf;fpAs;Nshk;. ciy 
ngupjhf tbtikf;fg;gl;L Nrit epiyaq;fspy; Nrhjpf;fg;gLk;. 

7.2.5 Rw;Wr;R+oy; mwptpay; Muha;r;rp jpl;lk; 

m. NIFS  ,d; ePu; Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; nuh`hd; tPuR+upa 
 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 
NIFS; ePu; Muha;r;rp jpl;lk; I.eh.tpd; epiyahd mgptpUj;jp ,yf;fhd> 
2030f;Fs; Rj;jkhd ePu; kw;Wk; Rfhjhuj;Jld; ,izfpwJ. ,yq;if ePu; 
gw;whf;Fiw nfhz;l ehL my;y! ,Ug;gpDk;> twz;l kz;lyj;jpy; 14% f;Fk; 
mjpfkhd kf;fs; (~ 3 kpy;ypad;) mjpf cg;Gj;jd;ik fhuzkhf ghJfhg;ghd> 
Ritahd ePu; Mjhuq;fisf; nfhz;bUf;ftpy;iy. twz;l kz;lyj;jpy; ePu; 
mOj;jj;jpw;F G+[;[pa fopTfSld; xU tskhf;fy; Kiwia 
mwpKfg;gLj;JNthk;. tof;fkhd kzy; tbg;ghd;fspd; nray;jpwd; Nkk;gLk;. 
,yq;if fpuh/igl;bypUe;J rupnra;af;$ba ehNdh rt;Tfs; cUthFk;. 
xUq;fpize;j ePu; juf; FwpaPlhdJ %y khRgLj;jYf;fhd ,urhadtpay; 
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,dq;fisg; gad;gLj;jp %y ePu; vy;iyf;F mwpKfg;gLj;jg;gLk;. Njrpa ePu; 
toq;fy; tbfhyikg;G rig> Nguhjid gy;fiyf;fofk;> [atu;jdGu 
gy;fiyf;fofk; kw;Wk; u[ul gy;fiyf;fof tpQ;Qhdpfs; NIFS; cld; 
xj;Jiof;fpd;wdu;. 
 
Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

twz;l kz;ly fpuhkq;fspy; gad;gLj;j Gjpa ePu; Rj;jpfupg;G trjpia 
tbtikj;Njhk;. khjpup ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; ,g;NghJ ,yq;ifapd; u[ul 
gy;fiyf;fofj;jpy; nray;gl;L tUfpwJ. ,e;j eltbf;ifapd; Nehf;fk; xU 
fpuhkj;jpw;F tYthd ePu; Rj;jpfupg;ig cUthf;FtjhFk;. xU nrayp myfpw;fhd 
Nkk;gLj;jy; Ntiyfs; Kbe;jJtpl;lJ. Ie;J tUl fhyj;jpw;Fs;> njhopy;El;gk; 
,yq;iff;F cupj;jhdjhf khw;wg;gLk;> NkYk; ,J KbAkhdsT Efu;nghUl;fs; 
cs;ehl;L nghUl;fspypUe;J ngwg;gl;L cUthf;fg;gLk;. 

,yq;if twz;l kz;ly epyj;jb ePupy; Mjpf;fk; nrYj;Jk; ePupd; juk; 
njhlu;ghd gpur;rpidfs; cau; TDS fbdj;jd;ik kw;Wk; /GNshiul;L 
Mfpait ngUk;ghYk; fl;Lg;ghl;L ghJfhg;G tuk;Gfis kPWfpd;wd. 
/GNshiul;L xU Kjd;ik khRgLj;Jk; fl;Lg;ghL vd;gjhy;> Efu;T 
fl;lhakhFk;. ,Ug;gpDk;> TDS kw;Wk; fbdj;jd;ik fl;Lg;ghL ,uz;Lk; 
fl;lhakpy;iy; mit jPtpukhf jz;zPu; Ritia toq;Ffpd;wd. Mifahy;> 
/GNshiul;L my;yJ gpw rpW $WfSf;F rpfpr;iraspg;gjw;F Kd;G ePu; 
RitahdJ Nkk;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. jiyfPo; nkd;rt;T+Lguty; 
njhopy;El;gj;ij mbg;gilahff; nfhz;l ePu; Rj;jpfupg;G vd;gJ twz;l 
kz;lyj;jpy; gutyhfg; gad;gLj;jg;gLk; rpfpr;ir KiwahFk;. twz;l 
kz;lyj;jpy; xU fpuhkj;ijj; Nju;e;njLf;Fk; %y ePiu tpiuthf tiuaWf;f 
,urhad ,dq;fisg; gad;gLj;jp xUq;fpize;j ePu; juf; FwpaPl;il (IWQI) 
Kd;nkhope;Njhk;. IWQI kjpg;Gfs; 9 - 406 tiu ,Ue;jd> mit Ie;J 
gpupTfshf  tifg;gLj;jg;gl;ld (kpfr; rpwe;j 0 - 25> ey;y 26 - 50> Nkhrkhd 
51 - 75> kpf Nkhrkhd 76 - 100> kw;Wk; nghUj;jkw;w> 100). fps];lu; gFg;gha;T 
%yk; IWQI kjpg;Gfs; tifg;gLj;jg;gl;ld. 

ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzf;$ba tifapy; cUthf;fgl;l 
jPu;Tfspd; gl;bay;: 

1. twz;l kz;lyj;jpw;F Vw;w nkd;rt;T mbg;gil ePu; Rj;jpfupg;G trjpapd; 
tsu;r;rp 

2. rpfpr;irf;fhd tpiuthd jpiuaplYf;fhd xUq;fpize;j FwpaPl;bd; tsu;r;rp 
3. mjprpwe;j kzy; ePu; Rj;jpfupg;G gpupT nray;Kiwapd; tsu;r;rp 

 
M. nghUl;fspd; cw;gj;jp kw;Wk; khriljYf;fhd jPu;T 
  jpl;lj; jiytu; - lhf;lu; yf;khy; [auj;d 
 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 

Rw;Wr;R+oy; mwptpay; Muha;r;rp jpl;lkhdJ mbg;gil kw;Wk; gad;ghl;L 
tpQ;Qhdk; Mfpa ,uz;bdJk; xU gFjpahf fUjg;gLfpwJ. ,Ug;gpDk;> 
Rw;Wr;R+oy; Muha;r;rp jpl;lq;fis mikg;gjpy; NIFS ,y; ,J NtWgl;l 
fz;Nzhl;lj;ij vLf;Fk;. rhuhk;rj;jpy;> ,yq;ifapy; Rw;Wr;R+oy; gpur;rpidfis 
cyfshtpa gpur;rpdidfSld; xg;gpl;L mbg;gil mwptpay; mk;rq;fis 
eptu;j;jp nra;tjpy; NIFS Rw;Wr;R+oy; mwptpay; Muha;r;rp jpl;lk; ftdk; 
nrYj;jpaJ. Rw;Wr;R+oy; khRghlhdJ etPd tsu;r;rpapd; Kf;fpa tpisTfspy; 
xd;whFk;. ePu;> kz; kw;Wk; fhw;wpypUe;J khRgLj;Jk; nghUl;fis mfw;WtijNa 
kpfTk; ftdk; nrYj;Jk; mq;fkhFk;. ,aw;ifapy; cs;s khRgLj;Jk; 
nghUl;fspd; mbg;gil kw;Wk; mbg;gil topKiwfis fz;fhzpj;jy; kw;Wk; 
Gupe;Jnfhs;tJ kpfTk; Kf;fpakhdJ. eNdh nghUl;fs; kw;Wk; fyitg; 
nghUl;fs; Nghd;w Nkk;gl;l nghUl;fs; gy;NtW cw;gj;jpfspy; Kf;fpa gq;F 
tfpf;fpd;wd. 
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Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

nray;ghL 1 
Rw;Wr;R+oypy; khRgLj;jpfisf; fz;lwptjw;F L-rp];ild; %ba CdTe 
kPEz;Jfy;fis cUtf;fy;. 
nray;ghL 2 
cs;Shu; fNahypd; fspkz; ]pNahiyl; kw;Wk; ehNdh-]pNahiyl;bd; njhFg;G  
kw;Wk; ePu; fbdj;jd;ik rupnra;a> thA cwpQ;Rjy; Mfpatw;wpw;F  nkd;rt;T 
cUthf;fy; 
nray;ghL 3 
,Uk;G xf;irl;L kw;Wk; ePupy; cs;s khRghLfis rupnra;a khw;wpaikf;fg;gl;l 
ehNdh nghUl;fs; 
nray;ghL 4 
jz;zPupy; /GNshiul;L mfw;w ,Uk;G Mf;irL G+rg;gl;l rpwg;G- kzy; 
 
 
 
 
2018 Mk; Mz;by; Fwpg;gplj;jf;f mwptpay; Muha;r;rp fz;Lgpbg;Gfs;: 

x Fiwe;j tpiyapy; GjpaNjhu;> ]pNahiyl; Clfq;fspy; tspkz;ly 
epiyikfspy; L-rp];ildpdhy; %lg;gl;l CdTe kPEz;Jfy;fspd; 
njhFg;Gf;fhd Kiw 

x Jfs; msitf; fl;Lg;gLj;Jk; Kftuhf Nrhbak; Nlhnlrpy; ry;Ngl; 
(SDS) cjtpAld; ehNdh ]pNahiyl;-V (LTA Zeolites) 
njhFg;G. 

x cs;ehl;by; fpilf;ff;$ba fNahypd; fspkz;izg; gad;gLj;jp 
[pNahiyl;-V njhFg;G 

x ]{ngu; R+g;gu; kzy; jahupj;jy; 

 

,. tsp khRghL kw;Wk; ,lu; kjpg;gPL 
jpl;lj; jiytu;- lhf;lu; [p. Nghtj;j 
 

tsp khRghL cyfshtpa nghJ Rfhjhu gpur;rpid. Mz;LNjhWk; Rkhu; 7 
kpy;ypad; kf;fs; tsp khRghl;lhy; ,wf;fpd;wdu;. ,J Neha;r; RikAld; 
njhlu;Gila Rw;Wr;R+oy; Mgj;J fhuzpahFk;. ,yq;ifapy;> tsp khRghlhdJ 
kf;fshy; Gwf;fzpf;fg;gl;l Rfhjhu Mgj;jhFk;. tsp khRghL vq;Fk; 
fhzg;gLfpwJ kw;Wk; xU Fwpg;gpl;l gFjpfspy; KO kf;fSk; Mgj;jhf 
ntspg;gLk;. vdNt> rpwpa mjpfupg;G $l kf;fs;njhif kl;lj;jpy; mjpf Mgj;ij 
Vw;gLj;jf;$Lk;. fhw;W khRghl;bd; ntspg;ghL Rthr kw;Wk; ,Uja Neha;fspd; 
cUthf;fk; kw;Wk; Nkhrkiltjw;F toptFf;fpwJ. fhw;W khRghl;lhy; ,yq;if 
nghUshjhuj;jpy; Vw;gLk; Rfhjhur; Rik nghUshjhu tsu;r;rpiaAk; eyidAk; 
ghjpg;gjd; %yk; Fwpg;gplj;jf;f tpisTfis Vw;gLj;jjf;fJ. 

Rfhjhu Mgj;J kjpg;gPLfspy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j kf;fs; njhif / jdpegu; 
epiy ntspg;ghLfis kjpg;gpLtjw;F tsp khR Kiwik gad;gLj;jg;gLfpwJ. 
,yq;if efu;g;Gw kw;Wk; fpuhkg;Gwq;fspy; tsp khRghl;il khjpupahf;Fjy;> tsp 
khRghl;Lld; njhlu;Gila Rfhjhu mghaj;ij kjpg;gpLjy; kw;Wk; tsp khRf; 
fl;Lg;ghl;L Kiwfspd; nray;jpwid kjpg;gpLtij Nehf;fkhff; nfhz;lNj 

“tsp khRghL kw;Wk; ,lu; kjpg;gPl;Lf;” FOtpd; Muha;r;rp jpl;lk;. vdNt> 
cUthf;fg;gLk; jfty;fis ghjpf;fg;glf;$ba FOf;fs;> mjpf Mgj;J epiwe;j 
gFjpfis milahsk; fhzTk;> khRghl;ilf; Fiwg;gjw;fhd nfhs;iffis 
nray;gLj;j gupe;Jiufis toq;fTk; gad;gLj;jyhk;. ,e;j FOtpd; Muha;r;rp 
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nfhs;iffis nray;gLj;Jtjd; %yk; fhw;W khRghl;ilf; fl;Lg;gLj;Jtij 
,yf;fhff; nfhz;l Mjhuq;fis toq;Fk;. 

7.2.6 gupzhkk;> R+oypay; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; capupay; Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; RNu~; gp.ngQ;rkpd; 

vdJ Ma;tfj;jpy; Ma;Tfs; jw;NghJ cyf epyg;gug;G kw;Wk; ed;dPu; 
Rw;Wr;R+oy; mikg;Gfspy; cs;s jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;Ffs; Fwpj;J> Nkw;Fj; 
njhlu;r;rp kiyfs;-,yq;if capu;g;gy;tifik  ntg;gg;gFjpfspy; rpwg;G ftdk; 
nrYj;Jfpd;wd. vt;thwhapDk;> Ks;se;jz;Lypfs;  kw;Wk; rpwpa jhtu 
capu;g;gy;tifik ngUf;fj;jpd; ngUk;ghYk; ngauplg;glhj Jiwfs; Kjd;ik 
ftdk; nrYj;Jfpd;wd. ek; ehl;bd; KJnfYk;gpy;yhj tpyq;fpdq;fs; 
ngUk;ghYk; Muhag;glhky; cs;sd> ngUk;ghyhd Ma;Tfs; fhydpj;Jt 
fhyj;jpy; Njhd;wpait. 

,t; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

x Nfhg;spd; rpye;jpfspd; %yf;$W igNyhn[dp kw;Wk; ,yq;ifapd; 
Nju;e;njLf;fg;gl;l ,dj;jpd; kPjhd (Aranae: Oonopidae) kPs;ghu;it  

x ,yq;ifapypUe;J [k;gpq; rpye;jpfspd; %yf;$W igNyhn[dp kw;Wk; 
rp];lNkbf;]; (Aranae: Salticidae) 

 

7.2.7 czT ,urhad Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; e];upk; kupf;fhu; 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 

NIFS ,y; cs;s czT ,urhadtpay; jpl;lkhdJ> Njrpa czTg; 
ghJfhg;ig eptu;j;jp nra;tjw;fhf gad;gLj;jg;glhj jhtu tsq;fSf;F 
kjpg;Gfisr; Nru;f;f czT ,urhadj;jpd; gad;ghl;il Muha;tjpy; ftdk; 
nrYj;JfpwJ. fhyepiy khw;wj;jhy; vOk; rthy;fspd; gpd;dzpapy; ,yq;iff;F 
czTg; ghJfhg;G vd;gJ Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j gpur;rpidahFk;. ,e;j 
gpd;dzpapy;> gad;gLj;jg;glhj tsq;fSf;F kjpg;Gfisr; Nru;g;gJ xU ey;y 
cj;jp. tskhd capu;g;gy;tifik nfhz;l ntg;gkz;ly ehlhf ,yq;iff;F 
gy gad;gLj;jg;glhj jhtu tsq;fs; fpilj;Js;sd; mtw;wpy; rpy fhl;bYs;s 
cz;zf;$ba jhtuq;fs;> goq;fs;> tpijfs; Nghd;wit. ehl;bd; tptrhaj; 
Jiwapy;> gy Jiz jahupg;Gfs; cs;sd> mit tzpfr; Ruz;ly; Fwpj;j 
Muha;r;rp ,y;yhjjhy; tPzbf;fg;gLfpd;wd my;yJ gad;gLj;jg;gLtjpy;iy. 
,Ug;gpDk;> Kiwahd Ma;Tfs; %yk;> ,e;j Jiz jahupg;Gfis GJikahd 
czT nghUl;fs; my;yJ nghUl;fis cUthf;fj; Njitahd 
kjpg;gjpfupg;Gfshf Nru;f;fyhk;. kjpg;gjpfupg;gpd; %yk; tbtikf;fg;gl;l ,e;j 
Gjpa jahupg;Gfs; r%fj;jpd; czT kw;Wk; Cl;lr;rj;J Njitfis eptu;j;jp 
nra;tjw;fhd Nehf;fj;ij fLikahf kl;Lky;yhky;> ePupopT Nghd;w ehl;gl;l 
Neha;fis cUthf;Fk; mghaj;ijj; jzpf;f nray;ghl;L czTfshfTk; 
nray;glyhk;. ,e;j Fiwe;j gad;ghl;by; cs;s jhtu tsq;fspypUe;J tUk; 
%yg;nghUl;fspd; Cl;lr;rj;J fyit> capu;rf;jpj;jd;ik> juk; kw;Wk; 
nray;ghl;L gz;Gfis ehq;fs; Muha;Nthk;. nghJthf> %y czTg; 
nghUl;fspd; Cl;lr;rj;J fyit> capu; nray;ghLfs; kw;Wk; nray;ghl;L 
gz;Gfs; ciwgdp> Njhtpq;> cyu;j;jy;> tWj;jy; Nghd;w gy;NtW czT 
gjg;gLj;Jk; Kiwfisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; khw;wq;fSf;F Mshff;$Lk;. 
,e;j khw;wq;fs; Fwpj;j Muha;r;rp Ma;Tfs; kdpj Cl;lr;rj;Jf;F fzprkhd 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit> czT ghJfhg;G kw;Wk; MNuhf;fpak;. jpl;lj;jpd; xU 
gFjpahf> Nkhrb eilKiwfspypUe;J Efu;Nthiug; ghJfhf;f czT 
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cw;gj;jpapd; juk; kw;Wk; ek;gfj;jd;ikia cWjpg;gLj;j gad;ghl;L czT 
,urhadj;jpYk; vq;fs; ftdj;ij nrYj;JfpNwhk;. 

Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 
ru;tNjr tpQ;QhdpfSld; ,ze;j Ma;T ntspaPLfs;> YDtpy Njq;fha; 
Muha;r;rp epWtdj;Jldhd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;> KJfiy Muha;r;rp Nkw;ghu;it> 
,sq;fiy Muha;r;rp Nkw;ghu;it> ntsp epWtdq;fspy; fUj;juq;Ffspy; 
tpsf;ff;fhl;rpfs;. 
 
 
 

7.2.8 nghUs; nrayhf;fk; kw;Wk; rhjd fl;LUthf;f Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; - [p. Mu;. V. Fkhu 
 
Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 
cs;ehl;by; fpilf;ff;$ba fhgd; nghUl;fis kjpg;gjpfupf;fg;gl;l 
jahupg;Gfshf khw;WtijAk; mtw;iw rhjd gad;ghl;bw;Fg; gad;gLj;JtijAk; 
vkJ jpl;lk; ifahs;fpwJ. ,yq;if fpu/igl;il Rj;jpfupj;jy;> tpupthf;fg;gl;l 
tbtq;fspy; cupj;jy;> fpuh/gPd; kw;Wk; fpuh/gPd; xf;irl;L Mfpait 
fUg;nghUs;fs;. rf;jp khw;wk; kw;Wk; Nrkpg;gf mikg;Gfspy; Fwpg;ghf R+upa 
kpd;fyq;fs; kw;Wk; R+g;gu; Nfghrpl;lu;fspy; mtw;iwg; gad;gLj;Jtjw;fhd 
GJikahd topfisf; fz;lwpa Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. jw;NghJ 
,yq;ifapy; vspjhff; fpilf;ff;$ba tzpf uPjpahd R+g;gu; Nfghrpl;lu; 
kpd;Kidfs; Njq;fha; fup kw;Wk; fpuh/igl; Mfpa ,uz;L nghUl;fshy; 
Mdit. mbg;gil rpf;fy;fisj; jPu;g;gJ kw;Wk; nryT Fiwe;j El;gq;fisf; 
nfhz;L Nkk;gLj;jy;fis nra;jy; Nghd;wd ,g;gzpapy; mlq;Fk;. J}a;ikahd 
rf;jp Kjy; Kaw;rpf;fhd gq;fspg;G> cs;Shu; %yg;nghUl;fSf;fhd 
kjpg;gjpfupg;G> rhjd fz;Lgpbg;Gfs; kw;Wk; khztu;fis topelhj;jy; Mfpait 
vk; Ma;Tj; jpl;lj;jpd; rpwg;GfshFk;. ,it jtpu> Ma;T eltbf;iffSf;F 
gue;j mstpy; tUk; gpw eltbf;iffSk; Kaw;rpf;fg;gLk;. 
 
Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 
,t; Mz;by;> jpl;lj;jpd; fUg;nghUSf;F gpd;tUk; gq;fspg;Gfis miltjd; 
%yk; jpl;lk; ntw;wp ngw;Ws;sJ. fpu/igl; Rj;jpfupg;G> cupj;jy; gzpfs; 
njhlu;fpd;wd kw;Wk; vz;nza; cwpQ;Rjy; kw;Wk; R+g;gu; nfgrpl;lu; 
kpd;Kidfspd; cUthf;fj;jpw;Fk; cupf;fg;gl;l %yg;nghUs; Ma;T 
nra;ag;gl;lJ. Njq;fha; fupapd; Rj;jpfupg;G kw;Wk; nraw;ghl;bw;F  Gjpa El;gk; 
cUthf;fg;gl;lJ. xl;Lg; giraw;w R+g;gu; nfNgrpl;lu; kpd;Kidfs; Ma;T 
nra;ag;gl;L> mjpetPd epiyahd tzpf rhjdq;fSld; xg;gplf;$ba kpd;Njf;fp 
ngWkhdq;fis ngwKbe;jpUf;fpd;wJ. ,r;nraw;jpl;lj;jpd; xU rpwg;gk;rkhdJ 
,t; R+g;gu; Nfghrpl;lu; kpd;Kidfs; GJikahd tbtikg;G MFk;. ,j; jfLfs;  
KOikahf fhgdpdhy; cUthf;fg;gl;l> cau; kpd; flj;Jj;jpwd; kw;Wk; 
fbdj;jd;ikahdJ. ,it Njq;fha; fup kw;Wk; igNuhiy]; nra;ag;gl;l 
ru;f;fiuahypUe;J cUg;ngw;wit. ,e;j kpd;Kidfs; fhuk; kw;Wk; mkpyj;ij 
vjpu;f;fpd;wd. kw;Wk; xl;Lg;gir nfhz;l kpd;Kidfisg; Nghyd;wp ntg;g 
xOq;fpd;ikf;F cl;gLj;jg;gLtjpy;iy. fy;tp fhuzq;fSf;fhd xU Njlypy;> 
Gjpa xl;Lg; nghUl;fshfTk; Njq;fha; fup Jfs;fSf;fhd Rw;Wr;R+oypay; 
mD$y xl;Lg;g;jhu;j;jkhf gyhg;go ghy; fz;lwpag;gl;lJ. 
R+upa kpd;fyq;fSf;fhd gzpfSk; njhlu;e;J nra;ag;gLfpd;wJ. vkJ 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Ma;T epWtdNk rha-czu;jpwd; jpz;k-epiy 
kw;Wk; mjp nky;ypa R+upa kpd;fyq;fspd; tsu;r;rpiaAk;> Jis-Nrfupg;ghsu; vd 
miof;fg;gLk; mtw;wpd; Kf;fpakhd $Wfspd; tsu;r;rpiaAk; Kd;ndLj;jJ. 
,g;NghJ NtW ,lq;fspy; elj;jg;gl;l Ma;Tfs;> ,e;j mbg;gilapy; 
,yq;ifapy; Kjd;Kjypy; CuSCN nfhz;L Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
khw;W R+g;gu;-gh];fs;  gpd;du; milahsk; fhzg;gl;ld. ,e;j fz;Lgpbg;Gfshy; 
ce;Jjyile;J> ,e;j jpl;lk; rhu; tprhuizfis GJg;gpj;jJ kw;Wk; CuSCN 
,d; p-tifapy; flj;Jj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhd topfisf; fz;lwpe;jJ. 
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7.2.9 Ez;Zaphp caph;j;njhopy;El;g Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiyth;: Nguhrphpah; gp. Mh;. [p. nrdtpul;d 

Muha;r;rp jpl;lk; mwpKfk;  
tptrhak;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; Rw;Wr;R+oypy; tsu;e;j Ez;Zapu; 
biofilmfspd; gq;F gw;wpa Ma;Tfspy; ,t;Muha;r;rp jpl;lk; ftdk; 
nrYj;JfpwJ. 2002 Mk; Mz;by; tpl;Nuhtpy; Ez;Zapu; microbial 
biofilm I caphp cukhfg; gad;gLj;Jtjw;fhd fUj;J Kjd;Kjyhf 
vk;khy; [Fwpg;ghf G+Q;rd-ghf;Bupah gNah/gpy;k;fs; (FBBfs;)] 
mwpf;ifg;gLj;jg;gl;lJ. md;wpypUe;J biofilm cUthf;fk;, mtw;wpd; 
iejurd; gjpf;Fk; ,ay;gha;T, ngh];gu]; fiuAkpay;G kw;Wk; jhtutsh;r;rp 
XNkhd; cw;gj;jp mj;Jld; mtw;wpdhy; Vw;gLk; jhtutsh;r;rp kw;Wk; 
kz;tsg;ghjpg;G gw;wpAk; ehk; mjpf vz;zpf;ifahd Ma;Tfisr; nra;Js;Nshk;. 
,e;j Biofilm biofertilizers (BFBFs) ,dhy; tptrha kw;Wk; 
Njhl;lj;Jiwfspy; (gpujhdkhf non-legume gaph;fs;) ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; 
,urhad cuq;fspd; ghtidia 50% ,dhy; Fiwf;f KbtJld; ruhrhp 
tpisr;riy 30% ,w;F mjpfhpf;fKbAk;. Rhjhuz caphp cuq;fs; ,urhad 
cuq;fspd; ghtidia 25% ,dhy; kl;Lk; my;yJ mjdpYk; Fiwthff; 
Fiwf;fNt KbAk;. 2014y; biofertilizer I ehl;by; 
Njapiyg;gaph;r;nra;iff;F 100% gad;gLj;Jtjw;F NIFS cld; ,yq;if 
epWtdk; xg;ge;jk; ifr;rhj;jpl;Ls;sJ. gpd;dh;; ,J new;gaph;r;nra;iff;fhf 
tzpfkakhf;fg;gl;Ls;sJ. jw;nghOJ ,e;j caphp cuq;fs; 30>000 Vf;fh; 
gaph;r;nra;iff;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. mj;Jld; Vw;fdNt BFBFs rhu; 
Muha;r;rpfs; fdlh> ,e;jpah> ,e;NjhNdrpah gpNurpy; <uhf; Nghd;w ehLfspYk; 
Jtq;fg;gl;Ltpl;lJ.  

,t; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

capupay; iel;u[d; epu;zak; kw;Wk; gapu; cw;gj;jpapy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
vz;Nlh/g;bf; laN]hl;Nuhg;fs; (EDfs;) gw;wpa rpwg;G Fwpg;Gld; muprpapy; 
BFBF I kjpg;gPL nra;a ve;j Ma;Tk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. vdNt> 
nghyd;dWit khtl;lj;jpy; ahy gUtj;jpy; (2018) 12 tptrhapfspd; 
cz;ikahd ney; tay;fspy; (1 - 2.5 Vf;fu; ypajh];) kz;> jhtu kw;Wk; 
Ez;Zapu; msTUf;fis gFg;gha;T nra;tjd; %yk; EDfs; kw;Wk; jhdpa 
tpisr;rypy; BFBF eilKiwapd; tpisit kjpg;gPL nra;a xU Ma;T 
tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. tptrhapfspd; rhjhuz ,urhad cuq;fs; eilKiwapy; 
jhdpa tpisr;riy mjpfupf;f BFBF eilKiwapy; Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;G 
,Ug;gjhf KbTfs; Rl;bf;fhl;bd> ,J BFBF eilKiwapy; mjpfupj;j 
EDfSld; Neubahf ,izf;fg;gl;Ls;sJ. vjpu;fhyj;jpy; ehl;by; muprp 
cw;gj;jpia mjpfupf;f Ntz;Lkhdhy;> Ez;Zapu; jiyaPLfspd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij ,J njspthff; fhl;LfpwJ. 

tptrha-Rw;Wr;R+oy; mikg;Gfspy;> Ez;Zapu; r%fq;fs; tptrhapfspd; 
eilKiwfshy; ghjpf;fg;gLfpd;wd (cjhuzkhf ,urhad cuq;fspd; 
mjpfg;gbahd gad;ghL> CF)> ed;ik gaf;Fk; Ez;Zapupfis Fiwg;gjd; 
%yk; mjd; ,aw;if Row;rpfis rPu;Fiyf;fpwJ. BFBF gad;ghl;bd; %yk; 
gapu; kz;Zf;F  N2 rupnra;jy; ghf;Bupah> P-fiuf;Fk; gq;fRf;fs; kw;Wk; gy 
gaDs;s Ez;Zapupfis mjpfupf;fpwJ> mit tptrha-Rw;Wr;R+oy; mikg;gpy; 
rPu;Fioe;j tisaikg;Gfis> ,oe;j capupdq;fSf;F khw;wPlhftjd; %yk; 
kPz;Lk; epiyepWj;j cjTfpd;wd kw;Wk; igl;Nlh`hu;Nkhd;fs;> rkpf;iQ 
%yf;$Wfs; Nghd;w gy;NtW capu;,urhadg; nghUl;fisAk; cw;gj;jp 
nra;fpd;wd. jw;Nghija Ma;T tptrhapfspd; CF eilKiw kw;Wk; BFBF 
eilKiwiag; gad;gLj;jp 25 ntt;NtW ,lq;fspy; kz;> Miy kw;Wk; 
Ez;Zapu; msTUf;fisg; gFg;gha;T nra;tjw;fhf tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 
BFBF gad;ghL tptrha-Rw;Wr;R+oy; mikg;gpy; tisaikg;Gfis kPz;Lk; 
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epWTjd; %yk; Ez;Zapu; eltbf;if %yk; iuNrh];gpau; kz;zpd; fupkg; 
nghUis Nkk;gLj;Jtjhf KbTfs; Rl;bf;fhl;bd. ,jd; %yk;> jdpj;j CF 
gld;ghl;bYk; ghu;f;f Njwpa muprp cw;gj;jpapy; mjpfupg;G Vw;gl;Ls;sij 
tptrhapfspd; gad;ghL Nfhbl;Lf;fhl;Lfpd;wJ. 

ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzf;$ba tifapy; cUthf;fgl;l 
jPu;Tfspd; gl;bay;: 
2018 Mk; Mz;by;> BFBF fs; tzpf uPjpahf  ehl;by; ca. 3>500 Vf;fu; ney; 
tay;fspy;> ca.50% ,urhad cuq;fis (NPK) khw;wPL nra;Js;sJ. NkYk; 
tpupthf;fg;gl;lTld;> ,e;j capup njhopy;El;gk; ehl;bd; nghUshjhu> tptrha> 
kdpj Rfhjhuk; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; gpur;rpidfisj; jzpf;f gq;fspf;Fk;. 

 
7.2.10 %yf;$W Ez;Zapupay; kw;Wk; kdpj Neha;fs; Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; b.vd;. kfdh-Mur;rp 
 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 
vq;fs; Ma;tfj;jpd; Muha;r;rp Mu;tq;fs; Ez;Zapupfs; kw;Wk; kdpj 
Neha;fisr; Rw;wpAs;sd. Ez;Zapupfs; fz;ftu; capupdq;fs; kw;Wk; ,e;j 
Ez;zpa capupdq;fspd; elj;ij gw;wp ehq;fs; Mu;tkhf cs;Nshk;> Vnddpy; 
mit kdpjFyj;jpw;F ed;ik gaf;Fk; my;yJ jPq;F tpistpf;Fk; Mw;wiyf; 
nfhz;Ls;sd. R+oypy;; fhw;W> ePu; kw;Wk; kz; kw;Wk; kdpj EiuaPuYf;Fs; 
Ez;Zapu; r%fq;fspd; gutiyg; Gupe;Jnfhs;s Kaw;rpf;fpNwhk;. kdpj 
Neha;fisg; gw;wpa Ma;tpy;> jfty;njhlu;G kw;Wk; njhw;WNehaw;w Neha;fs; 
cs;sd. mjhtJ EiuaPuy; Neha;fs; kUe;J vjpu;g;G fhrNeha; (TB) kw;Wk; 
mwpag;glhj Neha;f;Fwpapay;  ehs;gl;l rpWePuf Neha; (CKDu) Mfpatw;iw 
ikakhff; nfhz;Ls;sd. 
 
,t; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 
,e;j jpl;lk; 2018 Mk; Mz;bw;fhd %d;W Kf;fpa eltbf;iffspy; ftdk; 
nrYj;jpaJ: Muha;r;rp> kdpj ts Nkk;ghL kw;Wk; mwptpay; gug;Gif. J}a 
kw;Wk; gad;ghl;L Muha;r;rp ,uz;Lk; Mu;tKs;s ehd;F Jiwfspy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. fhrNeha; kw;Wk; gpw EiuaPuy; Neha;fspd; gFjpapy;> 
EiuaPuy; Gw;WNeha; kw;Wk; %r;Rf;Foha; Nehahspfspy; EiuaPuy; Ez;Zapupapd; 
gq;F gw;wpa Ma;itj; njhlu;e;Njhk;> fhrNeha; Muha;r;rpapy; kUe;J vjpu;g;gpd; 
kugZ jd;ik Fwpj;J ghfp];jhDldhd xU $l;L Muha;r;rp njhlq;fg;gl;lJ. 
 ikf;Nfhghf;Bupak; fhrNeha; jdpikg;gLj;jy;fs;. ntspg;Gw kw;Wk; cl;Gw 
R+oy;fspy; thd;top Ez;Zapupfis kjpg;gpLk; gFjpapy;> fz;b 
kUj;Jtkidapy; cl;Gw thd;top ghf;Bupah Ma;T Fwpj;j Muha;r;rp 
Kbf;fg;gl;L> Kd;gs;sp Foe;ijfspilNa thd;top Ez;Zapupfs; kw;Wk; Rthr 
Neha;j;njhw;Wfs; Fwpj;j Jiz jpl;lk; ele;J tUfpwJ. Muha;r;rpapd; %d;whtJ 
gFjp [_Ndhbf; Neha;fs; kw;Wk; kj;jpa ,yq;ifapd; fz;b Vupiar; Rw;wpAs;s 
fhl;L gwit ePu;j;Jspfspy; ,Ue;J tUk; Neha;f;fpUkp ghf;Bupahf;fs; Fwpj;J 
xU Ma;T njhlq;fg;gl;lJ. ehd;fhtJ  Mu;tKs;s gFjp> rhj;jpakhd capup 
njhopy;El;g gad;ghLfSf;fhd Ez;Zapupfisj; jpiuapLtjhFk;> NkYk; 
,yq;ifapd; ntg;g eP\&w;Wfspy; nju;Nkhgpypf; Ez;Zapupfspd; 
gd;Kfj;jd;ik kw;Wk; guty; Fwpj;j Ma;Tfisj; njhlq;fpNdhk;. 
2018 Mk; Mz;by;> Muha;r;rp Nkw;ghu;itapy; xU gp.vr;.b khztu;> %d;W vk;.gpy; 
khztu;fs;>  xU vk;.v];.rp khztu; kw;Wk; %d;W ,sq;fiy khztu;fs; 
MfpNahu; mlq;Ftu;. Ma;Tf; fz;Lgpbg;GfSf;fhd ntspaPLfs;> tpQ;Qhd 
gl;liwfspy; gq;Nfw;gJ Nghd;wtw;wpd; %yk; vkJ mwpiffisg; gug;gpNdhk;. 
 
EiuaPuy; Ez;Zapu; Ma;Tfs; gw;wpa Muha;r;rpapy; ,uz;L Neha;f; FOf;fspy; 
ghf;Bupah gd;Kfj;jd;ik mjpfkhf ,Ug;gjhff; fz;lwpag;gl;lJ> 
MNuhf;fpakhd kdpjdpy; 140 ghf;Bupah ,dq;fSld; xg;gpLifapy; EiuaPuy; 
Gw;WNeha;f;F Rkhu; 255 ,dq;fs; kw;Wk; %r;Rf;Foha; Nehahspfspy; 236 
ghf;Bupah ,dq;fs; cs;sd. Corynebacterium 
tuberculostearicum kw;Wk; Keratinibaculum paraultunense 
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Mfpa ,uz;L capupdq;fSk; EiuaPuy; Gw;WNeha;fspy; kl;LNk fhzg;gl;ld> 
mNj Neuj;jpy; %r;Rf;Foha; mow;rpAld; Fwpg;gpl;l ghf;Bupahf;fs; ,y;iy. 
Muha;r;rp eltbf;iffspy; xU vk;.gpy;. gl;lk; kw;Wk; xU vk;.v];.rp kw;Wk; 
Nkyjpfkhf> %d;W Njhoik kjpg;gha;T nra;ag;gl;l ntspaPLfs; kw;Wk; 12 
Ma;Tr; RUf;fq;f ntspaPLfSk; mlq;Fk;. 

 
7.2.11 eNdh njhopy;El;gk; kw;Wk; Nkk;gl;l nghUl;fs; Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; - fyhepjp V. tp[arpq;f 
 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 
eNdh njhopy;El;gk; kw;Wk; Nkk;gl;l nghUl;fs; jpl;lkhdJ> ,yq;if jhJf;fs; 
kw;Wk; eNdh njhopy;El;g kw;Wk; Nkk;gl;l njhopy;Jiw gad;ghLfSf;fhd rf;jp 
Nrkpg;G> ePu; Rj;jpfupg;G> eNdh nghUl;fspd; njhFg;G kw;Wk; kpfTk; 
Nkk;gLj;jg;gl;l %yg;nghUl;fSf;fhd ,yq;if jhJf;fs; kw;Wk; njhlu;Gila 
nghUl;fis cUthf;f toptFf;Fk; ,yf;F rhu;e;j mbg;gil kw;Wk; cau; 
njhopy;El;g njhopy;Jiw gad;ghLfSf;fhd nghUl;fspd; Nkk;gl;l mwptpay; 
Ma;Tfis cs;slf;fpaJ.  
 
Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 
kPs;-kpd;Ndw;wk; nra;af;$ba kpd;fyq;fspd; gad;ghl;bw;fhf ,yq;if 
fpu/igl;bd; tskhf;fy; Fwpj;j ,e;j jpl;lj;jhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfspd; 
mbg;gilapy; 2018 Mk; Mz;by; %d;W ,yq;if fhg;Gupikfs; toq;fg;gl;ld. 
NkYk;> NIFS ,d; “Njrpa kpd;fy Nrhjid Ma;tfk;" epWtg;gLtJ> kPs;-
kpd;Ndw;wk; nra;af;$ba kpd;fyq;ffSf;fhd ,yq;if fpu/igl;bd; 
Nkk;ghl;bw;fhd Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L khdpaj;jpd; fPo; ngwg;gl;l 
fz;Lgpbg;GfSld; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

 
 

7.2.12. ,aw;if jahupg;Gfs; Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; A.vy;.gp. [arpq;f 

  
Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 
kdpj kw;Wk; jhtu Neha;fisf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd rhj;jpakhd tsq;fshf> 
,aw;if %yq;fspypUe;J gNahMf;bt; rhWfs; kw;Wk; Nru;kq;fis milahsk; 
fhz;gNj NIFS ,d; ,aw;if jahupg;Gfs; jpl;lj;jpd; xl;Lnkhj;j Nehf;fkhFk;. 
jhtuq;fs;> gqRf;fs; (vz;Nlh/igbf; gqR cl;gl) kw;Wk; ,yq;ifapd; 
cz;zf;$ba goq;fspypUe;J ,uz;lhk; epiy tsu;rpij khw;wq;fspd; 
,urhadtpay; kw;Wk; capu;rf;jp Fwpj;J Muha;r;rp eltbf;iffs; ftdk; 
nrYj;jg;gl;Ls;sd. Njapiy> kUj;Jt jhtuq;fs;> cz;zf;$ba goq;fs; 
kw;Wk; krhyhg; nghUl;fspy; jput epw%u;j;j - kh]; ];ngf;l;Nuhnkl;up (LC-
MS) Mfpatw;iwg; gad;gLj;jp nghypgpNdhy;fis milahsk; fhz;gJ kw;Wk; 
khk;go rhu; cs;spl;l go gapu;fspd; gpe;ija mWtil Neha;fs; kw;Wk; 
NfhshWfs; gw;wpa Ma;Tfs; Muha;r;rpapd; kw;nwhU gFjp MFk;. Vw;Wkjp 
re;ijapy; epWtg;gl;l Tom EJC kw;Wk; mtw;wpd; tptrhak;. gok; Fop> 
nyd;bfy; gpuTdpq; kw;Wk; ,d;lu;dy; $o; gpuTdpq; Mfpait Kd;du; 
mwpf;ifg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. ,e;j Muha;r;rp eltbf;iffs; kpfTk; 
tpupthdit kw;Wk; ,aw;if nghUl;fspd; ,urhadtpay;> kUe;J Muha;r;rp 
kw;Wk; Gjpa nghUl;fs; Jiwapy; mbg;gil Muha;r;rpiaf; Fwpf;fpd;wd. 
 
Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 
NIFS ,d; ,aw;if jahupg;Gfs; jpl;lk; Kf;fpakhf gpd;tUk; ehd;F gFjpfspy; 
cs;sJ. 

(1) tptrha kw;Wk; kdpj MNuhf;fpaj;jpy; gad;gLj;j jhtu 
%yq;fspypUe;J vLf;fg;gl;l rhWfs; kw;Wk; vgp/igbf; kw;Wk; 
vz;Nlh/g;bf; gq;fRf;fis Muha;jy; 

(2) cz;zf;$ba goq;fspd; ,urhad kw;Wk; capu;rf;jp  
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(3) gNahMf;bt; rhw;wpy; ,uz;lhk; epiy tsu;rpij khw;wq;fs; kw;Wk; LC-
MS epow;gLj;jy;. 

(4) gpe;ija mWtil Neha;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp nra;af;$ba go 
gapu;fspd; NfhshWfs; kw;Wk; mtw;wpd; Nkyhz;ik gw;wpa Ma;T 
 

kUj;Jt jhtuq;fs;> cz;zf;$ba goq;fSld; njhlu;Gila gq;fRf;fspd; 
tsu;rpij khw;wq;fspd; ,urhadtpay; kw;Wk; capu;rf;jpfs;: jw;NghJ 
vz;Nlh/g;bf; gq;fRf;fshy; jdpikg;gLj;jg;gl;L rpy kUj;Jt jhtuq;fspypUe;J 
milahsk; fhzg;gl;l in vitro cw;gj;jp nra;ag;gLk; ,uz;lhk; epiy 
tsu;rpij khw;wq;fspd; ,urhadtpay; kw;Wk; capu;rf;jpj;jd;ikiag; 
Mua;fpNwhk;. Rthu];akhd fl;likg;G mk;rq;fs; kw;Wk; rpy gaDs;s 
capu;rf;jpj;jd;ik nfhz;l gy ,uz;lhk; epiy tsu;rpij khw;wq;fs; 
gpupj;njLf;fg;gl;L milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. 
 
jhtuq;fspypUe;J nehjpaj; jLg;ghd;fs;: Trigonella foenum-graecum; 
(cs;Shu; ngau;: cY`hy;) tpijfspd; nkj;jdhy; rhW fiza ypNg]; jLg;G 
nray;ghl;ilf; nfhz;l %d;W flavone C-glycosidesfis toq;fpaJ. 
,e;j Nru;kq;fspd; fl;likg;Gfs; vicenin-1, isoschaftoside kw;Wk; 
schaftoside vd epWtg;gl;ld. T. foenum-graecum tpijfspypUe;J 
ypNg]; jLg;ghd;fs; gpupj;njLf;fg;gl;l Kjy; mwpf;if ,JthFk;. Mf;]p[Ndw;w 
nray;ghL glucosidase, kw;Wk; acetylchinesterase jLg;G 
nray;ghL Mfpatw;iwf; fhl;Lk; fyitfs; Myristica fragrans spd; 
mupypypUe;J gpupj;njLf;fg;gl;ld (cs;Shu; ngau;: rhjpf;fha;). 
 
,r;nraw;jpl;lj;jpd; xl;Lnkhj;j nray;jpwd; 
ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfs; VNjDk; ,Ue;jhy; mtw;wpw;fhf 
cUthf;fg;gl;l jPu;Tfspd; gl;bay;> 

x ,yq;if jhtuq;fs; kw;Wk; gq;fRf;fspypUe;J capupay; uPjpahf 
nraypy; cs;s rhWfs; / Nru;kq;fis Muha;tjd; njhlu;r;rp> 

x ,aw;if jahupg;Gfs; ,urhadj; Jiwapy; kdpj ts Nkk;ghL. ,aw;if 
jahupg;Gfs; Muha;r;rp jpl;lj;jpy; gzpGupAk; ehd;F KJfiy khztu;fs;> 
gp.vr;.b. (01) kw;Wk; vk;.gpy;. (03) gl;lk; ngwf;$ba khztu;fs;. 

 

 

7.2.13. Cl;lr;rj;J capu; ,urhadtpay; Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; - fyhepjp. Utpdp ypadNf 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 

Cl;lr;rj;J capu; ,urhadtpay; jpl;lk; czTfspd; nray;ghl;L kw;Wk; 
Cl;lr;rj;J gz;Gfspd; gy;NtW mk;rq;fis ikakhff; nfhz;Ls;sJ kw;Wk; 
kf;fspd; MNuhf;fpak; kw;Wk; ey;tho;it Nkk;gLj;Jtjw;fhf cztpd; 
nray;ghl;L kw;Wk; Cl;lr;rj;J gz;Gfs;> capu; fpilf;Fk; jd;ik> czT 
ghJfhg;G kw;Wk; nray;ghl;L czT jahupg;G Nkk;ghL Nghd;w gue;j gFjpia 
cs;slf;fpaJ. 

,t;Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

gpd;tUk; jiyg;Gfspy; Muha;r;rpfis elj;jpaJ 

x ,yq;ifapy; nghJthfg; gad;gLj;jg;gLk; kUj;Jt jhtuq;fspd; ePupopT 
vjpu;g;G gz;Gfs; kw;Wk; ,urhadtpay; $Wfis fz;lwpjy;. 

x ,yq;ifapy; nghJthf Efug;gLk; gjg;gLj;jg;gl;l gUg;G tiffspd; 
vitro nrupkhdk;> nehjpj;jy; kw;Wk; ngsjPifurhadtpay; gz;Gfs; 

x ,yq;ifapy; nghJthf cl;nfhs;Sk; khTr;rj;Jf;fspd; clypay;> 
cUttpay; kw;Wk; nray;ghl;L gz;Gfs; 
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,uz;L vk;. /gpy; kw;Wk; xU vk;.v];.rp. kw;Wk; gy ,sq;fiy khztu;fs; 
jq;fs; ,Wjp Mz;L nraw;jpl;lj;ij Nkw;nfhz;ldu;. 

ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzf;$ba tifapy; cUthf;fgl;l 
jPu;Tfspd; gl;bay;: 
Nkw;$wpa Ma;Tfs; midj;Jk; ,yq;ifapy; njhw;ww;w Neha;fSf;fhd 
jPu;Tfisf; fz;lwpa elj;jg;gl;ld. MAu;Ntj jhtuq;fspd; MNuhf;fpa 
ed;ikfs; kw;Wk; capu;rf;jp gz;Gfis rupghu;f;fTk;> ePupopT Neha;f;F kpfTk; 
nghUj;jkhd ];lhu;r; Mjhuq;fis milahsk; fhzTk; fz;Lgpbg;Gfs; 
gaDs;sjhf ,Uf;Fk;. 

7.2.14. jhtu kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; tpQ;Qhd Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; – Nguhrpupau;. vk;.rp.vk;. ,f;ghy; 

,e;j FOtpd; Kf;fpa ftdk; ekJ ePu;topfis khRgLj;Jk; mghafukhd 
nghUl;fspd; Rw;Wr;R+oy; jPu;T> Fwpg;ghf ghu cNyhfq;fs;> Glitr; rhaq;fs;> 
cuq;fs; (iej;jpNuw;Wf;fs;> nghRg;Ngw;Wf;fs;) kw;Wk; er;R fupk kw;Wk; fdpk 
fopTfshy;. cau; njhopy;El;g tpiyAau;e;j fopT ePu; Rj;jpfupg;G Kiwfspy; 
KjyPL nra;a Kbahj rpW kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fSf;F nryT Fiwe;j 
vspa J}a;ikg;gLj;Jk; Kiw Njit. flw;ghrpfs; (My;fpNdl;) kw;Wk; 
Xl;LkPd;fs; XLfs; (ifNlhrd;) Mfpatw;wpypUe;J gpupj;njLf;fg;gl;l 
gy;gFjpaq;fspy; ,Ue;J capupay; Gwj;JwpQ;rpfs;  cUthf;fg;gl;ld kw;Wk; 
fNahypd; fspkz;Zld; ,ize;J gy;gFjpa rpypNfl; mLf;Ff; fyitfs; 
(PLS) cUthfpd;wd. PLS 90% nray;jpwd; nfhz;l ghu cNyhfq;fs; kw;Wk; 
Glitr; rhaq;fs; kw;Wk; Glitf; ifj;njhopw;rhiyfspd; fopTfspypUf;Fk; 
epwr; rhaq;fs; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ. My;fpNdl; kw;Wk; /ngy;l;];ghu; 
kw;Wk; fNahypd; Mfpatw;wpypUe;J gp.vy;.v]; gh];Ngl;LfSf;F 80% f;Fk; 
mjpfkhd ePf;Fjy; jpwidf; fhl;baJ; ,Ug;gpDk;> iel;Nul; mfw;wypd; 
nray;jpwd; kPjkhdJ (~ 50%). vdNt> iel;Nul;bd; 
phytoremediationDf;F ePu;tho; fisfs; gad;gLj;jg;gl;ld. 

mopf;fg;gl;l fhLfis kPl;nlLg;gjw;fhf twz;l fhLfspypUe;J 
Nju;e;njLf;fg;gl;l capupdq;fspd; Ez;zpa gutiy jhtu ,ioa tsu;g;G 
jpl;lk; Muha;fpwJ. tpijfs; %yk; ,aw;ifahd gug;Gjy; gUtfhykhdJ> 
Njitg;gLk; NghJ ehw;Wfs; nghJthf fpilf;fhJ. MfNt ngupa mstpyhd 
gug;GjYf;F ghuk;gupa Kiwfs; jpwikaw;wit kw;Wk; jhtu ,ioa tsu;g;G 
newpKiw cUthf;fg;gl;lTld; ntFthf ,dq;fis gug;GfpwJ. 

,yq;ifapy;> fhyepiy khw;wkhdJ jPtpu nts;sk; kw;Wk; twl;rpahf 
ntspg;gLfpwJ. ,J ekJ Ntshz;ik kw;Wk; Rfhjhuj; Jiwfspy; cldb 
jhf;fq;fisf; nfhz;bUg;gjhy;> ekJ kio kw;Wk; ntg;gepiy Kiwfspd; 
tuyhw;Wg; Nghf;Ffisg; Gupe;Jnfhs;tJ> Fwpg;ghf jPtpu thdpiy epfo;Tfs;> 
vjpu;fhy Nghf;Ffis kjpg;gpLtJ Kf;fpak;. nlq;F itu]; guTtij vjpu;j;Jg; 
NghuhLtjw;fhd r%f-nghUshjhu msTUf;fs; kw;Wk; fhyepiyiaAk; ehq;fs; 
ftdpj;Njhk;> Fwpg;ghf fz;b khtl;lj;jpy; mjpf Mgj;J cs;s gFjpfspy; 
mwpT> mZFKiw kw;Wk; eilKiwfs; (KAP) %yk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjpf 
Mgj;J cs;s gFjpfspy; thOk; Nju;e;njLf;fg;gl;l Ie;J nlq;F ,y;yhj 
r%fq;fspy; FWf;F ntl;L Ma;T elj;jg;gl;lJ. 

7.2.15. jhtu mOj;j capupay; kw;Wk; %yf;$W kugpay; Muha;r;rp jpl;lk; 
jpl;lj; jiytu; –Nguhrpupau; v];. nrdtPu 

 

capupay; kw;Wk; capupayw;w fhuzpfSld; fhyepiy khw;wk; cyfstpy; 
czT cw;gj;jpia mr;RWj;JfpwJ. ,j;jifa vjpu;kiwahd tpisTfSf;fhd 
Kjd;ikf; fhuzk;> ,e;j R+oy; mOj;jq;fSf;F Vw;g jhtuq;fspd; 
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,ayhikahFk;. ,Ug;gpDk;> ,jw;fhd Jyq;fy;fs; ngUk;ghYk; 
capupdq;fSf;fpilapy; NtWgLfpd;wd> NkYk; mNj khjpupapDs; $l 
Rw;Wr;R+oy; mOj;jq;fspd; msitg; nghWj;J NtWghLfs;  ,Uf;Fk;. jhtu 
mOj;j rfpg;Gj;jd;ik vd;gJ gy kugZ jahupg;Gfis cs;slf;fpa xU 
rpf;fyhd epfo;thFk;> ,jpy; rpf;fyhd topfspy; njhlu;Gnfhs;tJ mOj;jj;ij 
rfpg;Gj;jd;ikapypUe;J KO jhtu kl;lj;jpw;Fk; cjTfpwJ. fhyepiy 
czu;tw;w jd;ikiaf; nfhz;l mjpf kfw;R+y; jUk; gapu;fis tsu;g;gjw;F 
,e;j tpisTfs; gw;wpa mbg;gil Gupjy; mtrpak;. 

cyf rdj;njhifapy; ngUk;gFjp C3 jhdpaq;fs; kw;Wk; gUg;G tiffis 
Ez;Z}l;lr;rj;Jf;fs; kw;Wk; Gujq;fspd; Kjd;ik czT Mjhukhf 
rhu;e;Js;sJ. vdNt> mit fhyepiy khw;wj;jhy; mjpfk; ghjpf;fg;gLfpd;wd. 
mz;ikapy;> Gujk;> ehfk; kw;Wk; ,Uk;Gr;rj;J Mfpatw;wpd; czT 
FiwghLfNs fzprkhd cyfshtpa nghJ Rfhjhu gpur;rpidahFk;> ,J 
fhyepiy khw;wj;jhy; mjpfupf;fpwJ. cynfq;fpYk;> ,uz;L gpy;ypad; kf;fs; 
,e;j FiwghLfshy; ghjpf;fg;gLfpd;wdu;> ,jdhy; Mz;Lf;F 63 kpy;ypad; 
MAl;fhy ,og;G Vw;gLfpwJ. NkYk;> ,yq;ifapy; xU ngupa mstpyhd 
Ez;Z}l;lr;rj;J kw;Wk; Cl;lr;rj;J FiwghL milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. 
mNjNghy;> ,it gy tsu;rpij khw;w Neha;fSld; njhlu;GilaJ. jhdpaq;fs; 
kw;Wk; gUg;G tiffspd; Cl;lr;rj;J epiyia Nkk;gLj;Jtjd; %yk; kl;LNk 
,e;j kdpj Nguopitj; jtpu;f;f KbAk;. 

gapu;fspd; mOj;j rfpg;Gj;jd;ikia Nkk;gLj;Jtjw;F vd;d Njit vd;gJ 
Fwpj;J jftywpe;j KbTfis vLg;gjw;fhf jhtuq;fspy; fhyepiy mOj;j 
rfpg;Gj;jd;ikapd; topKiwfs; gw;wpa tpupthd Gupjiyg; ngWtNj vq;fs; 
Muha;r;rpapd; Nehf;fk;. vdNt> mOj;jj;Jld; njhlu;Gila Kf;fpa khw;wq;fspd; 

%yf;$W rpwg;gpay;G xU “Xkpf;];” mZFKiwiag; gad;gLj;jp 
gpd;gw;wg;gLfpwJ> ,jpy; mOj;j rfpg;Gj;jd;ikAld; njhlu;Gila 
buhd;];fpupg;Lfs;> Gujq;fs; kw;Wk; tsu;rpij khw;wq;fis milahsk; fhz 
cau;-nray;jpwd;kpf;f njhopy;El;gq;fs; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. 
capu;,urhadtpay;> capu;g; ngsjpftpay; kw;Wk; clypay; Ma;Tfs; 
nghUj;jkhditahf> J}z;Ljy; gz;Gfspd; nray;ghl;L Kf;fpaj;Jtj;ij mwpa 
gad;gLj;jg;gLfpd;wd. ,j;jifa tsq;fs; mOj;j rfpg;Gj;jd;ikapd; epfo;T 
gw;wpa gue;j  Kiwapy; xUq;fikf;fg;gl;l Gupjiy ngw cjTfpd;wJ. 

 

7.2.16. jhtu tifgpupj;jy; kw;Wk; ghJfhg;G Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; b.v];.V. tpN[Re;ju 

Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 

,e;j jpl;lj;jpd; Kf;fpa gzpfspy; xd;W jk;Gs;stpYs;s NIFS-Popham 
ArboreumI cUthf;FtJ. Mj;NjhL> m),yq;ifapd; jhtuq;fspd; 
tifgpupj;jy; kw;Wk; capu; Gtpapay;> M) td kWrPuikg;G R+oypay;> ,) 
,yq;if jhtuq;fspd; epiyahd gad;ghL> <) ,yq;ifapd; jhtuq;fspd; 
ghJfhg;ig ghjpf;Fk; fhuzpfs; (Mf;fpukpg;G ,dq;fs; cl;gl) njhlu;ghd 
Ma;Tfis Nkw;nfhs;tjpy; ,e;j jpl;lk; ftdk; nrYj;JfpwJ. kw;Wk; c) 
jhtuq;fSf;fhd Njrpa rptg;G gl;bay; jahupj;jiyAk; Nkw;nfhs;fpwJ. 

,t;Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

NIFS-Popham Arboreum ,y; cs;s kur;nrbfs; Arboreum ,d; %d;wpy; 
xU gq;fpw;F GIS nkd;nghUisg; gad;gLj;jp tiuglkhf;fg;gl;ld> NkYk; 
kPSUthf;fk; Fwpj;j Muha;r;rp njhlu;fpwJ. ,Ug;gpl tiuglq;fs; kw;Wk; 
jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;fpdq;fs; ,uz;bYk; cs;s jfty; gyiffs; cs;spl;l 
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tpsf;f ifnahg;g mikg;G Mu;NghNul;lj;jpw;Fs; epWtg;gl;lJ. jpU. Popham 
gad;gLj;jpa gioa Fbir> Mu;NghNul;lj;ij vd;Iv/g;v];-f;F xg;gilg;gjw;F 
Kd;G> fhy;eil ghijfs; kw;Wk; eil ghyq;fs; rupnra;ag;gl;ld. 

Nguhjid kw;Wk; [atu;jdGu gy;fiyf;fofq;fSld; ,ize;J kUj;Jt kw;Wk; 
Mf;fpukpg;G jhtuq;fspypUe;J ,aw;if nghUl;fs; Fwpj;j Muha;r;rp 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. Njrpa n`u;Ngupaj;jpy; $l;lq;fis elj;Jk; 
epGzu; FOf;fspd; cjtpAld; jhtuq;fSf;fhd Njrpa rptg;G gl;bay; 
njhFj;jy; njhlu;ghd gzpfs; njhlu;e;jd. 

ehl;by; jw;Nghija gpur;rpidfSf;F jPu;T fhzf;$ba tifapy; cUthf;fgl;l 
jPu;Tfspd; gl;bay;: 

x ,yq;ifapd; twz;l kz;lyj;jpy; kW fhLUthf;fSf;F 
gad;gLj;Jtjw;fhd gy cs;ehl;L kuq;fs; milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. 

x Tptrhatpay;-,urhad Nru;kq;fisf; nfhz;l Mf;fpukpg;G jhtu 
,dq;fs; milahsk; fhzg;gl;ld. 

x twz;l kz;lyj;jpy; cs;s ed;dPu; Rw;Wr;R+oy; mikg;GfSf;F 
fLikahd Nrjj;ij Vw;gLj;jf;$ba xU Mf;fpukpg;G ePu;tho; ,dk; 
(Najas matrina) milahsk; fhzg;gl;L mjpfhupfSf;F 
njuptpf;fg;gl;lJ. 

 

7.2.17. Fuq;fpdq;fspd; capupay; Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; –Nguhrpupau; lgps;A+. bl;l]; 

Muha;r;rpapy; Fuq;Ffs; (Primates) mtw;wpd; ,aw;if td tho;tplq;fspy; 
mtjhdpg;G Ma;Tfs; mlq;Fk;. vq;fs; Nehf;fq;fs;: (1) tpyq;Ffspd; r%f 
elj;ij gupzhkk; Fwpj;J Gjpa mwpit Vw;gLj;Jjy;; (2) ,aw;if ghJfhg;Gf;F 
xU mwptpay; mbg;gilia toq;Fjy;; kw;Wk; (3) tpQ;Qhd ntspaPLfs; kw;Wk; 
njhopy; uPjpahf jahupf;fg;gl;l Mtzg;glq;fs; %yk; Gjpa mwpitg; gug;Gjy;. 
,e;j gpugykhd Clfq;fs; fy;tp fw;gjw;Fk; nghOJNghf;F nra;tjw;Fk; 
kl;Lky;yhky;> cs;Shu; kw;Wk; ru;tNjr r%fq;fspy; ghJfhg;gpw;fhd nghJ 
Mjuitg; ngWtjw;Fk; cjTfpd;wd. ,d;Wtiu ,JNghd;w 30 f;Fk; Nkw;gl;l 
Mtzg;glq;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sd> NkYk; vjpu;fhyj;jpw;fhfTk; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sd. ,e;j glq;fs; ,yq;ifapy; Rw;Wyhit Cf;Ftpf;Fk; xU 
Neu;kiwahd tpisitAk; tpsk;gug;gLj;Jfpd;wd. 

lhtpdpaf; Nfhl;ghl;Lld; njhlu;Gila (jf;fdg;gpioj;jy;> ,dg;ngUf;fkiljy;) 
kf;fs;kugpay;> clw;$wpay;> njhw;WNehapay;> clypay;> Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; 
elj;ij eilKiwapay; vd;gd milahshg;gLj;jg;gl;l gy Mapuk; jdpg;gl;l 
Fuq;Ffis nghyd;dWitapy; (,yq;if) vq;fs; Ma;T jsj;jpy;> milahsk; 
fz;Ls;Nshk;. xt;nthU kf;fhfhtpw;Fk; (Macaca sinica sinica 
Linnaeus 1771) kf;fs;kugpay;> clw;$wpay;> njhw;WNehapay;> clypay;> 
Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; elj;ij rhu; tuyhw;iw ehq;fs; fz;fhzpj;J gjpe;Js;Nshk;. 
,e;j Nehf;fj;jpw;fhf Gs;sptptu xypia cWjpg;gLj;j ePz;l fhyj;jpw;F ngupa 
khjpupfs; Njitg;gLfpd;wd (fhl;L Fuq;Ffspd; ePz;l MAs; 35 Mz;Lfis 
jhz;lf;$Lk;). 

 

 

 

7.2.18. Fthz;lk; ,aw;gpay; kw;Wk; gad;ghl;L kpd;dZtpay; Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; – Nguhrpupau; Mrpup ehdaf;fhu 
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Muha;r;rp jpl;l mwpKfk; 

zPF]; ,y; cs;s Nfhw;ghl;Lg; ngsjpftpay; kw;Wk; fzf;fPl;L fw;iffs; 
Muha;r;rp gpuptpy;> ek;ikr; Rw;wpAs;s ngsjpfk; cyfk; rhu; gpur;rpidfis 
eptu;j;jp nra;a> tpsf;f kw;Wk; Gupe;Jnfhs;s Nfhl;ghl;L kw;Wk; fzf;fPl;L 
,aw;gpaypd; fUtpfisg; gad;gLj;JfpNwhk;. ,e;j Muha;r;rp gpupT Fthz;lk; 
nkf;fhdpf;]; kw;Wk; xw;iw Fkpop NrhNdhYkpndd;nrd;]; (ku;kq;fs; M/g; 
vdu;[p /Nghf]pq; /ngNdhkpdh) Mfpatw;iw nfhz;l jpl;lq;fisf; 
cs;slf;fpaJ. Fwpg;ghf> Fthz;lk; ,aw;gpay; Muha;r;rp FO jw;NghJ 
Fthz;lk; Kjy; fpshrpf;fy; khw;wk;> Fthz;lk; Fog;gk;> Fthz;lk; fk;g;A+l;bq; 
kw;Wk; Fthz;lk; my;yhj tl;lhuj;jpd; mbg;gil mk;rq;fis Muha;tjpy; 
<Lgl;Ls;sJ. 

Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; 

2018 Mk; Mz;by; Fthz;lk; kw;Wk; fpshrpf;fy; njhlu;Gfs; kw;Wk; Fthz;lk; 
rPuw;w eilfspd; mt;tg;NghJ ,ay;G Fwpj;J gy Muha;r;rpfis ehq;fs; 
Nkw;nfhz;Nlhk;. 

tpQ;Qhd ntspaPlhd (2010 Phys. Scr. T140 014035) ,y;> ];Bgndf; kw;Wk; 
rfhf;fspd; Ma;thdJ> ve;j ehd;F-epiyapay; Fthz;lk; nrad;Kiwf;Fk;> 
,uz;L gbfSf;F Nky; Row;rpfs; ,Uf;f KbahJ vd;gij ep&gpj;Js;sdu;. 
vq;fs; Ma;tpy; mtu;fs; kpfTk; nghJthd Fzhjprakhd 
gy;YWg;Gf;Nfhitfis mtw;wpd; Mjhuj;jpy; gad;gLj;jtpy;iy vd;gJ 
njupate;jJ. ,jd; tpisthf> ,J nry;YgbahfhJ. vdNt ,uz;L gbfis 
tpl ePz;l Row;rpfisf; nfhz;l Fthz;lk; eilfs; ,Uf;fyhk;. 

 

7.2.19. iuNrhgpak; nraw;jpl;l Muha;r;rp jpl;lk; 

jpl;lj; jiytu; – Nguhrpupau; v];. FyR+upa 

tptrhak;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; Rw;Wr;R+oypy; tsu;e;j Ez;Zapu; 
biofilmfspd; gq;F gw;wpa Ma;Tfspy; ,t;Muha;r;rp jpl;lk; ftdk; 
nrYj;JfpwJ. 2002 Mk; Mz;by; tpl;Nuhtpy; Ez;Zapu; microbial 
biofilm I caphp cukhfg; gad;gLj;Jtjw;fhd fUj;J Kjd;Kjyhf 
vk;khy; [Fwpg;ghf G+Q;rd-ghf;Bupah gNah/gpy;k;fs; (FBBfs;)] 
mwpf;ifg;gLj;jg;gl;lJ. md;wpypUe;J biofilm cUthf;fk;, mtw;wpd; 
iejurd; gjpf;Fk; ,ay;gha;T, ngh];gu]; fiuAkpay;G kw;Wk; jhtutsh;r;rp 
XNkhd; cw;gj;jp mj;Jld; mtw;wpdhy; Vw;gLk; jhtutsh;r;rp kw;Wk; 
kz;tsg;ghjpg;G gw;wpAk; ehk; mjpf vz;zpf;ifahd Ma;Tfisr; nra;Js;Nshk;. 
,e;j Biofilm biofertilizers (BFBFs) ,dhy; tptrha kw;Wk; 
Njhl;lj;Jiwfspy; (gpujhdkhf non-legume gaph;fs;) ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; 
,urhad cuq;fspd; ghtidia 50% ,dhy; Fiwf;f KbtJld; ruhrhp 
tpisr;riy 30% ,w;F mjpfhpf;fKbAk;. Rhjhuz caphp cuq;fs; ,urhad 
cuq;fspd; ghtidia 25% ,dhy; kl;Lk; my;yJ mjdpYk; Fiwthff; 
Fiwf;fNt KbAk;. 2014y; biofertilizer I ehl;by; 
Njapiyg;gaph;r;nra;iff;F 100% gad;gLj;Jtjw;F NIFS cld; ,yq;if 
epWtdk; xg;ge;jk; ifr;rhj;jpl;Ls;sJ. gpd;dh;; ,J new;gaph;r;nra;iff;fhf 
tzpfkakhf;fg;gl;Ls;sJ. jw;nghOJ ,e;j caphp cuq;fs; 30>000 Vf;fh; 
gaph;r;nra;iff;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. mj;Jld; Vw;fdNt BFBFs rhu; 
Muha;r;rpfs; fdlh> ,e;jpah> ,e;NjhNdrpah gpNurpy; <uhf; Nghd;w ehLfspYk; 
Jtq;fg;gl;Ltpl;lJ.  
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jw;Nghija Ma;Tfs; tptrhak;> Rfhjhuk; kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; ed;ikfs; BFBF 
fspd; gad;ghl;il ikakhfTk;> NkYk; FBB fspd; njhopy;Jiw 
gad;ghLfisAk; ikakhff; nfhz;Ls;sd. 

,urhad cuq;fisg; gad;gLj;JtJ ,g;NghJ tptrhaj;jpd; xU mq;fkhf 
khwpAs;s epiyapy;> ePz;l fhykhf ,j;jifa cuq;fis fz;%bj;jdkhfg; 
gad;gLj;JtJ gapu; tpisr;rypy; vjpu;ghu;j;j mjpfupg;G mspf;ftpy;iy> Mdhy; 
Rw;Wr;R+oy; khRghl;il Nkhrkhf;fpaJ vd;gijAk; cyfk; KOtJk; 
czu;e;Js;sJ. vdNt gapu; tpisr;rypy; rkurk; nra;ahky; tptrhaj;jpy; 
,urhadq;fs; gad;gLj;Jtijf; Fiwf;f ru;tNjr xg;ge;jk; cs;sJ. 
Nju;e;njLf;fg;gl;l kw;Wk; fs-Nrhjid nra;ag;gl;l iuNrhgpahtpypUe;J 
jahupf;fg;gl;l iuNrhgpay; jLg;G+rpfisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; gapu; Ntu;fspd; 
nray;ghl;il mjpfupg;gjd; %yk; gUg;G gapu;fspy; iel;u[d; rupnra;jiy 
Nkk;gLj;j iuNrhgpak; jpl;lk; Ma;T nra;fpwJ. gapu; tpisr;rypy; ve;jf; 
Fiwg;Gk; ,y;yhky; iuNrhgpay; jLg;G+rpfisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; ,urhad 
N-cuq;fspd; gad;ghl;il KOtJkhf khw;wpl Kbe;jJ. 
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7.3 tpQ;Qhdf; fy;tp kw;Wk; gug;Gifg; gphpT 
 

Nehf;fq;fs;: 
tpQ;Qhd rKfj;jpw;F tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;gj;jfty; ghpkhw;wj;ij tsh;g;gJld; 

nghJkf;fs; tpQQhdj;ijtpsq;fpf; nfhs;tij Cf;Ftpj;jy;. 

 
tpQ;Qhd rKfj;jpw;fhd fsq;fs; 

x rpwg;GtphpTiufs; xOq;Fnra;ag;gl;ld. ,it NIFSIr; Nrh;e;j Muha;r;rpahsh;fs; 

kw;Wk; Muha;r;rp cjtpahsh;fs; MfpNahh;> vkJ epWtfj;jpw;F tUif jUk; rpwe;j 

Muha;r;rpahsh;Sld; ,yFthf mwpKfkhtjw;F topnra;fpd;wJ. 

x rQ;rpifkd;wf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. rQ;rpifkd;w eltbf;if gpujhdkhf NIFS 

Muha;r;rp cjtpahsh;fs; jkJ Muha;r;rpg;gpur;ridfis Muha;r;rpahsh;fSlDk; jkJ 

rfhf;fSlDk; fye;JiuahLtjw;fhf xOq;FgLj;jg;gl;lJ.  

x ru;tNjr/ Njrpag;gl;liw kw;Wk; khehLfs; vd;gd xOq;F nra;ag;gl;ld. 

tpQ;Qhdj;ij tpsq;fpf;nfhs;tij Cf;fg;gLj;Jjy; 

xU tpQ;Qhd fyhr;rhuj;ij fl;bnaOg;Gtjw;Fk;> gs;sp r%f gl;liwfspd; mwptpay; 

Nghf;if Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> mwptpay; Kfhk;fs; kw;Wk; gapw;rp mku;Tfs; elhj;jg;gl;ld. 

$Ljyhf> SEDU kpd;dZ Clfq;fs; kw;Wk; mr;rplg;gl;l Clfq;fs; %yk; mwptpaiy 

gpugyg;gLj;Jtjw;fhd jpl;lq;fis elj;JfpwJ. SEDU mwptpaiy gpugyg;gLj;JtjpYk;> 

NIFS ,d; Muha;r;rp KbTfis gy;NtW topfspy; njhlu;Gnfhs;tjpYk; <Lgl;Ls;sJ. ,J 

mwptpay; njhlu;G kw;Wk; ciuahly; kw;Wk; mjpfhug;G+u;t tiyj;jsq;fis vspjpy; ,af;Fk; 

Ng];Gf; (Facebook)> l;tpl;lu; (Twitter) kw;Wk; nrd;lu; (LinkedIn) Nghd;w NIFS 

kw;Wk; SEDU,d; r%f Clf Ffis itj;jpUf;fpwJ kw;Wk; GJg;gpf;fpwJ. NkYk;> 

mr;rplg;gl;l kw;Wk; kpd;dZ nra;jpj;jhs;fSf;F nra;jp kw;Wk; mk;rf; fl;Liufis 

vOJfpNwhk;. 2016Mk; Mz;by;>tpQ;Qhdj;ij nghJ kf;fSf;F gug;Gtjw;fhf Rkhu; 30 

nra;jpj;jhs; fl;Liufs; ntspaplg;gl;ld. ,J jtpu> xU njhiyf;fhl;rp epfo;r;rp> ,uz;L 

njhiyf;fhl;rp nra;jpfs; kw;Wk; ,uz;L thndhyp nra;jp epfo;r;rpfs; elj;jg;gl;ld. 

   

tif vz;zpf;if ,yf;Ff; FO 

rpk;Nghrpak; (ARR) 

ru;tNjrk; 

1 

2 

mwptpay; r%fk; 

 

rpwg;G nrhw;nghopTfs; / 

fye;Jiuahly;fs 

12 mwptpay; r%fk; 

rQ;rpifrq;fk; 11 mwptpay; r%fk; 

fz;fhl;rpfspy; gq;Nfw;gJ (cs;ehl;L) 1 nghJ kf;fs; 

nra;jpj;jhs; fl;Liufs; 17 nghJ kf;fs; 

gapw;rp jpl;lq;fs; 3 Ghlrhiy r%fk; 

Ma;tf tUiffs; 8 mwptpay; kw;Wk; Ghlrhiy 

r%fk; 

Gzpkid 1 Ghlrhiy r%fk; 

 

 



 gf;fk; 38 
tUlhe;j mwpf;if – 2018 

Kf;fpa nray;jpwd; Fwpfhl;bfspd; (KPIs) mbg;gilapy; SEDU> gpuptpd; Kd;Ndw;wj;jpd; 
RUf;fk;. 

epfo;r;rp gadhspfs; 

mwptpay; nra;jp Nrit 

(l;tpl;lu;> Ng];Gf;> tiyg;gjpT> tiyg;gf;fk; %yk;) 

226>125 

mwptpay; YouTube Nrdy; 168>508 

NIFS YouTube Nrdy; 11>011 

mwptpay; khztu;fSf;fhd nkhigy; gad;ghLfs; 1>313 

Ng];Gf; gf;fq;fs; (SEDU, NIFS) 112>272 

rpq;fs mwptpay; tiy -tpJkd;Ngjh 11>141 

NIFS tiyg;gf;fk; 89>162 

kpd; jpl;lq;fshy; nkhj;jg; gadhspfs; 619>532 
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7.4 E}yfj;jpd; nraw;jpwd; - 2018 
 

Nguhrpupau; rpupy; nghd;dk;ngUk> eyk; tpUk;gpfs; kw;Wk; Mrpah mwf;fl;lis 
vd;gtw;wpd; %yk; ed;nfhilahf toq;fpa rpwpa Gj;jfq;fs; kw;Wk; tpQ;Qhd 
rQ;rpiffSld; 1985 Mk; Mz;by; vd;Iv/g;v]; E}yfk; epWtg;gl;lJ. jw;NghJ 
6875 f;Fk; Nkw;gl;l Gj;jfq;fs; kw;Wk; Rkhu; 120 tpQ;Qhd rQ;rpiffs;> tho;f;if> 
cly; kw;Wk; fzpj mwptpay; vd;gdtw;Wld; tpQ;Qhdf; Nfhl;ghL kw;Wk; tuyhW 
Mfpatw;iw cs;slf;fpa mbg;gil fw;iffs; rhu; Gj;jfq;fs;> jdptiuT E}y; 
(monographs) kw;Wk; jpUj;jg;gl;l ntspaPLfisAk; cs;slf;fpaJ. 

Fwpf;Nfhs;fs; 

x NIFS Muha;r;rp Copau;fs; kw;Wk; gpw Mu;tKs;s jug;gpdu; kw;Wk; 
ntspapYs;s Nrit ehbfspd; eyDf;fhf vq;fs; Muha;r;rp njhlu;ghd 
jfty;fis Nrfupj;jy;> njhFj;jy;> kPs;guprPyid nra;jy; kw;Wk; gug;Gjy;. 

x NIFS Muha;r;rp ntspaPLfspd; ed;F rPuhd kw;Wk; nghUj;jkhd jfty; 
Nrfupg;ig cUthf;Fjy; 

x Njrpa kw;Wk; ru;tNjr mstpy; midj;J tbtq;fspYk; jftYf;fhd 
mZfiy toq;Fjy; 

x Gjpa njhopy;El;gq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; fw;wy;> Muha;r;rpapd; 
Kd;Ndw;wj;jpw;fhd trjpfis njhlu;e;J cUthf;Fjy; 

x E}yf R+oiy Nkk;gLj;Jtjw;fhd tha;g;Gfis cUthf;Fjy; kw;Wk; 
gadu;fs;> gzpahsu;fs; ,U jug;Gf;Fk; Njitahd ngsjPf trjpfis 
Nkk;gLj;Jjy; 

x epWtdj;jpd; Nehf;fq;fs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fis Nkk;gLj;j xj;Jiog;G 
toq;Fjy;. 

 

Gj;jfq;fs;> fhyf;NfhLfs; kw;Wk; mwpf;iffisg; ngWjy; 

fle;j Mz;by; 90 Gjpa Gj;jfq;fs; Nrfupg;gpy; Nru;f;fg;gl;ld> ,jpy; 29 thq;fpa 
Gj;jfq;fSk;> 61 Gj;jfq;fs; ed;nfhil mbg;gilapy; ngwg;gl;ldTk; MFk;. 
cs;Shu; kw;Wk; ntspehl;L epWtdq;fspypUe;J Vuhskhd  nra;jpkly;fs; kw;Wk; 
Mz;lupf;iffs;  vd;gd ed;nfhil my;yJ gupkhw;w mbg;gilapy; ngwg;gLfpd;wd. 
NkYk; vq;fs; Muha;r;rp njhlu;ghd 14 tpQ;Qhd rQ;rpiffSf;F E}yfk; re;jh 
nrYj;jp tUfpwJ. 

jw;Nghija E}yf Nritfs; 

x thrpg;G kw;Wk; Fj;jif Nritfs; 

x Mtz tpepNahfk; 

x tsg; gfpu;T 

x ,il E}yf fld; trjp 

x jfty; vr;rupf;if Nritfs; 

x Gjpa Mtzq;fspd; tUif rhu; njupag;gLj;jy; Nrit 

x ,izaj;js mbg;gilapyhd kpd;]Q;rpffs; kw;Wk; fl;Liufspd; %ykhf 
nraw;gly;. 

x mwptpay; ,yf;fpa GJg;gpj;jy; Nrit (SLUS) 

x ,tw;Wf;F Nkyjpfkhf> ehq;fs; zPF]; epu;thfg; gzpfSf;F cjtpahf 
(Rw;wwpf;iffs;> kpd; FwpaPL Nghd;w) GJg;gpf;fg;gl;l> Njitahd jfty;fis 
toq;FfpNwhk;. 

x GJg;gpf;fg;gl;l fzpdpfisg; gad;gLj;jp E}yfj;jpy; ,iza gad;ghl;il 
toq;Fjy; kw;Wk; Gifg;gl efy; kw;Wk; ];Nfdpq; trjpffis toq;Fjy;. 
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8. NIFS ,d; kdpj tsk; 

 

8.1 NIFS Copau;fs; gw;wpa RUf;fk; 
 

 

 

 

  

 

  

Muha;r;rp 
MjuT
19%

epu;thf> epjp
34%

Nguhrpupau;
7%

,iz Nguhrpupau;
4%

%j;j Ma;Tr; rfghb
1%

Ma;Tr; rfghb
3%

Muha;r;rp cjtpahsu;
32%

Muha;r;rp 
Copau;fs;

47%

njhopy; jd;ikapd; mbg;gilapy; Copau;fs; -
2018

Research support Admin & Finance Professor Associate Professor

Senior Research Fellow Research Fellow Research Assistants

கலாநி
17%

M Phil
4%

MSc/Post G. 
Dip
6%

gl;ljhupfs;
32%

f.ngh.j. 
(c/j)
20%

f.ngh.j. (rh/j)
13%

rh/j 
,Yk; 
FiwT
8%

fy;tpj;j;ifik mbg;gilapy; 
gzpahsu;fs; 2018
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8.2 Nrit epiy mbg;gilapy; NIFS gzpahsu;fs; 2018 

Nrit epiy* gpupT Copau;fspd; 
vz;zpf;if 

cau; epiy   
gzpg;ghsu; 

 
01 

 Muha;r;rp 
Copau;fs; 

%j;j Ma;Tg; Nguhrpupau;fs; 04 

  Ma;Tg; Nguhrpupau;fs; 04 
  ,iz Ma;Tg; Nguhrpupau;fs; 05 
  %j;j Muha;r;rp cWg;gpdu;fs; 01 
  Muha;r;rp cWg;gpdu;fs; 04 
 cau; 

Kfhikahsu;fs; 
nrayhsu; 01 

  xUq;fpizg;ghsu; (SEDU) 01 
 ,il epiy 

Kfhikahsu;fs; 
  

  fzf;fhsu; 01 
  jiyik njhopy;El;g mjpfhupfs; 13 
  Ma;T$l Kfhikahsu; 01 
  cau; cjtp E}yfu; 01 
  gzpg;ghsupd; %j;j jdpg;gl;l 

nrayhsu; 
01 

    
%d;whk; epiy    
  fzf;F mYtyu; 01 
  epu;thf mjpfhup 01 
  njhlu;G kw;Wk; Clf mjpfhup 01 
  cs;sf jzpf;if mjpfhup 01 
    
,uz;lhk; 
epiy 

   

  %j;j  cjtpg; gzpahsu;fs; 09 
  njhopy;El;g mYtyu; juk; III 03 
  E}yf cjtpahsu; juk; III 01 
  Kfhikj;Jt cjtpahsu; juk; III 10 
    
Muk;g epiy    
  thfd Xl;Ldu;- rpwg;G juk; 05 
  ,ae;jputpayhsu; - rpwg;G juk; 01 
  Nkrd; - rpwg;G juk; 01 
  Ma;t$l cjtpahsu;- rpwg;G juk; 02 
  Nfhg;Gg; guhkupg;gsu; - rpwg;G juk; 01 
  xsp/xypg; gl cjtpahsu; 01 
  fhupahy fhupa r`haf- thfd 

Xl;Ldu; 
01 

  mYtyf ,ae;jpu ,af;Fdu; 01 
  thfd Xl;Ldu; juk; III 02 
  yhg;gplup];l; juk; III 01 
  ,ae;jputpasu; juk; III 01 
  kpd;dpay; ty;Ydu; juk; III 01 
  mYtyf cjtp 02 
* 2/2016 Rw;wwpf;ifapd; cg ml;ltizapd; mbg;gilapy; 
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xg;ge;jj;j mbg;gilapy; 
tUif Ma;Tg; Nguhrpupau;fs;   05 
tUif ,iz Ma;Tg; Nguhrpupau;  01 
Muha;r;rp cjtpahsu;fs;   29 
Muha;r;rp cjtpahsu;fs; (khdpak;)   13 
Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L mYtyu;  01 
fs Kfhikahsu;    01 
njhopy;El;g cjtpahsu;fs;   02 

 
 

8.3 gzpahsu;fs; Ml;Nru;g;G kw;Wk; uh[pdhkhf;fs; 
 

8.3.m. gzpahsu;fs; Ml;Nru;g;G 2018 
 
gzpg;gshu;    Nguhrpupau; rkd; nrdtPu 
Muha;r;rpg; Nguhrpupau;   Nguhrpupau; v];.tp.Mu;. tPuR+upa 
,iz Muha;r;rp Nguhrpupau;  Nguhrpupau; e];upk; kupf;fhu; 
Ma;T cWg;gpdu;fs;   fyhepjp fahd; Nghtj;j 
Muha;r;rp cjtpahsu;fs; (juk; II) 

nry;tp b.b.vk;.X. jprdhehaf;f 
jpU gp.vd;. jprdhehaf;f 
nry;tp vk;.V.gu;`hdh 
jpU vr;.b. [arpq;f 
nry;tp v];.b. [aNrfu 
nry;tp vr;.[p.vk;.Nf. fUzhuj;d 
jpUkjp N[.vk;.Nf.lgps;A+. Fkhup 
nry;tp rp.V.A+.Nf. Fkhup`hkp 
nry;tp vr;.v];.b. ft;\y;ah 
nry;tp v];.v];.Nf. khurpq;f 
nry;tp vk;.[p.vd;. ngNuuh 
nry;tp Mu;.gp.v];.Nf. uh[gf;\ 
nry;tp V.b.b.uj;djpyNf 
jpUkjp b.[p.v];.vd;.rkurpq;f 
jpU Nf. ciku; 

 
fzf;F mYtyu;   nry;tp gp.vr;. tpN[R+upa 
 
Kfhikj;Jt cjtpahsu; (juk; III) jpUkjp Nf.gp.N[.gp.Nf. gd;lhu 
xsp/xypg;gl  cjtpahsu;  jpU vk;.rp.tp.gp. nrdtpuj;d 
kpd;dpay; ty;Yeu; (juk; <<<)  jpU b.Mu;. gPup]; 
mYtyf cjtpahsu;   jpU V.[p.n[.v];. gd;lhu 
 

8.3.M. uh[pdhkh gl;bay; 
njhlu;G kw;Wk; Clf mjpfhup jpU v];.b.gp.[p.gp. gpaj;jpyf;f 
xsp/xypg;gl cjtpahsu;  jpU b.gp.b.vk;. NrdhjPu 
Muha;r;rp cjtpahsu; juk; I  jpU rp.V. njhl;ltj;jNf 
Muha;r;rp cjtpahsu;fs; juk; II  

jpUkjp Nf.vk;.A+.N[. gd;lhu 
jpU Nf.tp.[p.v];. gd;lhu 
nry;tp b.vk;.b.vk;. jprdhehaf;f 
jpU b.Mu;.vy;. njhlq;nfhlNf 
nry;tp vd;.fNd\uj;dk; 
jpU Mu;.I.rp.vd;. fUzhuj;d 
jpU gp.V.Mu;.gp. Fkhu 
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nry;tp rp.V.A+.Nf. Fkhup`hkp 
nry;tp vd;. gj;kehjd; 
jpUkjp Mu;.gp.v];.Nf. uh[gf;\ 
jpUkjp A.[p.v];.vy;. uzrpq;f 
nry;tp Mu;. tp];tehjd; 
jpUkjp lg;y;A+.vk;.vy;.v];. tPuRe;ju 

 
 

8.4 jpwd; Nkk;ghL / jpwd; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 
(tpQ;Qhdpfs;> Muha;r;rp cjtpahsu;fs; kw;Wk; Ma;ty;yhj gzpahsu;fs; fye;J nfhz;ldu;) 
 
8.4.m. gapw;rpg; gl;liwfs; 

Ma;Tg; gzp njhlu;ghdJ 

1. [g;ghdpd; iefhlhtpy; 2018.05.01 Kjy; 2018.08.31 tiu tl ,yq;ifapy; 
cs;s rhu;Ndhifl; tshfj;jpd; Gtp ,urhad Ma;T Fwpj;j ru;tNjr 
epfo;r;rpapy; jpU vr;.vk;.b.V.vr;. gz;lhuh gapw;rp ngw;whu;. 

 

2. ,e;jpahtpy; 2018.10.22 Kjy; 2018.11.02 tiu eilngw;w Kw;Nghf;fhd 
gFg;gha;T ,urhadtpay; njhlu;ghd ru;tNjr gl;liwapy;  nry;tp 
b.vk;.b.vk;. jp];]hdhaf;f gapw;rp ngw;whu;. 

 

3. jpUkjp v];. Fzuj;d> kw;Wk; jpUkjp v];.lgps;A+. kPNgfkNf MfpNahu; 
Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Ma;T epWtdj;jpy; 2018.08.20 md;W 
Ma;$l nray;tpof;fk; Fwpj;j epfo;r;rpapy; gapw;rp ngw;wdu;. 

 

4. jpUkjp v];. Fzuj;d> kw;Wk; jpUkjp v];.lgps;A+. kPNgfkNf MfpNahu; 
Njrpa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Ma;T epWtdj;jpd;> Ez;Zapupay; 
capu;njhopEl;gtpay; gpuptpy; 2018.08.13 md;W Ma;$l nray;tpof;fk; 
Fwpj;j epfo;r;rpapy; gapw;rp ngw;wdu;. 

 

5. Nguhrpupau; b.vd;. kfdh-Mur;rp nfhOk;gpd; ,yq;if mq;fPfhu thupaj;jpy; 
2018.02.21 Kjy; 2018.02.23 tiu Iv];X / I,rp 17025: 2017 Fwpj;j 
nghJ tpopg;Gzu;T gapw;rpg; gl;liwapy; gapw;rp ngw;whu;. 

 

6. jpU. b. [rPjud; ];tPldpd; Nfhjd;gu;f;fpy; cs;s rhy;ku;]; njhopy;El;g 
gy;fiyf;fofj;jpy; 2018.11.01 Kjy; 2018.10.31 tiu Muha;r;rp gapw;rp 
Fwpj;j ru;tNjr jpl;lj;jpy; gapw;rp ngw;whu;. 

 
7. nry;tp b.vk;. guztpjhd> kw;Wk; nry;tp v];.b. [aNrfu MfpNahu; 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; mwptpay; gPlj;jpy; 2018.12.27 Kjy; 
2018.12.28 tiu Mu; & Mu; ];LbNahitg; gad;gLj;jp juT gFg;gha;T 
nra;jy; njhlu;ghd FWfpa ghlnewp gapw;rp ngw;whu;. 
 

8. nry;tp v];.b. [aNrfu 2018.12.20 md;W kj;jpa Rw;Wr;R+oy; 
mjpfhurigapy; ePu;ts Kfhikj;Jtj;jpy; INrhNlhg; El;gq;fs; Fwpj;j 
Njrpa gl;liwapy; gapw;rp ngw;whu;. 
 

9. nry;tp v];.Nf. [aNrfu> V. Jiuuh[h> v];. kPNgfk MfpNahu; Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jt gPlj;jpd;> Ez;Zapupay; Jiwapy;>  
2018.01.26 Kjy; 2018.01.27 tiu eilngw;w b.vd;.V tupirKiw Fwpj;j 
gapw;rp gl;liwapy; gq;Fgw;wpdu;. 

 
Muha;r;rp gzp njhlu;ghd gq;Nfw;Gfs; 
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1. nry;tp <.vk;.A+.V. Vfehaf;f nry;tp vk;.V.it.vd;. tPurpq;f kw;Wk; jpUkjp 

N[.vk;.gp.v];. kjkhuz;lhty MfpNahu; 2018.10.26 md;W ,yq;if 
Ez;Zapupay; rq;fj;jpd; mwptpay; mku;Tfs; Fwpj;j Njrpa khehl;by; 
gq;Nfw;wdu;. 

 

2. nry;tp <.vk;.A+.V. Vfehaf;f mnkupf;fhtpd; ml;yhz;lhtpy; 2018.06.07 
Kjy; 2018.06.11 tiu Vv];vk; Ez;Zapu; Fwpj;j ru;tNjr khehl;by;  
gq;Nfw;whu;. 
 

3. Nguhrpupau; vk;.rp.vk;. ,f;ghy;> 2018.10.01 md;W elngw;w Njrpa  tuT - 
nryTj; jpl;lq;fspy; epiyahd mgptpUj;jp ,yf;FfSf;fhd gpujhd 
,yf;Ffis epu;zak; nra;tjw;fhd Njrpa gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. 
 

4. Nguhrpupau; vk;.rp.vk;. ,f;ghy; [dhjpgjp nrayfj;jpy; 2018.01.16 md;W 
eilngw;wh fhyepiy kw;Wk; thdpiy fhuzpfis mbg;gilahff; 
nfhz;l gUtq;fSf;fhd tpisr;riyj;  jpl;lkply; njhlu;ghd Njrpa 
gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. 
 

5. Nguhrpupau; vk;.rp.vk;. ,f;ghy; mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; Muha;r;rp 
mikr;rfj;jpy; 2018.08.30 md;W ebngw;w mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gk; 
Fwpj;j nghJr; nryT kjpg;gha;T Fwpj;j Njrpa gl;liwapy;  gq;Nfw;whu;. 
 

6. nry;tp N[.vd;. fdfuj;dk; nfhOk;gpd; BMICH ,y; 2018.10.20 md;W 
ru;tNjr fdpk rpk;Nghrpak; - 2018 ,y; gq;Nfw;whu;. 
 

7. nry;tp N[.vd;. fdful;dk; Nguhnjidg; gy;fiyf;fofj;jpy; 2018.02.23 
md;W ,yq;ifapd; Gtpapay; rq;fj;jpd; Mz;L mku;Tfs; Fwpj;j Njrpa 
rpk;Nghrpaj;jpy;  gq;Nfw;whu;. 
 

8. nry;tp N[.vd;. fdful;dk; Nguhjdp gy;fiyf;fofj;jpd; tpQ;Qhd 
KJfiy epWtdj;jpy; 2018.11.09 Kjy; 2018.11.10 tiu eilngw;w 
KJfiy mwptpay; Muha;r;rp fhq;fpu]pd; Njrpa rpk;Nghrpaj;jpy; 
gq;Nfw;whu;. 
 

9. Nguhrpupau; b.vd;.kfd-Mur;rp> nry;tp <.vk;.A+.V. Vfehaf;f kw;Wk; nry;tp 
N[.vk;.gp.v];. kjkhuz;lhty MfpNahu; 2018.01.17 Kjy; 2018.01.19 tiu 
fz;bapy; eilngw;w ePupopT kw;Wk; nghJthd ntg;gkz;ly Neha;fis 
vjpu;g;gjpy; %ypif mZFKiwfs; Fwpj;j 1tJ ,yq;if ANRAP 
(ANRAPSL1) gpuhe;jpaj;jpd; ele;j ru;tNjr khehl;by; gq;Nfw;wdu; 

 
10. Nguhrpupau; b.vd;.kfd-Mur;rp> nry;tp <.vk;.A+.V. Vfehaf;f kw;Wk; nry;tp 

N[.vk;.gp.v];. kjkuz;lhty MfpNahu; nfhOk;gpy; 2018.01.28 Kjy; 
2018.01.30 tiu eilngw;w njw;fhrpa capupj; njhopy;El;g khehL 2018 
Fwpj;j ru;tNjr khehl;by;  gq;Nfw;wdu;. 
 

11. Nguhrpupau; b.vd;.kfd-Mur;rp nry;tp vk;.V.it.vd;. tPurpq;f kw;Wk; jpUkjp 
N[.vk;.gp.v];. kjkuz;lhty> nfhOk;gpy; 2018.08.08 md;W “ehq;fs; 
Rthrpf;Fk; fhw;W" vd;w kFlj;jpy; ,yq;ifapd; fhw;W ts 
Kfhikj;Jtk; Fwpj;j VohtJ Njrpa rpk;Nghrpaj;jpy; gq;Nfw;wdu;. 
 

12. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp> 'ghJfhg;ghd cyfj;ij toq;Fjy;' vd;w 
Njrpa epfo;r;rpapy; gq;Nfw;whu;> ,j;Njrpa fUj;juq;F 2018.06.21 md;W 
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nfhOk;gpd; fpq;];gup N`hl;lypy; cyf mq;fPfhu ehs;0௨018 f;F Vw;g 
Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ. 
 

13. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp ,yq;ifapd; mwpTrhu; nrhj;Jf; 
nfhs;ifia tFg;gJ Fwpj;j Njrpa jpl;lj;jpy; 2018.06.11 md;W 
,yq;ifapd; nfhs;if Ma;Tf; fofj;jpy; gq;Nfw;whu;. 
 

14. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp 2018.05.11 md;W ,yq;if Nkk;ghl;L epu;thf 
epWtdj;jpy; (SLIDA) eilngw;w Njrpa kugZ ikak; kw;Wk; Njrpa 
kugZ juT fsQ;rpa gq;Fjhuu;fspd; $l;lj;jpd; Njrpa nfhs;if kw;Wk; 
MSk; topKiwfs; Fwpj;j Njrpa epfo;r;rpapy; gq;Nfw;whu;. 
 

15. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp 2018.09.12 md;W gj;juKy;iy Nthlu;]; 
vl;[py; eilngw;wh Rfhjhu kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; nfhs;iffSf;fhd 
fhw;wpd; ju kjpg;gPL Fwpj;j Njrpa gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. 
 

16. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp 2018.05.16 md;W Njrpa mbg;gil 
fw;iffSf;fhd Ma;T epWtdj;jpy; eilngw;w ,yq;iff;fhd tiuT 
mbg;gil mwptpay; Muha;r;rp nfhs;ifiag; gw;wp tpthjpj;J ,Wjp 
nra;tjw;fhd cs;sf fUj;juq;fpy; gq;Nfw;whu;. 
 

17. Nguhrpupau; b.vd;.kfd-Mur;rp> fz;bapy; 2018.11.12 md;W eilngw;w 
,yq;if-njd;dhg;gpupf;f fUj;juq;fpy; "ePu;: vjpu;fhyj;jpw;fhd jpl;lkply;" 
vd;w gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. 
 

18. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp mwptpay;> njhopy;El;gk; kw;Wk; Muha;r;rp 
mikr;rfj;jpd; fhu;g;gNul; jpl;lj;ij jahupg;gJ njhlu;ghd xU 
gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. ,J  2018.02.19 Kjy; 2018.02.20 tiu rd] 
tshfj;jpy; - Nffhiy eilngw;wJ. 
 

19. Nguhrpupau; b.vd;. kfd-Mur;rp>nfhOk;gpy; 2018௧2-06 md;W rp.Nf.b.A 
kPjhd ,uz;lhk; Mz;L M];jpNuypah- ,yq;if gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. 
 

20. nry;tp v];.lgps;A+. kPNgfkNf Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jt 
gPlj;jpy; 2018.01.26 Kjy; 2018.01.27 tiu b.vd;.V tupir Fwpj;j gapw;rp 
gl;liwapy;  gq;Nfw;whu;. 
 

21. nry;tp b.[p.v];.vd;. rkurpq;f nfhOk;gpy; 2018.09.28 md;W eilngw;w 
,yq;ifapd; capupay; epWtdj;jpd; 38 tJ Mz;L mku;Tfs; Fwpj;j 
Njrpa khehl;by;  gq;Nfw;whu;. 
 

22. nry;tp b.p.v];.vd;. rkurpq;f 2018.10.26 md;W ,yq;ifapd; fsdpapy; 
eilngw;w J}a kw;Wk; gad;ghl;L mwptpay; njhlu;ghd ru;tNjr 
rpk;Nghrpaj;jpy; (IRSPAS) - 2018 ,y;  gq;Nfw;whu;. 

 
23. Nguhrpupau; v];.nrdtPu> Nguhrpupau; b.v];.V. tpN[Re;ju> kw;Wk; Nguhrpupau; 

vk;.rp.vk;. ,f;ghy; MfpNahu; kfhNtyp Nkk;ghL kw;Wk; Rw;Wr;R+oy; 
mikr;rfj;jpy; 2018.12.20 md;W ele;j gRik fhyepiy epjp Fwpj;j 
Njrpa gl;liwapy; gq;Nfw;whu;. 
 

24. nry;tp vk;.V.it.vd;. tPurpq;f nfhOk;gpy; 2018.12.02 Kjy; 2018.12.08 tiu 
eilngw;w mwptpay; Kd;Ndw;wj;jpw;fhd ,yq;if rq;fj;jpd; 74 tJ 
Mz;L mwptpay; mku;Tfs; Fwpj;j Njrpa khehl;by;  gq;Nfw;whu;. 
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25. Nguhrpupau; b.v];.V. tpN[Re;ju [g;ghdpd; xrhfh> Xf;fp jPTfspy; FNshgy; 

[pNah G+q;fhtpy;  2018.05.26 Kjy; 2018.05.30 tiu eilngw;w And];Nfh 
FNshgy; [pNah ghu;f; gl;liw Fwpj;j ru;tNjr gl;liwapy;  gq;Nfw;whu;. 
 

26. nfhOk;gpy; 2018.10.14 Kjy; 2019.12.31 tiu eilngw;w capu;g;gy;tifik 
Rw;Wr;R+oy; Nritf; Fwpfhl;bfs; kw;Wk; topfhl;Ljy;fspd; Nkk;ghL 
Fwpj;j Njrpa jpl;lj;jpy; Nguhrpupau; vd;.b.Rgrpq;f gq;Nfw;whu;. 
 

27. Nguhrpupau; b.v];.V. tpN[Re;ju 2018-01௧8 md;W fz;bapy; eilngw;w 
ePupopT vjpu;g;G jhtuq;fs; Fwpj;j Mrpa tisaikg;G (ANRAP) khehl;by; 
gq;Nfw;W> ",yq;ifapd; kUj;Jt jhtuq;fs;" vd;w njhdpg;nghUspy; 
RNjr kUj;Jtk; njhlu;ghf xU ciu epfo;j;jpdhu;. 

 
 

Vida gapw;rp jpl;lq;fs; fPNo gl;bayplg;gl;Ls;sd: 

ngau; 
 

gapw;rp jpl;lk; 
 

gapw;rp toq;Feu; epjp 
epWtdk; 

fhyk; 

fahd; nrduj; 
gz;lhu 

Mtz tPbNah 
jahupg;G 
(tPbNahfpuhgp kw;Wk; 
tPbNah vbl;bq;) 

Video unit at 
the National 
Agriculture I
nformation 
and 
Communicati
on Centre 
(NAICC) 

NIFS 3 khjk; 

jpU tp. 
Vfehaf;f 

mYtyf R+oypd; 
cw;gj;jpj;jpwid 
mjpfupf;f google 
Nritfisg; 
gad;gLj;Jjy; 

Ministry of 
Science, 
Technology 
and Research 

NIFS 2018-10-18 

jpU tp. 
Vfehaf;f 

kpd; muR> irgu; 
ghJfhg;G kw;Wk; 
r%f Clfq;fs; 
Fwpj;j gl;liw 

National 
Library and 
Documentati
on Services 
Board 

NIFS 2018-10-16 

nry;tp 
b.rp.gp.Nf. 
jpyfuj;d 

kpd; muR> irgu; 
ghJfhg;G kw;Wk; 
r%f Clfq;fs; 
Fwpj;j gl;liw 

National 
Library and 
Documentati
on Services 
Board 

NIFS 2018-10-16 

nry;tp 
v];.v];.Nf. 
rhfyR+upah 

njhopy;El;g 
mjpfhupfSf;fhd 
Nju;r;rp Nkk;ghl;L 
jpl;lk; 

National 
Human 
Resources 
Development 
Council.  Pla
ce - 
University 
of Putra, 
Malaysia 

NIFS 07 ehl;fs;  

(26.06 – 02.07 
2018) 

nry;tp 
Mu;.Nf.rp. 
fUzhuj;d 

njhopy;El;g 
mjpfhupfSf;fhd 
Nju;r;rp Nkk;ghl;L 
jpl;lk; 

National 
Human 
Resources 
Development 
Council.  Pla

NIFS 07 ehl;fs;  

(26.06 – 02.07 
2018) 
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ngau; 
 

gapw;rp jpl;lk; 
 

gapw;rp toq;Feu; epjp 
epWtdk; 

fhyk; 

ce - 
University 
of Putra, 
Malaysia 

Mu;.vk;. tpjhd jpwe;j %y 
b[pl;ly; E}yfk; 
Fwpj;j gl;liw - 
b];Ng]; 

The National 
Science 
Foundation  

NIFS 25-26.07. 2018 

,Rup uj;ehaf;f epiyahd Ntiy 
tho;f;iff;fhd 
ce;Jjy; Fwpj;j 
xU ehs; gl;liw 

National 
Institute of 
Fundamental 
Studies, 
Kandy 

NIFS 30.05 2018 

,Rup uj;ehaf;f ngu;fpd;-vy;ku; 
,dhy; elhj;jg;gl;l 
GC gFg;gha;T> 
HPLC kw;Wk; ICP - 
OEC gw;wpa 
gapw;rp gl;liw 

Techno 
Solution Pvt 
Ltd. 

Techno 
Soluti
on Pvt 
Ltd. 

06.08.2018 

,Rup uj;ehaf;f mwptpay; vOj;J 
Fwpj;j gl;liw 

NIFS-Young 
Scientists 
Association 

NIFS-
Young 
Scient
ists 
Associ
ation 

28.08.2018 

 

x "fy;tprhuh Copau;fSf;fhd epiyahd ciog;G tho;f;iff;fhd ce;Jjy; gw;wpa 
gl;liw" NIFS ,d; mwptpay; fy;tp kw;Wk; gutyhf;fy; gpuptpdhy; NIFS 
Copau;fSf;fhf 2018.05.30 md;W fz;bapy; cs;s uhay; khypy; 58 gq;Nfw;ghsu;fSld; 
Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. 
tsthsu;: jpUkjp Nf.vk;.v];.b. [aNrfu Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; (gapw;rp kw;Wk; 
fw;wy;) ,yq;if Nkk;ghl;L epu;thf epWtdk; (SLIDA). 
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9. fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs; 

9.1 epjp eltbf;iffspd; RUf;fk; 
9.1.1 Kd;ida Mz;LfSld; nrytpdq;fspd; xg;gPL 

9.1.1.1 njhlu;r;rpahd Ie;J Mz;LfSf;fhd nryT xg;gPL 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Ie;J Mz;LfSf;fhd %yjdr; nryT xg;gPL 
  

tUlk; 2014 2015 2016 2017 2018 
 &.‘000 
epiyahd nrhj;Jf;fis 
nfhs;tdT nra;jy; 

787 741 4,782 5,874 19118 

fl;bl fl;Lkhdk; 111,113 43,852 125,261 110,674 58374 
Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghL - - - - 15458 

nkhj;jk; 11,900 44,593 130,043 116,548 92,950 

 

  

tUlk; 2014 2015 2016 2017 2018 
 &.‘000 
Copau;fSf;fhd 
rk;gsq;fs; 

87,509 113,491 122,808 122,430 137,142 

Vida 
njhlu;r;rpahd 
nryTfs; 

62,360 61,473 67,293 76,188 77,815 

nkhj;jk; 149,869 174,964 190,101 198,618 214,957 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2014 2015 2016 2017 2018

Personnel Emoluments Other recurrent expenditure Total
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9.2 31.12.2018 cld; KbtilAk; Mz;bw;fhd epjp eltbf;iffspd; RUf;fk; 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 njhlu; nryTfs; %yjdk; 
 njhif (&.‘000) % njhif (&.‘000) % 

2017     
mDkhdpf;fg;gl;lJ          260,040  100        175,000  100 

mq;fPfupf;fg;gl;lJ          188,000  72.30      99,000  56.57 

nfhLf;fg;gl;lJ          187,677  72.17      68,978  39.42 

2018     

mDkhdpf;fg;gl;lJ          276,189  100    267,516  100 

mq;fPfupf;fg;gl;lJ          190,000  68.79    120,000  44.86 

nfhLf;fg;gl;lJ          185,023  66.99      98,194  36.71 

Ma;T$l 
cgfuzq;fs;

56.85%

E}yfg; Gj;jfq;fs;
1.21%

epyk;> epy 
tsg;gLj;Jif

0.29%

thfd guhkupg;G
0.03%

fl;blq;fs; kw;Wk; 
mikg;G 
24.64%

mYtyf 
cgfuzq;fs;16.24

%

Gjpa fl;blk;
0.60%

fUtp kw;Wk; 
eilKiwg;gLj;jy;

0.13%

%yjdr; nryTfs; - 2018

Lab Equipment

Library Books

Land & Land Improvement

Vehicle Overhaul

Building & Structres

Office Equipment

Building - New

Tool & Implement

jdpg;gl;l 
Cjpaq;fs;
66.63%

Nghf;Ftuj;J 
nryTfs;
0.60%

Suppliers
7%

guhkupg;G nryT
3.60%

Nritfs;
21.96%

njhlu; nryTfs; - 2018 

Personal Emoluments Traveling Expenses Suppliers Maintenance Expenditure Services



 gf;fk; 50 
tUlhe;j mwpf;if – 2018 

9.3 epjp epiy mwpf;if 

mbg;gilf;fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk;> ,yq;if 

31.12.2018 ,y; epjp epiy mwpf;if 
    (R E S T A T E D ) 
   S L R s  S L R s  

 NOTE 2018 2017 

nrhj;Jf;fs;     

elg;Gr; nrhj;Jf;fs;     

gzk; kw;Wk; tq;fp epYitfs;  1 150,529,455.87 126,262,805 
Kd;nrYj;jpa itg;Gf;fs; kw;Wk; Kw;gzk; 2 14,022,034.93 21,803,603 
epiyahd nrhj;Jf;fspd; Nja;T   59,669.77 24,915,351 
gz;bif Kw;gz KjyPL  300,000.00 300,000 
Efh;Nthh; fld; epjp KjyPL  296,325.37 268,148 
epiyahd itg;Gf;fspypUe;J ngwj;jf;f tl;b  7,244,021.68 6,612,944 
mYtyh; Efh;Nthh; fld  3 4,805,947.00 4,628,889 
Kw;gzk; kw;Wk; Vida ngwf;$bait 4 152,371.37 184,361 
,Ug;Gf;fs;  5 2,295,588.01 2,343,616 
   179,705,414.00 187,319,717 
elg;gy;yhj nrhj;Jf;fs;     

njhlUk; Ntiyfs;  6 17,455,039.83 2,160,000 
fl;Lkhdj;jpd; Muk;gr; nryT  711,307.36 602,688 
Nrkyhg epjp KjyPL 7 111,505,089.10 89,274,352 
gapw;rpr; nraw;wpwd;   949,197.40 949,197 
nkfh jpl;lk;- kPs; kpd;Ndw;w$ba kpd;fyq;fs;  939,080.25 - 
cilik kw;Wk; cgfuzk; 8 593,270,578.38 561,843,551 

   724,830,292.32 654,829,788 
nkhj;j nrhj;Jf;fs;   904,535,706.32 842,149,505 

nghWg;Gf;fs;     
elg;Gg; nghWg;Gf;fs;     

nrYj;jNtz;ba fzf;Ffs;  9 8,838,188.62 6,500,267 
ml;LW nrytpdk;  10 3,388,598.85 2,017,959 
   12,226,787.47 8,518,226 
elg;gy;yhj nghWg;Gf;fs;     

ghpe;Jiuf;fg;gl;l epjpfs; kw;Wk; 
khdpaq;fs; 

 11 150,873,194.69 117,325,573 

NtWgl;l nghWg;Gf;fs;  12 38,991,294.58 28,510,186 
   189,864,489.27 145,835,759 
Njwpa nghWg;Gf;fs;   202,091,276.74 154,353,985 

Njwpa nrhj;Jf;fs;   702,444,429.58 687,795,520 

Njwpa nrhj;Jf;fs;/ chpik %yjdk;     

%yjd epjpak; - nrytplg;gl;lJ  13 743,606,249.81 659,406,939 

- nrytplg;glhjJ 99,020,834.19 85,026,601 

[dhjpgjp epjpak; -nrytplg;gl;lJ   7,078,501.15 7,078,501 
nrhj;J kPs;kjpg;gPl;L xJf;fk;  118,388,385.47 131,630,743 
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epWtd epjp   (265,649,541.04) (195,347,264) 
nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;/ chpik %yjdk;  702,444,429.58 687,795,520 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtfk; 

,yq;if 
31.12.2018 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd epjpf;$w;W 

  

 
Fwpg;G 

 
SLRs 
2018 

(kPsj;jug;gl;lJ) 
SLRs 
2017 

njhopw;ghl;L tUkhdk;    

kPs;tU khdpak;  185,023,000.00 187,677,000.00 
Vida tUkhdk; 14 19,458,216.21 12,540,762 
  204,481,216.21 200,217,762 
nrytpdk;    
jdp egu; Ntjdq;fs; 15 137,141,763.52 122,430,103 
Nghf;Ftuj;J 16 1,292,368.74 1,322,542 
tpepNahfk; kw;Wk; Efu; nghUl;fs; 17 15,488,478.95 14,008,797 
guhkhpg;G 18 7,747,093.69 10,372,102 
xg;ge;j Nritfs; 19 22,079,521.06 22,084,134 
ngWkhdj; Nja;T  85,112,270.90 75,061,612 
Vida nrytpdk; 

20 31,207,821.37 28,400,319 

nkhj;jj; njhopw;ghl;L nrytpdk; 
 300,069,318.23 273,679,609 

,aq;F nraw;ghLfshy; Vw;gLk; 
gw;whf;Fiw  (95,588,102.02) (73,461,847) 

epjpr; nrytpdk; 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; ifg;nghWg;G 
ePf;fy; el;lk; 

 

 
 

(8,483,398.08) 

 

Mz;Lf;fhd epfu gw;whf;Fiw  (104,071,500.10) (73,461,847) 
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9.5 fhRg;gha;r;ry; $w;W  
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtfk; ,yq;if 

31.12.2018 ,y; KbTw;w tUlj;jpw;fhd 

  
njhlh;G 

 (RESTATED) 
SLRs. SLRs. 
2018 2017 

njhopw;ghl;L eltbf;iffspy; ,Ue;J fhRg;gha;r;ry;   
 

(104,071,500) 

  
 

(73,461,847) 
rhjhuz eltbf;iffSf;fhd gw;whf;Fiw gf;fk; 5 

 

   (104,071,500) (73,461,847) 

fhRg; ngau;r;rpf;F cl;glhjit     
ngWkhdj; Nja;T  gf;fk; 19 Fwpg;G 

8 
85,112,271  75,061,612 

ngWkhdj;Nja;T xJf;fPl;Lr; rPuhf;fy;fs; gf;fk; 25 Fwpg;G 
14 

(504,182)  - 

%yjdr; nrhj;Jf;fs; mfw;wypy; Vw;gl;l ,og;G gf;fk; 5 8,483,398  - 
gzpf;nfhil Kd;Ndw;ghL gf;fk; 28 Fwpg;G 

20 
6,075,930  8,557,091 

Copah; Efh;Tf;fldpy; (mjpfhpg;G)/FiwT gf;fk; 4 Fwpg;G 3 (177,058)  (311,887) 

,Ug;gpy; (mjpfhpg;G)/FiwT gf;fk; 4 Fwpg;G 5 48,028  (97,464) 
Kw;gzk; kw;Wk; ngwf;$batw;wpy; (mjpfhpg;G)/FiwT gf;fk; 4 Fwpg;G 4    

itg;Gf;fs;> Kw;nfhLg;gdTfs; kw;Wk; 
Kw;gzq;fspy; (mjpfupg;G)/FiwT 

gf;fk; 4 Fwpg;G 2 31,990  376,159 

nryTf; fzf;Ffspy; (mjpfupg;G) /FiwT gf;fk; 4 & 6 
Fwpg;G 10 

2,337,922  5,212,121 

ml;LW nrytpdq;fspy; (mjpfupg;G) / FiwT gf;fk; 4 Fwpg;G 
10 

1,370,640  21,832 

gzpf;nfhil  nfhLg;gdT  (571,238)  
 

109,989,268 

(644,341) 

njhopw;ghl;L nraw;ghLfspy; Njwpa fhRg;gha;r;ry;   5,917,768 46,317,605 

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspy; fhRg;gha;r;ry; 
    

njhlUk; Ntiyfspy; (mjpfupg;G) / FiwT gf;fk; 4 Fwpg;G 6 (15,295,040)  170,011,885 
epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT gf;fk; 4 & 19 

Fwpg;G 8 
(74,159,552)  (326,192,772) 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; rPuhf;fk; gf;fk; 4 (631,078)  (2,091,211) 
fl;Lkhdk; gf;fk; 4 (108,619)  (602,688) 
KjyPLfs; - Nrkyhg epjpak; gf;fk; 4 Fwpg;G 7 (22,230,737)  (12,348,683) 

         - Efu;Tf; fld; epjpak; gf;fk; 4 (28,177)  113,087 
nkfh g;nuh[f;l; gf;fk; 4 (939,080)  - 

   (113,392,283)  

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspy; Njwpa fhRg;gha;r;ry;  (113,392,283) (171,110,380) 

epjp nraw;ghLfspy; fhRg;gha;r;ry;     

mur %yjdg; gq;fspg;G gf;fk; 6 98,193,544  68,978,379 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epjpak; kw;Wk; khdpak; gf;fk; 4 Fwpg;G 11 33,547,622  17,082,994 

   131,741,166  

epjp nraw;ghLfspy; Njwpa fhRg;gha;r;ry;   131,741,166 86,061,373 

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhdtw;wpy; Njwpa 
mjpfupg;G/FiwT 

  24,266,651 (38,731,402) 

tUlj; njhlf;fj;jpy; fhRk; fhRf;F rkkhditAk; gf;fk; 11 
Fwpg;G 1 

 126,262,804 164,994,206 

tUl ,Wjpapy; fhRk; fhRf;F rkkhditAk;  gf;fk; 11 
Fwpg;G 1 

 150,529,455 126,262,804 
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9.6 Njwpa nrhj;J /chpik %yjdj;jpy; khw;wk; 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtfk; 

,yq;if 
31.12.2018 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd Njwpa nrhj;J /chpik %yjdj;jpy; khw;wk; 

fl;Lg;gLj;Jk; jdpAUtpd; chpikahsh;fSf;F cilikahf;fj;jf;fJ 

 gq;fspj;j 
%yjdk; 

[dhjpgjp 
epjpak; 

kPs; kjpg;gPl;L 
kpif 

epWtf epjp  nkhj;j Njwpa 
nrhj;J 
 

31 khh;fop 2017y; 
epYit 

744,433,540.00 7,078,501.15 131,630,743.37 (195,845,698.45) 687,297,086.07 

fle;j Mz;by; rPh; 
nra;ag;gl;l epjp - - - 498,434.88 498,434.88 

31 khh;fop 2017y; 
epYit 
(kPsj;jug;gl;l) 

 
744,433,540.00 

 
7,078,501.15 

 
131,630,743.37 

 
(195,347,263.57) 

 
687,795,520.95 

kWkjpg;gPPl;Lg; 
gw;whf;Fiw 

- - 19,440,505.63 - 19,440,505.63 

khdpaq;fspypUe;J 
nfhs;tdT 
nra;ag;gl;l 
epiyahd nrhj;J 

- - - 2,160,957.87 2,160,957.87 

elg;G Mz;by; 
epWtf epjpapy; 
Nrh;f;fg;gl;lit 

- - - 31,608,264.76 31,608,264.76 

njhopw;ghl;L 
eltbf;iffspUe;jhd 
gw;whf;Fiw 

- - - (104,071,500.10) (104,071,500.10) 

epiyahd 
nrhj;Jf;fspd; ePf;fk; 

- - (32,682,863.53) - (32,682,863.53) 

Mur kw;Wk; NtW 
topfspy; ngwg;gl;l 
%yjd epjp 

 
98,193,544.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
98,193,544.00 

31 khh;fop 2018y; 
epYit 

842,627,084.00 7,078,501.1
5 

118,388,385.47 (265,649,541.04) 702,444,429.58 
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9.7 fzf;fpaw; nfhs;iffs; - 2018 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtfk; - ,yq;if 
tpNrlkhd fzf;fpaw; nfhs;iffs; - tUl ,Wjp 31 khh;fop 2018 

1. nghJthd fzf;fPl;Lf;nfhs;iffs; 

1.1. ,e;j epjp mwpf;iffs; tuyhw;Wf;fpiua mbg;gilapy; ,yq;if mur Jiwapd; 
cz;ikj;jd;ik mbg;gilapyhd fzf;fPl;Lj; juj;jpw;F mikthfj; 
jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; tpN~l kPs;kjpg;gPl;Lf; FOTf;fikthf Nkhl;lhh; 
thfd kPs;kjpg;gPl;bw;Fg; gjpyhf ,f;fzf;Ffisg;ghjpf;Fk; gztPf;ff; 
fhuzpfSf;fhd rPuhf;fy;fs; vJTk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

1.2. ,t;thNw Ma;T$lf;fUtpfs;, ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fUtpfs;;, 
Fsph;rhjdg;ngl;bfs;, tspr;rPuhf;fpfs;, njhlh;ghly;rhjdq;fs;,  mYtyf 
kw;Wk; ehdhtpjf; fUtpfs;, tpisahl;L cgfuzq;fs; vd;gd tpN~l 
kPs;kjpg;gPl;Lf; FOtpdhy; kPs;kjpg;gPL nra;ag;gLtJld; ,f;fzf;Ffisg; 
ghjpf;Fk; fhuzpfs; vitAk; ,y;iy. 

1.3. 2011 ,y; kPs;kjpg;gPLnra;ag;gl;l epiyahd nrhj;jpd; ngWkjp kw;Wk; 2015k; 
Mz;by; kw;Wk 2018k; Mz;by; Nkhl;lhh; thfdq;fspd; ngWkjp vd;gd epWtf 
epjpaf;fzf;fpdhy; rPuhf;fg;gLk; kPs;kjpg;G xJf;fPlhff; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
Nkhl;lhh; thfdq;fspd; kPs;kjpg;gPlhdJ fz;b Nkhl;lhh; 
Nghf;Ftuj;Jj;jpizf;fsg; ghPl;rfhpdhy; 16.02.2015> 20.02.2015  kw;Wk; 27.08.2018 
,y; fhzg;gl;l re;ijg; ngWkjpAld; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

1.4. Kd;ida tUl ,yf;fq;fSk; nrhw;nwhlh;fSk; Njitg;gLk; ,lq;fspy; 
jw;Nghija rkh;g;gpg;Gf;F mikthf kPs xOq;FgLj;jg;gl;Ls;sd. 

1.5. ntspehl;L ehza khw;Wif 

vy;yh ntspehl;L ehzaf; nfhLf;fy;thq;fy;fSk; mit nra;ag;gl;l 
Neuj;jpYs;s tpfpjg;gb khw;wPL nra;ag;gl;Ls;sd. tjpahNjhh; ntspehl;L 
ehzaf;fzf;F kPjpahdJ epjp epiyikf; $w;wpd; jpfjpapy; eilKiwapyUe;j 
tpfpjg;gb fzf;fplg;gl;Ls;sJ. 

1.6. thp tpjpg;G 

cs;ehl;L ,iwthpj;jpizf;fs 1979 k; Mz;L 28k; ,yf;f (jpUj;jg;gl;l) 
rl;lj;jpd; gFjpfs; 8(a) (xxxix) Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; ,e;epWtfkhdJ 
,yq;ifapy; tUkhd thpapypUe;J tpyf;fspf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

2. nrhj;Jf;fSk; mtw;wpd; ngWkjp kjpg;gplypd; mbg;gilfSk; 

2.1. ,Ug;Gf;fs; 

,Ug;ghdJ tuyhw;Wf;fpua mbg;gilapy; fzpf;fg;gl;Ls;sJld; vy;yh 
toq;fy;fSk; FIFO mbg;gilapy; fzpf;fg;gl;ld. 

2.2. epiyahd nrhj;Jf;fs; 

2.2.1. epiyahd nrhj;Jf;fSf;fhd nrythdJ nfhs;tdT ay;yJ 
fl;Lkhdr;nryT kw;Wk; Nkyjpfkhf Vw;gLk; nryTfspd; $l;Lj;njhif 
MFk;. 2.2.2 ,y; Fwpg;gplg;gl;ljw;F ,zq;f epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
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ngWkjpfs; mtw;wpw;F Vw;gl;l nrytpypUe;J ngWkhdj; Nja;Tfisf; 
fopg;gjd; %yk; ngwg;gl;lJ.  

2.2.2. E}yfg; Gj;jfq;fSf;fhd  nrythd &gh 1097477.65 MdJ ghuk;ghpa 
nrhj;Jf;fspy; Nrh;f;fg;gl;ld. 

2.2.3. Ma;$l cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf kw;Wk; Vida cgfuzq;fs; 
ngWkjp kw;Wk; fhl;rp Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fis 
cs;slf;fpatw;wpd; vOjg;gl;l ngWkjp &. 16>317>450.00 kw;Wk; &. 
770>940.00. 

2.2.4. ed;nfhilfshf ngwg;gl;l epiyahd nrhj;Jf;fs;> 2018 Mk; Mz;bypUe;J 
xj;jpitf;fg;gl;l nghWg;ghf nfhs;sg;gLk; 

2.2.5. epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkhdj;Nja;T 
epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkhdj;Nja;T Vw;ghLfs; mtw;wpd; gad;gL 
Mal;fhyj;jpy; fopg;gjw;fhf mtw;wpw;fhfpa nryTfspd; kPJ gpd;tUkhW 
fzpf;fg;gl;Ls;sd. 

*ghJfhg;G cgfuzq;fs; - 1999 k; Mz;bypUe;J Nja;khd tPjk; 33.33% 
,ypUe;J 10% Mf khw;wg;gl;Ls;sJ. 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkhdj;Nja;Tfs; mtw;iw thq;fpa 
jpfjpapypUe;J mfw;Wk; jpfjp tiu jug;gLfpwJ. 

2.3. KjyPL 

   njhopy; jUeh; kw;Wk; Copah;fs; NIFS ,d; Nrkyhg epjpf;Fg; gq;fspj;j  
   njhiffs; Njrpa Nrkpg;G tq;fpapy; epiyahd itg;Gf;fspy; KjyPL  
   nra;ag;gl;ls;sd.  

2.4. Efh;Tf;fld; epjpf;Fr; nrYj;jg;gl;l njhiffs; Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; 
Nrkpg;Gf; fzf;fpy; itg;gpyplg;gl;Ls;sd. 

Nkhl;lhu; thfdq;fs; 20% 

E}yfg; Gj;jfq;fs; 33.33% 

fl;llk; 10% 

Ma;T$l cgfuzk; 10% 

tpisahl;L cgfuzk; 33.33% 

fzdpfs; 25% 

fzdp nkd;nghUs; 25% 

jsghlq;fSk; nghUj;Jf;fSk; 10% 

njhlh;ghly; 10% 

tspr;rPuhf;fpfs; 10% 

Fsph;rhjdg;ngl;bfs; 10% 

,ae;epu cjphpg;ghfq;fs; 10% 

mYtyfk;  

miw ypndd; 33.33% 

jl;Lf;fs; kw;Wk; cztf cgfuzq;fs; 33.33% 
* ghJfhg;G cgfuzq;fs; 10% 

mYtyf cgfuzq;fs; 20% 

Sundry nrhj;Jf;fs; 10% 

tphpthf;ff;$ba nrhj;Jf;fs;; 10% 
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3. nghWg;Gf;fSk; xJf;fq;fSk; 

3.1. epjp epiyikf; $w;wpd; jpfjpapd; NghJs;s vy;yh njhpe;j nghWg;Gf;fSk; 
xJf;fq;fSk; fzf;fpy; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

3.2. Xa;T+jpa cgfhug;gzk; 

1983 k; Mz;L cgfhug;gzr;rl;l ,yf;fk; 12 ,d; gb 5 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
fhyk; njhlh;e;J ,e;epWtfj;jpy; NritapypUe;jth;fSf;F ,isg;ghw;W 
cgfuzg;gzk; nrYj;Jtjw;Nfw;g ,f;fzf;fpy; xJf;fPL nta;ag;gl;Ls;sJ. ,J 
epjp epiyikf; $w;wpy; gpd;Dhpikg; nghWg;Gf;fspy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

3.3. NIFS Nrkyhgepjp 
   31 khh;fop 2018y; Copah;fsJ epjpahdJ epjp epiyikf; $w;wpy; tpNrl 
epjpahff; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
 

4. tUkhdq;fs; 

4.1. mur khdpak;  

kPsha;Tf;F cl;gLj;jg;gLk; Mz;by; kPz;LtUk; nrytpdq;fSf;nfd ngwg;gl;l 
mur khdpaq;fs; elg;ghz;L epjpf;$w;wpy; fhl;lg;gl;Ls;sd. Kd;ida 
Mz;Lfspy; jpuz;l nkhj;j tUkhdk; kw;Wk; %yjdk; mt;thW ngwg;gl;l 
khdpak; vd;gd epjp epiyikf; $w;wpy; epWtf epjpaq;fs; vdf; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

4.2. ntspehl;L kw;Wk; gpw khdpaq;fs; 

tUlj;jpy; fpilj;j midj;J ntspehl;L kw;Wk; gpw khdpaq;fs; tuT 
nryTj;jpul;by; fhl;lg;gl;Ls;sJ. mt;thW ngwg;gl;l elg;G tUlj;jpy; nryT 
nra;ag;glhj khdpaj;njhifia tpNrl epjpAk; khdpaKk; vDk; jiyg;gpd; fPo; 
epYitg;gj;jpuj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

 

4.3. Muha;r;rp khdpa epjp 

nryT nra;ag;glhj khdpakhdJ epjp epiyikf; $w;wpy; tpNrl epjpapd; fPo; 
Muha;r;rp khdpa epjp vdf; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

 

5. xJf;fg;gl;l tuT nryTj;jpl;l epjpg; gad;ghL 

jpUj;jg;gl;l tuT nryTj;jpl;l kjpg;gPlhdJ kjpg;gPL kw;Wk; Kd;ida Mz;L 
%yjd epjpapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
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10. fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOtpd; mwpf;if 
 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; (NIFS) fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; 
FOthdJ NIFS ,d; cs;sff; fl;Lg;ghLfisAk; epjp mYty;fisAk; guprPypg;gjd; nghUl;L 
MSeu;fs; rigapd; Xu; cgFOthf rigahy; epakpf;fg;gLfpd;wJ.  
 
$l;lq;fs; 
2018 khu;fop 31 Mk; jpfjp KbTw;w Mz;bd; NghJ> fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOthdJ 
4 $l;lq;fis elhj;jpAs;sJ. epWtdj;jpd; gzpg;ghsuhfpa gpujk ,af;Feu; fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOtpd; rfy $l;lq;fSf;Fk; miof;fg;gl;bUe;jhu;.  
tUlhe;jf; fzf;fha;Tfspd; Nehf;nfy;iy kw;Wk; epytuk; njhlu;ghf ntspg;Gwf; 
fzf;fha;thsu;fSld; fye;Jiuahly;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  
 
cs;sff; fzf;fha;Tk; mdu;j;j Kfhikj;JtKk;  
cs;sff; fzf;fha;T epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ epWtdj;jpd; gpujhd gpupTfisAk; nraw;ghLfisAk; 
cs;slf;fpaikia cWjpnra;J nfhs;Stjd; nghUl;L FOthy; kPsha;Tf;F cl;gLj;jg;gl;lJ.  
 

nraw;ghLfs; epWtdj;jpd; nrhj;Jf;fisg; ghJfhf;Fk; tifapy; mike;jpUg;gij 
cWjpg;gLj;Jjd; nghUl;Lk; epjp mwpf;ifaply; KiwikahdJ epjpf; $w;Wf;fisj; jahupj;jypYk; 
Kd;nkhopjypYk; jq;fpapUg;gij cWjpg;gLj;Jjd; nghUl;Lk; fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; 
FOthdJ cs;sff; fzf;fha;T mwpf;iffis kPs;guprPyid nra;J fye;jha;T nra;jJld; 
epWtdj;jpd; cs;sff; fl;Lg;ghLfs; njhlu;ghd fzf;fha;T Iatpdhf;fs; fzf;fha;thus; 
ehafj;jhy; rku;g;gpf;fg;gl;ld.  
fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOtpd; rfy $l;lq;fspYk; gpurd;dkhfp ,Uf;FkhW 
fzf;fhsu; miof;fg;gl;lJld; NIFS ,d;  epjpr; nraw;ghLfs; njhlu;ghd njspTgLj;jy;fSk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  
  
fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOtpd; rfy Mo;e;jha;TfspYk; gpurd;dkhfp ,Uf;FkhW 
cs;sff; fzf;fha;thus; miof;fg;gl;bUe;jhu;. mtu; mtrpakhd cs;sff; fzf;fha;tpd; 
rhuhk;rj;ijAk; Fwpj;j fhyj;jpd; NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;l Gydha;Tfspd; tpguq;fisAk; 
Kd;nkhope;jhu;.   
 

cs;sff; fzf;fha;T KbTfSf;fhd cupa jiytu;fspd; gjpy;fs; kPsha;T nra;ag;gl;L 
mtrpakhd jpUj;jr; nraw;ghLfs; gupe;Jiuf;fg;gl;ld.  
 
cs;sff; fl;Lg;ghLfs; 
FOthdJ mjDila $l;lq;fspd; NghJ> epjp mdu;j;jq;fSf;F cl;gLjy; njhlu;gpy; $ba 
ftdQ; nrYj;jp cs;sff; fl;Lg;ghl;Lj; njhFjpfspd; epiwTj;jd;ik kw;Wk; gaDWjp gw;wp 
kPsha;T nra;jJ.  
 
epjpf; $w;Wfs;    
FOthdJ epWtdj;jpd; epjpf; $w;Wf;fisAk; tUlhe;j mwpf;ifiaAk; toq;Ftjw;F Kd;ghf 
ek;gfj;jd;ik kw;Wk; ,yq;ifapd; nghJj; Jiwf; fzf;fPl;Lj; juhjuq;SlDk; Vida epjp 
xOq;FtpjpfSlDkhd ,irT njhlu;ghf kPsha;T nra;jJ. FOthdJ epjpf; $w;Wf;fspd; 
ntspg;gLj;Jifapd; epiwTj;jd;ik gw;wpAk; kPsha;T nra;jJ.  
 
ntspg;Gwf; fzf;fha;thus;fs;  
FOthdJ fzf;fha;thus; ehafj; jpizf;fsj;jhy; toq;fg;gl;l tUlhe;j epjpf; $w;Wf;fs;> 
mtw;Wf;fhd Kfhij;Jtj;jpd; gjpy;fs; njhlu;gpy; fz;fha;T mwpf;ifia kPsha;T nra;jJld; 
mtw;wpd; nghUl;L Kw;nfhzug;gl;l tplaq;fs; njhlu;gpYk; ftdQ; nrYj;jpaJ. ntspg;Gwf; 
fzf;fha;thus;fs; Kf;fpaj;JtKila rfy tplaq;fs; njhlu;gpYk; fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOTf;F njupag;gLj;jpf; nfhz;bUe;jdu;. FOthdJ $l;lq;fspd; NghJ 
fzf;fha;T mj;jpal;rfiur; re;jpj;jJld; fzf;fha;tpd; NghJ vOe;j gpur;rpidfs; njhlu;gpy; 
fy;Jiuahb Njitahd re;ju;g;ggq;fspy; jpUj;jr; nrw;ghl;ilg; gupe;Jiu nra;jJ. 
 
KbTfs; 
epWtdj;jpy; epyTfpd;w fl;Lg;ghl;Lr; R+oyhdJ mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; 
epjp mwpf;ifaplypd; ek;gfj;jd;ik njhlu;ghf epahakhd cWjpg;ghl;il toq;Ffpd;wJ> 
nrhj;Jf;fs; ghJfhf;fg;gLfpd;wd kw;Wk; murhq;fj;jpd; tpjpfSlDk; xOq;FtpjpfSlDk; 
,zf;fg;ghlhdJ Ngzg;gLtJld; fzf;fha;T nra;ag;gl;l fzf;Ffs; VNjDk; fzprkhd 
jtwhd-$w;Wf;fisf; nfhz;bUf;ftpy;iy vd;w epiyg;ghl;il fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; 
FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 
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11. epjpf; $w;Wf;fs; njhlu;ghff; fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if 
 
 
 mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; 2018 k; Mz;L khu;fop khjk; 31 k; 

jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; kw;Wk; rl;luPjpahd guprPyidj; 

Njitg;ghL njhlu;ghf 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; 

12 Mk; gpuptpw;fikthf fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if 

 

1. epjpf;$w;W 

 
1.1 Kidg;gopAs;s mgpg;guhak; 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; 2018 Mk; Mz;L khu;fop khjk; 31 

Mk; jpfjpf;Fupa epjp epiy$w;W kw;Wk; mj;jpfjpAld; epiwTf;F tUk; Mz;bd; 

epjp nrayhw;Wiff; $w;W> cupikg;gq;F khw;wq;fs; njhlu;ghd $w;W kw;Wk; Fwpj;j 

jpfjpAld; epiwTf;F tUk; Mz;bd; epjpg;gha;ry; $w;W kw;Wk; epjpf; 

$w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gfs; vd;gd Kf;fpaj;JtKila fzpg;gPl;Lf; nfhs;iffspd; 

rhuhk;rk; mlq;fyhf 2018 Mk; Mz;L khu;fop khjk; 31 Mk; jpfjpAld; epiwTf;F 

tUk; Mz;Lf;fhd epjpf; $w;wwpf;if ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 

murpayikg;gpd; 154(1) Mk; cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSld; Nru;j;J thrpf;fg;gl 

Ntz;ba 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

vdJ gzpg;gpd; fPo; fzf;fha;T nra;ag;gld. ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 

murpayikg;gpd; 154(6) Mk; cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSf;F mikthf vdJ 

mwpf;ifahdJ fhyf;fpukj;jpy; ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rku;g;gpf;fg;gLk;.  

 

Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gilapy; tpgupf;fg;gl;l tplaq;fs; jtpu;e;j 

epWtdj;jpd; ,t; mwpf;ifahdJ 2018 Mk; Mz;L khu;fop khjk; 31 Mk; jpfjpapy; 

cs;sthwhd epWtdj;jpd; epjp epyik kw;Wk; mj;jpfjpapy; epiwTw;w Mz;Lf;fhd 

mjDila epjpr; nrayhw;Wif kw;Wk; mjDila epjpg;gha;r;ry; njhlu;gpy; 

,yq;ifapd; mur Jiw fzf;fPl;L epakq;fSf;F ,zq;f cz;ikahdJk; 

epahakhdJkhd epiyikia ntspg;gLj;Jfpd;wd vd;gJ vdJ mgpg;gpuhakhFk;.  

 

1.2. Kidg;gopAs;s mgpg;guhaj;jpw;fhd mbg;gil 

  
 (a) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fs; 

(i) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fs; 01 ,d; ge;jp 99 ,d; gpufhuk;> 

Fwpj;j fhyj;jpd; NghJ ,dq; fhzg;gl;l tUkhdk; kw;Wk; nrytPdk; 

rk;ge;jkhd rfy mk;rq;fSk; epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpy; cs;slf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;> epWtdj;jpd; kPsha;tpd; fPOs;s &. 32,116,648 kw;Wk; 

&. 17,659,343 ngWkjpAila KiwNa 29 fUj;jpl;lq;fSlDk; 12 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; Ntiyg;gl;liwfSlDk; njhlu;Gila Mz;L 

tUkhdk; kw;Wk; nrytPdk; epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpy; gjpT 
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nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. kPz;nlOk; nrytPdj;ij ntspg;gLj;Jfpd;w 

tifg;gLj;jg;glhj &.15,498,385 ngWkjpahd njhifahdJ epjpr; 

nrayhw;Wiff; $w;wpy; tUkhdk; kw;Wk; nrytPdkhfg; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 

(ii) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fs; 03 ,d; ge;jp 24(m) ,y; 

tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW> fl;Lg;ghlhd fzf;fPl;Lf; nfhs;ifapy; Vw;gLk; Xu; 

khw;wkhdJ gpd;Ndhf;fpajhf gpuNahfpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. epWtdj;jpw;F 

md;gspg;ghf toq;fg;gLk; epiyahd nrhj;Jf;fSf;fis 

mjpfhukspj;jYf;fhd Xu; Gjpa nfhs;ifahf> cupa mjpfhukspj;jyhdJ 

kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bw;fhd &. 504,182 ngWkjpAila tUkhdkhfg; 

gupe;Jiu nra;ag;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk;> ,f; nfhs;ifhadJ 

ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy> my;yJ rPu;g;gLj;jy;fs; gpd;Ndhf;fpa tifapy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(iii) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fs; 07 ,d; ge;jp 75 ,d; gpufhuk;> 

nrhj;Jf;fSf;fhff; gad;gLj;jg;gLk; Nja;khd KiwikahdJ Mff; 

Fiwe;jJ tUlhe;j mwpf;iapLk; xt;nthU jpfjpapNyDk; kPsha;T 

nra;ag;gLjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> VNjDnkhU Kf;fpaj;JtKila khw;wk; 

,Uf;Fkhapd;> Nja;khdkhdJ khw;wpaikf;fg;gl;L ,yq;if mur Jiwf; 

fzf;fPl;L epakk; 03 ,w;F mikthff; fzf;F itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

vt;thwhapDk;> epWtdj;jpd; eilKiwaw;w nrhj;Jf;fSf;fhfg; 

gad;gLj;jg;gLk; Nja;khd KiwikahdJ kPsha;T nra;ag;gl;L 

,Uf;fhikahy;> &. 123,805,941 ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; KOikahfj; 

Nja;tile;;j NghjpYk; gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. mjw;fikthf> 

kjpg;gplg;gl;l jtwhdJ ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakk; 03 ,w;F 

Vw;g jpUj;jpaikf;fg;l;L ,Uf;ftpy;iy.  

 
(b) fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; 

(i)  mur %yjdf; nfhilfspd; %ykhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;w 

nrhj;Jf;fspd; mjpfhukspj;jyhdJ epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpy; tUlhe;jk; 

rPu;nra;ag;gLjy; Ntz;LkhapDk;> Fwpj;j tUlj;jpd; NghJk; Kd;da tUlj;jpd; 

NghJk; mur %yjdf; nfhilfspd; %ykhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

&.75,180,691 ngWkjpahd nrhj;Jf;fSf;fhd fpukf;Fiwg;Gr; rPu;nra;Tfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;L ,Uf;ftpy;iy. NkYk;> cupa nfhs;ifahdJ epjpr; 

nrayhw;Wiff; $w;Wf;fspy; ntspg;gLj;jg;gl;L ,Uf;ftpy;iy.  

 

(i)  kPs;kjpg;gPl;L xJf;fpd; tUl ,Wjp kPjpahdJ &. 118,388,385 MFk;. 

vt;thwhapDk;> epWtdkhdJ kPs;kjpg;gPl;L kpiff;fhd nfhs;ifia epjpr; 

nrayhw;Wiff; $w;Wf;fspy; ntspg;gLj;jpapUf;ftpy;iy.  
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(c) fzf;fPl;Lf; FiwghLfs; 

(i)  2007 Mk; Mz;L &. 63,015 nrytpl;L nfhs;tdT nra;ag;gl;l xU 

Fsp&l;bahdJ 2017 Mk; Mz;by; KOikahfj; Nja;tile;jpUe;jJ. 

vt;thwhapDk;> mt;tUlj;jpd; NghJ kPsha;tpd; fPo; &. 63,015 Nja;khdj; 

njhifahf mj; njhifahy; Nja;khdk; kpifg;gLj;jpa $w;Wf;F 

tpj;jpLtjhy; Nja;khdr; nryT kw;Wk; jpul;ba Nja;khdj;jpy; 

toq;fg;gl;bUe;jJ.  

 
(ii)  2017 Mk; Mz;bw;fhfr; nrYj;jg;gl Ntz;ba fzf;fha;Tf; fl;lzkhdJ 

ml;LW nrynthd;whf fzf;fPl;Lf;F cl;gLj;jg;gltpy;iy. 

 
(iii) eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs; nghUl;fs; fzpg;gPl;Lf; FOtpdhy; jpUj;jg;gl 

Kbahj kw;Wk; fz;lwpag;gl Kbahjdthf ,dq;fhzg;gl;l KiwNa &. 

29,853,300 kw;Wk; &. 6,037,985 ngWkjpahd nrhj;Jf;fis 

cs;slf;fpapUe;jd.  

 

(d) fzf;fPl;Lf;fhd rhl;rpaq;fs; ,y;yhik 

&. 936,095 ngWkjpahd epiyahd nrhj;Jf;fSf;fhf 1978 Mk; Mz;bd; 842 

Mk; ,yf;f jpiwNrupr; Rw;wwpf;iff;F mikthf> gjpNtL xd;W 

Ngzg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
vdJ fzf;fha;tpid ,yq;iff; fzf;fha;T epakq;fSf;F mikthf ehd; 

Nkw;nfhz;Ls;Nsd;. me; epakq;fSf;Ff; fPohfTs;s vdJ nghWg;Gf;fs; vdJ 

mwpf;ifapy; epjpf; $w;Wf;fspd; fzf;fha;T njhlu;ghf fzf;fha;thsupd; nghWg;Gf;fs; 

vd;w gpuptpd; fPo; NkYk; tpgupf;fg;gl;Ls;sd. ehd; ngw;Wf; nfhz;Ls;s fzf;fha;Tr; 

rhl;rpakhdJ vdJ Kidg;gopAs;s mgpg;guhaj;jpw;fhd mbg;gilia toq;Ftjw;F 

NghJkhdJk; jFe;jJk; vd ehd; ek;GfpNwd;.  

 

1.3 epjpf;$w;Wf;fs; njhlu;ghf Kfhikj;Jtj;jpdJk;; fl;Lghl;Lj; jug;gpdupdJk; 

nghWg;Gf;fs; 

 
,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fSf;F mikthf cz;ikahdJk; 

epahakhdJkhd Nehf;if toq;ff; $ba tifapy; epjpf; $w;Wf;fisj; 

jahupg;gjw;Fk; Nkhrbfs; kw;Wk; jtWfs; fhuzkhf Vw;glf; $ba nghUz;ikahd 

gpwo;$w;W mw;w epjpf; $w;Wf;fisj; jahupf;ff; $ba tifapyhd cs;sff; 

fl;Lg;ghl;bw;Fk; Kfhikj;Jtk; nghWg;GilajhFk;.  

 

epjpf;$w;Wf;fs; jahupf;Fk; NghJ epWtdj;ij njhlu;e;Jk; elhj;jpr; nry;Yk; 

,aYikiaj; jPu;khdpj;jy; Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;ghFk; vd;gNjhL Kfhikj;Jtk; 

epWtdj;ij KbTWj;Jtjw;F fUJkhapd; my;yJ NtW VNjDk; khw;Wtopfs; 
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,y;yhjpUf;Fk; NghJ nraw;ghl;il epWj;Jtjw;F eltbf;if vLj;jgpd; jtpu 

njhlu;e;Jk; elhj;jpr; nry;Yk; mbg;gilapd; kPJ fzf;Fs; itj;jy; kw;Wk; 

epWtdj;jpd; njhlu;;r;rpahf elhj;jpr; nry;tjw;Fupa tplaq;fis fz;lwptJk; 

Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;ghFk;. epWtdj;jpd; njhlu;r;rpahd ,Ug;Gf;F tplaq;fis 

ntspf;nfhzu;tJ Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;ghFk;. 

 
fl;Lg;ghl;Lj; jug;gpdNu epWtdj;jpd; epjp mwpf;ifaply; nraw;ghl;il Nkw;ghu;it 

nra;tjw;Fg; nghWg;GilNahuhtu;.  

 
2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; cg-gpupT 16(i) ,w;F 

mikthf epWtdj;jpdhy; tUlhe;j kw;Wk; fhyf;fpukj;jpw;Fupa epjpf; $w;Wf;fs; 

jahupf;fg;gLtjw;F VJthf epWtdkhdJ mjDila tUkhdk;> nrytPdk;> 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; njhlu;ghf Kiwahd VLfs; kw;Wk; mwpf;iffs; 

Ngzpr;nry;yy; Ntz;Lk; vdf; Nfhug;gLfpd;wJ.  

 

1.4 epjpf; $w;Wf;fspd; fzf;fha;T njhlu;ghf fzf;fha;thsupd; nghWg;Gf;fs; 

 
xl;Lnkhj;jkhf epjpf; $w;Wf;fs; Nkhrb my;yJ jtWfspd; fhuzkhf Vw;glf;$ba 

nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspypUe;J tpLgl;ljhf epahakhd 

cWjpg;gLj;jnyhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tJ kw;Wk; vdJ mgpg;gpuhaj;ij cs;slf;fpa 

fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;ifia toq;Fjy; vdJ Nehf;fkhFk;. epahakhd 

cWjpg;gLj;jyhdJ cau;kl;lj;jpyhd cWjpg;gLj;jy; xd;;whf ,Ug;gpDk; ,yq;iff; 

fzf;fha;T epakq;fSf;fikthf fzf;fha;T Nkw;nfhs;Sk; NghJ mJ vg;NghJk; 

nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspd; ,y;yhik vd;gjd; cWjpg;gLj;jnyhd;wy;y. gpwo; 

$w;Wf;fs; Nkhrbfs; my;yJ jtWfspypUe;J vof;$Lk; vd;gJld;> 

nghUz;ikahditahfTk; fUjg;gLfpd;wd> mit jdpahfNth my;yJ $l;lhfNth 

,e;j epjpf; $w;Wf;fis mbg;gilahff; nfhz;L gadhspfshy; vLf;fg;gLk; 

nghUshjhu uPjpahd jPu;khdq;fspy; nry;thf;Fr; nrYj;jf; $bad vd 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

 

Jiwrhu; ntspg;gil kw;Wk; njhopw;Jiwg; gpd;dzpAld; ,yq;iff; fzf;fha;T 

epakq;fspd; gpufhuk; vd;dhy; fzf;fha;T nra;ag;gl;lJ. mj;Jld;>  

 

x Nkhrbfs; kw;Wk; jtWfs; fhuzkhf epjpf; $w;Wf;fspy; Vw;glf; $ba 

nghUz;ikahd gpwo; $w;W mghaq;fis ,dq;fhZk; NghJk; kjpg;gPl;bd;  

NghJ re;ju;g;gj;jpw;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;Tr; nrad;Kiwfisj; 

jpl;lkpLtjd; %yk; Nkhrbfs; my;yJ jtWfs; fhuzkhf Vw;glf;$ba 

mghaq;fisj; jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;Fk; NghJkhdJk; kw;Wk; nghUj;jkhdJkhd 

fzf;fha;Tr; rhd;Wfisg; ngw;Wf;nfhs;sy; vdJ mgpg;gpuhaj;jpw;fhd 

mbg;gilahf mikfpwJ. nghUz;ikahd gpwo; $w;wpdhy; Vw;glf;$ba 

jhf;fj;jpid tpl Nkhrbfshy; Vw;glf;$ba jhf;fkhdJ ghupajhf ,Ug;gJld; 

jtwhd $l;bizT> jtwhf Mtzq;fisj; jahupj;jy;> Ntz;Lnkd;Nw 
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tpl;LtpLjy; my;yJ cs;sff; fl;Lg;ghl;ilj; jtpu;g;Gr; nra;jy; Mfpad 

Nkhrbfs; Vw;gl fhuzkhf mikfpd;wd. 

 

x re;ju;g;gj;jpw;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;Tr; nrad;Kiwfisj; jpl;lkpLk; 

nghUl;L cs;sff; fl;Lg;ghl;bidg; gw;wpa tpsf;fj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lhYk;> 

mJ epWtdj;jpd; cs;sff; fl;Lg;ghl;bd; gaDjpj;jd;ik jd;ik njhlu;ghd 

mgpg;guhankhd;iwj; njuptpf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf my;y. 

 

x gad;gLj;jg;gl;Ls;s fzf;fPl;L nfhs;iffspd; nghUj;jg;ghL kw;Wk; fzf;fPl;L 

kjpg;gPLfspdJk; Kfhikj;Jtj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; njhlu;Gila 

ntspg;gLj;jy;fspdJk; epahaj;jd;ik gw;wp kjpg;gPL nra;jy;.  

 

x rk;gtq;fs; my;yJ epiyikfs; fhuzkhf epWtdj;jpd; njhlu; ,Ug;G 

njhlu;ghf nghUz;ikahd epr;rakw;w jd;ik cz;lh vd;gJ njhlu;gpy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;Tr; rhl;rpaq;fis mbg;gilahff; nfhz;L 

fzf;fPl;Lf;fhf epWtdj;jpd; njhlupUg;G rk;ge;jkhd mbg;gilia <LgLj;Jk; 

njhlu;Gj;jd;ik jPu;khdpf;fg;gLfpwJ. nghUz;ikahd epr;rakw;w jd;ik 

cs;sjhf ehd; Kbtpw;F tUNtdhapd; epjpf; $w;Wf;fspy; njhlu;Gila 

ntspf;nfhzu;Tfs; njhlu;ghd vdJ fzf;fha;T mwpf;ifapy; mtjhdk; 

nrYj;JkhNwh my;yJ> me;;j ntspf;nfhzu;Tfs; NghJkhditahf 

,y;iynadpy; vdJ mgpg;gpuhaj;ij khw;wpaikf;FkhNwh ehd; Nfhug;gLfpNwd;. 

vdJ KbTfs; vdJ fzf;fha;thsupd; mwpf;ifapd; mbg;gilapy; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l fzf;fha;Tr; rhl;rpaq;fis mbg;gilahff; nfhz;litahFk;. 

vt;thwhapDk; vjpu;fhyr; rk;gtq;fSk; epiyikfSk; epWtdj;jpd; njhlu; 

,Ug;G KbTWj;jg;glj;jf;f epiyf;F epWtdj;ij ,l;Lr; nry;yyhk;.  

 

x epjpf; $w;Wf;fspd; xl;Lnkhj;j ntspf;nfhzu;T> fl;likg;G kw;Wk; cs;slf;fk; 

gw;wp ntspg;gLj;jy;fisAk; kw;Wk; epahakhd ntspf;nfhzu;itr; nra;aj;jf;f 

tifapy; mbg;gilahd gupkhw;wq;fis epjpf; $w;Wf;fs; ntspg;gLj;Jfpd;wdth 

vd;gijAk; cs;slf;Fk; tifapy; kjpg;gPL nra;jy;.  

 
vdJ fzf;fha;tpy; ,dq; fhzg;gl;l fzf;fha;T fz;Lgpbg;Gf;fs;> gpujhd 

cs;sf fl;Lg;ghl;L gytPdq;fs;; kw;Wk; Vida tplaq;fs; njhlu;ghf 

fl;Lg;ghl;Lj; jug;gpdUf;F mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

 

2. Vida rl;lj; Njitg;ghLfs; njhlu;ghd mwpf;if. 

 
2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpw;F mikthf gpd;tUk; 

jfty;fs ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd.  
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x 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 12(a) ,d;; 

gpufhuk; ,e;j mwpf;ifapd; Kidg;gopAs;s mgpg;guhaj;jpw;fhd mbg;gilapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s tplaq;fspd; jhf;fk; jtpu> fzf;fha;tpd; Nehf;fj;jpw;F 

mtrpakhdit vd ehd; fUJfpd;w cupa jfty;fSk; tpsf;fq;fSk; 

epahakhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;sd> mj;Jld; epWtdkhdJ Kiwahd 

epjprhu; gjpTfisg; NgzpAs;sJ.  

 

x 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 6(i)  (d) (iii) ,d; 
gpufhuk; Kd;itf;fg;gl;Ls;s epjpf;$w;Wf;fs; fle;j tUlj;Jld; ,zq;Ffpd;wd.   

 

x 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 6(i) (d) (iv)  ,d; 
gpufhuk; fle;j tUlj;jpw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; njhlu;ghf vd;dhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l gupe;Jiufs; rku;g;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

 

Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; kw;Wk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rhl;rpaq;fspd; 

mbg;gilapy;> gpd;tUk; $w;Wf;fs; Njitg;gLj;jg;gLj;jg;gl;l rfy nghUz;ikahd 

tplaq;fspd; NghJk; mtjhdq;fs; vitAk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy.  

 
2.1. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 12(d) ,w;F 

mikthf epWtdj;jpdhy; ifr;rhj;jplg;gl;l VNjDk; xg;ge;jj;jpy; epWtdj;jpd; 

fl;Lg;gLj;Jk; mikg;gpd; vtNuDk; cWg;gpdu; tu;j;jfk;-rhuj jd;ikf;Fupa 

Neubahd my;yJ kiwKfkhd Mu;tj;ijf; nfhz;bUf;fpwhu;.  

 
2.2. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 12(f) ,w;F 

mikthf> gpd;tUtd jtpu;e;j epWtdj;jpd; fl;Lg;gLj;Jk; mikg;gpdhy; 

toq;fg;gl;Ls;s VNjDk; gpuNahfpf;fg;glj;jf;f vOj;J %ykhd rl;lj;JlNdh 

my;yJ Vida nghJthd my;yJ tpNrl gzpg;GiufSlNdh epWtdkhdJ 

,zq;fpaUf;ftpy;iy. 

  
rl;lq;fs;> tpjpfs; kw;Wk; 
gpukhzq;fSldhd njhlu;G 
 

,zq;fhik 

(a) epjpg; gpukhzk; 102 &.10>219>135 ngWkjpahd Njbf; fpilf;fhj 
nghUl;fs; njhlu;ghf epjpg; gpukhzj;jpd; 
gpufhuk; eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  
 

(b) epjpg; gpukhzk; 770 (2) 2017 Mk; Mz;L khu;fop khjk; 31 Mk; 

jpfjpapYs;sthwhd nghUlfs;; fzpg;gPl;bd; 

NghJ murhq;fg; gbtq;fs; gad;gLj;jg;gl;L 

,Uf;ftpy;iy Mjyhy;> FOthy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l rpghupRfs; mwpf;ifapy; 

cs;slf;fg;gl;L ,Uf;ftpy;iy.  
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(c) 2003 Mk; Mz;L Mdp khjk; 

02 Mk; jpfjpaplg;gl;l PED/12 
,yf;fKila nghJ 
epWtdq;fSf;fhd Rw;wpf;if 

epjpf; $w;Wf;fs; epjp MzlhdJ Kbtile;J 

60 ehl;fspDs; fzf;fha;thsu; ehafj;jpw;F 

toq;fg;gLjy; Ntz;Lk; MapDk;> 

epWtdkhdJ 2018 Mk; Mz;L khu;fop khjk; 

31 Mk; jpfjpad;W Kbtile;j Mz;Lf;fhd 

epjpf; $w;Wf;fis 2019 Mk; Mz;L Mtzp 

khjk; 20 Mk; jpfjpad;Nw rku;g;gpj;Js;sJ.  

 

  

2.3. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 12(g) ,w;F mikthf> 

gpd;tUtd jtpu;e;jtw;wpd; nghUl;L epWtdkhdJ mjDila mjpfhuq;fs;> 

nraw;ghLfs; kw;Wk; flikfSf;F mikthfr; nrayhw;wpAs;sJ@ 

 

mjpfhuq;fs;> nraw;ghLfs; 
kw;Wk; filkfs; 
 

mtjhdq;fs; 

(a) 1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; 

,yf;f epjpr; rl;lj;jpd; 
gpupT 14 (1) 

epWtdkhdJ xt;nthU epjp Mz;bdJk; 
,Wjpapd; gpd;du; cldbahfNt Mz;thz;bd; 
Nghjhd mjDila nraw;ghLfs;> 
nghWg;Gfs; kw;Wk; nrayhw;Wif 
njhlu;ghfTk; mjDila nfhs;if kw;Wk; 
epfo;r;rpepuy; njhlu;ghfTk; tiuG tUlhe;j 
mwpf;if xd;iwj; jahupj;jy; Ntz;Lk;. me;j 
mwpf;ifahdJ mt;thz;bd; NghJ cupa 
mikr;rupdhy; epWtdj;jpw;F toq;fg;gl;bUe;j 
VNjDk; gzpg;GiufSf;F mikthf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. mt;twpf;ifapd; gpujpfs; 
Mz;bWjpapd; gpd;du; 04 khjq;fspDs; cupa 
mikr;rupw;Fk; kw;Wk; epjp mikr;ru;> 
jpl;lkply; mikr;ru; kw;Wk; fzf;fha;thus; 
ehafk; MfpNahUf;Fk; rku;g;gpf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. vt;thwhapDk; kPsha;tpd; fPohd 
Mz;bw;Fupa tiuT tUlhe;j mwpf;ifAk; 
Kd;da Mz;bw;Fupa ,Wjp tUlhe;j 
mwpf;ifAk; fzf;fha;Tj; jpfjpahd 2019 Mk; 
Mz;L ij khjk; 29 ,y; jahupf;fg;gl;L 
,Uf;ftpy;iy.  
 
 
 

(b)   2003 Mk; Mz;L Mdp 

khjk; 02 Mk; 

jpfjpaplg;gl;l PED/12 
,yf;fKila nghJ 
epWtdq;fSf;fhd 
Rw;wpf;ifapd; ge;jp 5.1.3.  

Xu; xUq;fpize;j jpl;lkhdJ 03 
tUlq;fspw;Ff; Fiwahj fhyg; gFjpf;Fj; 
jahupf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
mj;jpl;lkhdJ tUlhe;jk; ,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
fzf;fha;thsu; ehafk;> nghJj; jpiwNrup> 
cupa mikr;R kw;Wk; nghJ 
epWtdq;fSf;fhd jpizf;fsk; Mfptw;wpw;F 
xt;nthU epjpahz;bdJk; Muk;gj;jpw;F 15 
ehl;fSl;F Kd;du; Kfhikj;Jtf; FOtpd; 
mq;fPfhuj;Jld; Kd;dpiyg;gLj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;> epWtdkhdJ 
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mjw;fikthf xUq;fpize;j jpl;lj;ijj; 
jahupj;J Kd;dpiyg;gLj;jpapUf;ftpy;iy. 
NkYk;> epWtdj;jpd; KOikahd 
Fwpf;Nfhs;fis epiwNtw;wpf; nfhs;tjd; 
nghUl;L tUlhe;j nraw; jpl;lkhdJ 
jahupf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;> 
kPsha;tpd; fPOs;s tUlj;jpw;fhfj; 
jahupf;fg;gl;Ls;s nraw; jpl;lkhdJ 
epWtdj;jpd; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fis 
khj;jpuNk cs;slf;fpAs;sJ.  

 

2.4. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 12 (h)  ,w;F mikthf> 

gpd;tUtd jtpu;e;jtw;wpd; nghUl;L epWtdj;jpd; tsq;fs; fhytiuaiwapDs;Sk; 

gpuNahfpf;fg;glj;jf;f rl;lq;fSf;F ,zq;fTk; rpf;fdkhfTk;> tpidj;jpwdhfTk; 

kw;Wk; gaDWjpkpf;f tifapYk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Lk; gad;gLj;jg;gl;Lk; cs;sd.  

 
(a) epWtdj;jpw;fhd nkd;nghUs; njhFjpapid tpUj;jp nra;tjw;fhf 3 tUlq;fs; 

fope;Js;ssJld; &.660>000 MdJ Kw;gzkhfr; nrYj;jg;gl;Ls;s NghjpYk;> 

Nrit toq;Feu; mg;gzpia epiwTnra;aj; jtwpAs;shu;. epWtdkhdJ 

cld;gbf;iff;F mikthf jhkjpg;Gf; fl;lzj;ij mwptpl;bUf;ftpy;iy> MapDk; 

epWtdkhdJ ,f; fUj;jpl;lj;jpd; nghUl;L &. 6>864>960 ngWkjpahd fzdp 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;Js;sJ.  

 
(b) kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bw;fhd ngWifj; jpl;lkhdJ rPuha;T nra;ag;gl;L 

,f;ftpy;iy vd;gJld; rigahdJ mjw;Fupa mDkjpia 2018 Mk; Mz;L khu;fop 

khjk; 29 Mk; jpfjp toq;fpAs;sJ. ngWifr; nraw;ghLfspd; xl;Lnkhj;j 

Kd;Ndw;wkhdJ 56 rjtPjkhftpUe;jJ. mjhtJ> ngWifj; jpl;lkhdJ xU 

gaDWjpkpf;f fl;Lg;gLj;Jk; fhuzpahfg; gad;gLj;jg;gl;L ,Uf;ftpy;iy.  
 

(c) mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdkhdJ nghUl;fSf;fhd 

Nfhupf;iffis Nkw;nfhs;fpd;w NghJ mj;jUzj;jpYs;s epjp epiyik 

njhlu;gpy; Muha;tjpy;iy vd;w fhuzj;jpdhy;> fpilf;fj;jf;f epjp epiyik 

gw;wp cWjpg;gLj;jpf; nfhs;SjyhdJ ngWifr; nrad;Kiwfspd; Kw;-

Njitg;ghlhf cs;sNghjpYk;> kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bd; NghJ &.9,261,310, 

US$ 2,697 kw;Wk; CHF 76,330 ngWkjpahd epiwTnra;ag;glhj nrad;Kiwfs; 

fhzg;gLfpd;wd.  

 

(d) kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bd; NghJk; Kd;da Mz;Lfspd; NghJk; Kjd;ikahd 

fUj;jpl;lq;fSf;fhf xJf;fg;gl;bUe;j epjpfs; gad;gLj;jg;glhikapd; 

fhuzkhf> kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bd; khu;fop khjk; 31 Mk; jpfjpad;W 

nryT nra;ag;glhky; &. 94>478>204 kPjpahftpUe;jJ.  

(e) jpfd tpLjpapypUe;J epWtdj;jpw;Fg; gazpf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf epWtdj;jpd; 

thfdq;fs; epWtdj;jpd; 4 cj;jpNahfj;ju;fshy; mjpfhukspf;fg;glhky; 

gad;gLj;jg;gl;likapd; fhuzkhf> &. 203>852 ,og;G epWtdj;jpw;F 

Vw;gl;Ls;sJ.  
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3. Vida fzf;fha;T mtjhdq;fs; 

 

(a) epWtdj;jpd; tUlhe;j Muha;r;rp kPsha;tpw;nfdr; Nrfupf;fg;gl;bUe;j &.1>122>500 

ngWkjpahd tUkhdkhdJ tuTnryTj; jpl;lj;jpy; ,dq;fhzg;gl;L 

,Uf;ftpy;iy.  

 

(b) fpilf;fg; ngw;wpUe;j Muha;r;rp khdpaq;fspy;> &. 25>679>319 ngWkjpahd 

kPjpahdJ kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bd; khu;fop khjk; 31 Mk; jpfjpad;W 

vQ;rpapUe;jJ. Kd;da Mz;bw;Fupa Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fSld; 

njhlu;Gila gad;gLj;jg;glhj kPjpahf &. 1>984>035 fhzg;gl;lJ. NkYk;> 

kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bd; NghJ 3 Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fSf;nfdf; 

fpilf;fg; ngw;wpUe;j &. 220>000 Ig; gad;gLj;Jtjw;fhd eltbf;ifahdJ 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(c) V.W.R. International Ltd epWtdj;jpw;F ,urhadg; gjhu;j;jq;fis ,wf;Fkjp 

nra;tjw;nfd 2013 Mk; Mz;L gq;Fdp khjk; 18 Mk; jpfjp 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j &. 55>863 ngWkjpf;Fupa Kw;gzkhdJ> mg; 

nghUl;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fupa eltbf;ifia Nkw;nfhs;shkNyNa 

ehl;Fwpg;Ngl;Lg; gjpT 476 ,ypUe;J gjptopg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 

(d) nghJ epWtdq;fSf;fhd gzpg;ghsu; ehafj;jpd; PED/12 ,yf;fKila 2003 Mk; 

Mz;L Mdp khjk; 02 Mk; jpfjpaplg;gl;l Rw;wpf;ifapd; ge;jp 5.2.5. ,d; gpufhuk;> 

tUlhe;j tuTnryTj; jpl;lkhdJ xUq;fpize;j jpl;lj;jpw;F mikthf ePz;l-

fhyf; Fwpf;Nfhs;fis miltjw;fhd Xu; fUtpahfg; gad;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 

jpUj;jpaikf;fg;gl;l tuTnryTj; jpl;lkhdJ MSeu;fs; rigapdhy; 2018 Mk; 

Mz;L khu;fop khjk; 29 Mk; jpfjp mq;fPfupf;g;gl;bUe;j NghjpYk;> Fwpj;j 

Mz;Lf;Fupa tuTnryTj; jpl;lkhdJ Xu; epjp uPjpahd fl;Lg;gLj;Jk; fhuzpahf 

gaDWjpkpf;f tifapy; gad;gLj;jg;gl;L ,Uf;ftpy;iy vd;gJ 

mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

(e) cs;sff; fzf;fha;Tg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j mtjhdq;fspd; jw;Nghja 

epytuj;ijg; guprPypj;j NghJ> kPsha;Tf;Fupa Mz;bd; NghJ rku;g;gpf;fg;gl;bUe;j 

29 mtjhdpg;Gfspy;> 6 khj;jpuNk jPu;f;fg;gl;bUg;gJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

lgps;A+.gP.rP. tpf;ukuj;jpd  

fzf;fha;thsu; ehafk;   
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12. fzf;fha;thusu; ehafj;jpd; mwpf;if kPjhd MSeu;fs; rigapd; mtjhdq;fs; 
 
2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,y;f;fj; Njrpa fzf;fha;Tr; rl;lj;jpd; gpupT 12 ,d; 
gpufhuk; 2018 Mk; Mz;L khu;fop khjk; 31 Mk; jpfjp KbTw;w Mz;Lf;Fupa 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; epjpf; $w;Wf;fs; njhlu;ghfTk; Vida 
rl;l kw;Wk; xOq;Ftpjpj; Njitg;ghLfs; njhlu;ghfTk; fzf;fha;thus; ehafj;jpdhy; 
2019 Mk; Mz;L fhu;j;jpif khjk; 13 Mk; jpfjp toq;fg;gl;l mwpf;if njhlu;gpy; 
MSeu;fs; rigapdhy; jahupf;fg;gl;L 2020 Mk; Mz;L khrp khjk; 14 Mk; jpfjp 
mq;fPfupf;fg;gl;l mtjhdq;fs;. 
 

1.2. (a) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fs; 

 

(i) epWtdj;jpd; gy;NtWgl;l fUj;jpl;lq;fs;> epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 
Ntiyg;gl;liwfspd; nghUl;L ngw;Wf; nfhs;sg;gl;bUe;j epjpfs; epWtdj;jpd; 
nghWg;Gf;fspd; fPohf jdpahf fzf;fPL nra;ag;gl;Ls;sd.  

 
 epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; nghUl;L nryT nra;ag;gl;l kPz;LtUk; nrytPdq;fs; 

Fwpg;G 14A ,d; fPo; ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L khdpa tUkhdkhfTk; Fwpg;G 

20A ,d; fPo; khdpar; nryTfshfTk; epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpy; 

fhl;lg;gl;Ls;sd. NkYk;> epiyahd nrhj;Jf;fs; khdpaq;fspypUe;J nfhs;tdT 
nra;agl;gl;bUe;jikahy; nryT nra;ag;gl;l %yjdr; nrytPdq;fs; Njwpa 
nrhj;Jf;fspy; khw;wq;fs; njhlu;ghd $w;wpy; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

 

 cupa fUj;jpl;lk; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;Fupa kPjpfs; Fwpg;G 11A ,d; fPo; 
Fwpj;njhJf;fg;gl;l khdpaq;fshf epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpy; 
fhl;lg;gl;Ls;sd. fUj;jpl;lKk;; epfo;r;rpj;jpl;lKk; epiwTw;w gpd;du; 
kPjpahftpUe;j epjpfs; me;epjpfis toq;fpa epWtdj;jpw;F 
jpUg;gpaDg;gg;gl;Ls;sd.  

 
 kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bd; NghJ> nryT nra;ag;gl;l kPz;LtUk; nrytPdj;jpd; 

&. 15>498>385 njhifahdJ epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd; 14A ,d; fPo; 

tUkhdkhfTk; Fwpg;G 11A ,d; fPo; nrythfTk; fhl;lg;gl;Ls;sJld; %yjdr; 

nrytPdj;jpd; &.2>160>957.87 njhifahdJ epjpr;; nrayhw;Wiff; $w;wpy; Njwpa 
nrhj;Jf;fspy; khdpaq;fspypUe;J nfhs;tdT nra;j epiyahd 
nrhj;Jf;fshfTk; fhl;lg;gl;Ls;sd.  

 

 vQ;rpa kPjpahfpa &. 2>008>563.11 MdJ Fwpg;G 11 ,d; fPOk; &. 23>778>722.17 

MdJ Fwpg;G 11A ,d; fPOk; fhl;lg;gl;Ls;sd.  

 

(ii) epWtdj;jpw;F md;gspg;Gfshff; fpilf;fg; ngw;Ws;s epiyahd nrhj;Jf;fis 
NtWgpupj;J ,dq;fhz;gjpYs;s eilKiwr; rpf;fy; fhuzkhf> kPsha;tpd; 
fPOs;s Mz;bd; NghJ Kw;jpfjpapLk; rPu;g;gLj;jyhdJ 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. vt;thwhapDk;> mtrpakhd rPu;g;gLj;jy;fisr; 
nra;tjw;Fk; cupa fzf;fPl;Lf; nfhs;ifia vjpu;fhyj;jpy; ntspg;gLj;Jtjw;Fk; 
fUj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 

(iii) epWtdj;jpd; eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs; njhlu;ghd kPs;kjpg;gPl;Lg; 
gzpahdJ epiwTngw;Ws;sJ. mjw;fikthf kjpg;gPl;L mwpf;iffs; kjpg;gPl;Lj; 
jpizf;fsj;jplkpUe;J fpilf;fg;ngw;wJk; cupa rPu;g;gLj;jy;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. mj;Jld;> KOikahfj; Nja;tile;Js;s NghjpYk; 
jw;nghOJk; ghtidapYs;s nrhj;Jf;fspd; ngWkjpfSk; kPsha;T nra;aggLk;.  
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(b)  fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs;  

(i)  murhq;f %yjd khdpaq;fspypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l nrhj;Jf;fs; 
njhlu;ghf tUlhe;jj; Nja;khdf; fl;lzj;jpw;Fr; rkdhd njhifapd; %ykhd 
fld;fopg;gpd; nghUl;Lf; fzf;fPl;bd; %ykhf mtrpakhd rPu;g;gLj;jiyr; 
nra;tjw;Fk; cupa fzf;fPl;Lf; nfhs;ifia ntspg;gLj;Jtjw;Fk; fUj;jpw; 
nfhs;sg;gLfpwJ.  

 
(ii) Mz;bd; NghJ mfw;wg;gl;l &. 32>682>863.53 ngWkjpAila nrhj;Jf;fspd; Njwpa 

ngWNgwhdJ kPs;kjpg;gPl;L xJf;fpypUe;J mfw;wg;gl;Ls;sJ. kPsha;tpd; fPOs;s 
Mz;bd; NghJ> thfdq;fs; njhlu;ghd kPs;kjpg;gPl;L ,yhgkhdJ &. 19>440>505.63 
MFk;. mjw;fikthf &. 118>388>385 kPjpahfTs;sJ. epjpf; $w;Wf;fspy; mtrpakhd 
ntspg;gLj;Jiffis Nkw;nfhs;tjw;Ff; fUj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 

(c)  fzf;fPl;Lf; FiwghLfs;  

(i)  &. 63>015 kjpf;fj;jf;f Fsp&l;b njhlu;ghd jtwhd kpifj; Nja;khdj; 

njhifahfpa &. 6>031.50 Ij; jpUj;jpaikj;Jf; nfhs;tjd; nghUl;L ehNsl;Lg; 

gjpT J/226 ,Dhlhf fzf;Ffspy; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

(ii)  2016 Mk; Mz;Lf;Fupa fzf;fha;Tf; fl;lzj;jpw;fhd tptug;gl;bayhdJ ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJld; nfhLg;gdTk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 2018 Mk; Mz;Lf;fhf> 
&. 500>000 MdJ Xu; nrytPdkhfTk; Xu; ml;LW nrythfTk; mur fzf;fha;Tf; 
fl;lzkhff; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

 vt;thwhapDk;> 2017 Mk; Mz;Lf;Fupa fzf;fha;Tf; fl;lzj;jpw;fhd cz;ikahd 
nfhLg;gdthdJ eilKiwapYs;s Vw;ghLfSld; xg;gpLifapy; kpifahdjhFk;. 
Vw;ghl;bd; fPo; mjw;Fupa rPu;g;gLj;jy; vJTk; Nkw;nfhs;sg;glhikahy;> mjd; 
nghUl;L mtrpakhd rPu;g;gLj;jy;fis Nkw;nfhs;tjw;Ff; fUj;jpw; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

(iii) kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpdhy; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s jpUj;jpg;gad;gLj;j Kbahj 

(unserviceable) nrhj;Jf;fisg; ngw;W Vyj;jpy; tpw;gjw;Fupa eltbf;ifahdJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,dq;fhzg;gl Kbahj (untraceable) nghUl;fis 

Ma;je;jwpe;J nfhs;tjd; nghUl;L cg nghUs;tpgug; gl;baiyg; NgZtjw;Fupa 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. mjd; gpd;du;> NkYk; ,dq;fhzg;gl 
Kbahj nghUl;fs; fhzg;gLkhapd;> mjw;fikthf eltbf;ifahdJ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
(d)  fzf;fha;Tr; rhd;W ,y;yhik  

jpiwNrupr; Rw;wwpf;iff;Fk; murhq;f Kiwikf;Fk; mikthf epiyahd 
nrhj;Jf;fs; gjpNtL xd;wpidj; njhFj;Jg; guhkupg;gjw;fhd Muk;gg; gbahf> 
epWtdkhdJ kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; gq;fspg;Gld; mjDila nrhj;Jf;fis 
kPs;kjpg;gPL nra;Js;sJ. kjpg;gPl;L mwpf;iffs; jw;nghOJ ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd.  
 

NkYk;> Kfhikj;JtkhdJ epiyahd nrhj;Jf;fs; gjpNtl;bid SARASA ERP 
nkd;nghUisg; gad;gLj;jpG; NgZtjpYs;s tpidj;jpwidAk; gaDWjpiaAk; 
fUj;jpw; nfhz;Ls;sJld; cupa guPl;rhu;j;jr; Nrhjidr; nraw;ghLfs; jw;nghOJ 
Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd.  
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kPs;kjpg;gply; nraw;ghlhdJ epiwTngw;wJk;> epiyahd nrhj;Jf;fs; gjpNtlhdJ 
Gjpa nkd;nghUis epWTtjd; %ykhfg; Ngzg;gLk;.  

 
 
2.2. rl;lq;fs;> tpjpfs; kw;Wk; gpukhzq;fSld; ,zq;fhik 

(a)  fhzkw;Nghd nghUl;fisf; fz;lwptjd; nghUl;L cg nghUs;tpgug; gl;bay;fspd; 

NgZifahdJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. fhzkw;Nghd nghUl;fspy; ngUk;ghyhdit 
,t;tZF Kiwapd; %ykhf ,dq;fhzg;gLnkd vjpu;ghu;f;fg;gLtJd; NkYk; 
mt;thwhd nghUl;fs; fhzg;gLkhapd;> mit njhlu;ghd eltbf;ifahdJ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 

(b) 2018 ,ypUe;J nghUl; fzf;nfLg;Gfspd; NghJ murhq;fg; nghJg; gbtq;fs; 

gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd.  
 

(c) rdhjpgjpahy; epakpf;fg;gLfpd;w jiytupd; gjtpepiyahdJ 2019 Mk; Mz;L Mb 

khjk; 23 Mk; jpfjp tiu ntw;wplkhff; fhzg;gl;likahy;> 2019 Mk; Mz;L 
Mtzp khjk; tiu rigf; $l;lq;fs; elhj;jg;gltpy;iy.  

  
mjd; tpisthf> 2018 Mk; Mz;bw;fhd epjpf; $w;Wf;fisr; rigapd; mq;fPfhuk; 
,d;wpr; rku;g;gpf;f Ntz;bapUe;jJ. vt;thwhapDk;> Njrpa fzf;fha;Tr; rigahdJ 
epjpf; $w;Wf;fis rigapd; gpujpepjpj;Jtkpd;wp Vw;Wf;nfhs;s kWj;jJ.  
 
vdNt> tUlhe;j epjpf; $w;Wf;fis rigapd; mq;fPfhuj;Jld; rku;g;gpj;jyhdJ 2019 
Mk; Mz;L Mtzp khjk; tiu jhkjhkhfpaJ.  

 
 
2.3. mjpfhuq;fs;> nraw;ghLfs; kw;Wk; flikfs; 

(a)  2017 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;if 

 

2017 Mk; Mz;bd; tUlhe;j mwpf;ifiaf; Fwpj;j jpfjpapy; rku;g;gpf;f 
Kbatpy;iy: 

 
1. tUlhe;j mwpf;ifiaj; njhFg;gjpy; <Lgl;be;j cj;jpNahfj;jupd; ,uh[pdhkh 

fhuzkhf> Vida cj;jpNahfj;ju;fs; mtu;fSila toikahd kw;Wk; 
mtrukhd flikfis epiwNtw;wpf; nfhz;L ,g; gzpiaAk; Nkw;nfhs;s 
Ntz;bapUe;jJ. 
 

2. tUlhe;j mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl Ntz;bapUe;j fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; 
mwpf;ifapd; jkpo; nkhopngau;g;ghdJ 2018 Mk; Mz;L Ig;grp khjk; 26 Mk; 
jpfjpNa fpilf;fg; ngw;wpUe;jJ. 
 

3. mjd; gpd;du;> tUlhe;j mwpf;ifapd; tiuGg; gpujpahdJ jahupf;fg;gl;L> cupa 
mikr;rpd; mq;fPfhuj;Jld; mJ 2019 Mk; Mz;L ij khjk; 31 Mk; jpfjp 
mr;rplYf;fhf mDg;gg;gp itf;fg;gl;lJ.  
 

4. 2017 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;ifapd; njhFg;ghdJ cupa 
mikr;rpDhlhf mikr;ruit mq;fPfhuj;jpw;fhfr; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ> 
mq;fPfhukhdJ fpilf;fg; ngw;wTld;> mJ ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rku;g;gpf;fg;gLk;.   

 
2018 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;if 

 
 gpd;tUk; fhuzq;fs; 2018 Mk; Mz;bd; tUlhe;j mwpf;ifiar; rku;g;gpg;gjpy; 

jhkjj;ij Vw;gLj;jpAs;sd: 
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1. rdhjpgjpahy; epakpf;fg;gLfpd;w jiytupd; gjtpepiyahdJ 2019 Mk; Mz;L 

Mb khjk; 23 Mk; jpfjp tiu ntw;wplkhff; fhzg;gl;likahy;> 2019 Mk; 
Mz;L Mtzp khjk; tiu epjpf; $w;Wf;fSf;fhd rigapd; mq;fPfhuj;ijg; 
ngw;Wf; nfhs;tjpy; jhkjk; Vw;gl;Ls;sJ. ,jd; fhuzkhf 2019 Mk; Mz;L 
Mtzp khjk; tiu rigf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.  
 

2. rigapd; mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf; nfhz;ljd; gpw;ghNl tUlhe;;j epjpf; $w;Wf;fs; 
fzf;fha;thus; ehafj;jpw;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;ld.  
 

3. epjpahz;L 2018 ,w;fhd fzf;fha;T mwpf;ifahdJ 2019 Mk; Mz;L fhu;j;jpif 
khjk; 13 Mk; jpfjpNa fpilf;fg; ngw;wpUe;jJ.  
 

4. Kd;da Mz;Lfisg; Nghyy;yhJ> epWtdkhdJ fzf;fha;T mwpf;ifapd; 
Mq;fpy kw;Wj; jkpo; nkhopngau;g;Gfisr; nra;a Ntz;bAs;sikahy; Nkyjpf 
fhykhdJ Njitg;gLfpd;wJ.  
 

(b) nghJ epWtdq;fSf;fhd Rw;wwpf;iff;F mikthf 5-tUl fhyj;jpw;Fupa 

xUq;fpize;j jpl;lnkhd;iwj; jahupg;gjw;fhd gzpahdJ jw;nghOJ 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld; 90% Md NtiyahdJ epiwtile;Js;sJ. ,e; 

Nehf;fj;jpd; nghUl;L tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp mikr;rpf; 
cjtpahdJ ngwg;;gl;Ls;sJld; ,jid ,w;iwg;gLj;Jtjw;Fk; xt;nthU 
tUlj;jpdJk; Muk;gj;jpw;F Kd;du; cupa mjpfhuj; jug;GfsplkpUe;J 
mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
 epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhs;fis miltjd; nghUl;L> gpujhd nrayhw;Wifr; 

Rl;bfis cs;thq;fp 2019 Mk; Mz;bypUe;J nraw; jpl;lk; xd;iwj; 
jahupg;gjw;Fupa eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd.  

 
 nraw; jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gLk; tUlhe;j Muha;r;rpr; nraw;ghLfSf;F 

Nkyjpfkhf> nraw; jpl;lj;jpy; ngWifj; jpl;lj;ijAk; Vida epjp uPjpahd kw;Wk; 
epu;thf uPjpahd nraw;ghLfisAk; cs;slf;Ftjw;Ff; fUj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 
 

2.4. tsq;fspd; ngWif kw;Wk; gad;ghl;bd; rpf;fdj;jd;ik> tpidj;jpwik kw;Wk; 
gaDWjpj;jd;ik 

 

(a) Fwpg;ghf ERP nkd;nghUs; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf &.6>864>960 ngWkjpahd fzdp 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jikf;;fhd fhuzq;fs; gpd;tUkhW: 
 
 Nrtu; ,ae;jpuk; (&.1>213>270) 
 

 nkd;nghUs; nghjp xd;wpid tpUj;jp nra;tjw;F xU Nrtu; Njitg;gLfpd;wJ. 
nkd;nghUshdJ ,r; Nrtu; ,ae;jpuj;jpy; tpUj;jp nra;ag;gl;L> Nrkpf;fg;gl;Lg; 
Ngzg;gLfpd;wJ. vdNtjhd;> ,t; ,ae;jpukhdJ fUj;jpl;lj;jpd; Muk;gk; KjNy 
Njitg;gLfpd;wJ.  

 
 fhNrhiy vOj;JU mr;rbg;ghd; (&.32>000) 
 

 ,t;TgfuzkhdJ ehshe;j mr;rply; nraw;ghLfspd; nghUl;L fzf;Fg; gpuptpy; 
gad;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 
fzdpfs; (&.5>030>400) 
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 ERP nkd;nghUspd; KOikahd mKyhf;fj;jpw;F Kd;gjhfNt nkd;nghUis 

epWTjy; kw;Wk; guPl;rpj;jypd; nghUl;L epWtdj;jpw;F mtrpakhd tiuaiwfSld; 
$ba fzdpfs; Njitg;gl;ld.  

 
 vdNt> nkd;nghUis epWTtjd; nghUl;L mtrpakhd tiuaiwfSld; $ba 

fzdpfisf; nfhs;tdT nra;a Ntz;ba NjitNaw;gl;lJ. fzdpfs; toikahd 
jpdrupg; gzpfspd; nghUl;Lk; Njitg;gl;lJld; nfhs;tdTj; jPu;khdj;ij 
Nkw;nfhz;l NghJ mj;Njitg;ghLfSk; fUj;jpw; nfhs;sg;gl;ld.  

 
 jw;nghOJ fzdpfs; tuNtw;Gf; fUkgPlj;jpw;Fk; fhtyhsu; gpupTf;Fk; nfhs;tdT 

nra;ag;gl;Ls;sd. Njitahd fzdpfs; ,y;yhky; nkd;nghUis epWTjYk; 
guPl;rpj;jYk; rhj;jpakw;W ,Ue;jikahy;> Njitahd tiuaiwfSld; $ba 
fzdpfisf; nfhz;buhj gpupTfspd; gpupT uPjpahd fzdpj; Njitg;ghL njhlu;ghd; 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjd; nghUl;L Xu; NritahdJ elhj;jg;gl;lJ.  

 
 Gjpa fzdpfisf; nfhs;tdT nra;j gpupTfs; 9 gioa fzdpfisf; fzdpg; 

gpuptplk; ifaspj;Js;sd. mtw;wpy; 2 fzdpfs; fzdpg; gpuptpdhy; jw;nghOJ 
gad;gLj;jg;gLtJld; 4 Nkyjpff; fzdpfs; Vida gpupTfSf;F mtw;wpd; 
Nfhupf;ifapd; Ngupy; toq;fg;gl;Ls;sJld; 3 fzdpfs; jpUj;jg;gl 
KbahjdthfTs;sd.  

 
 &. 1>997>604 nrytpy; Xu; NrtuhdJ fzdpg; gpuptpw;Ff; nfhs;tdT 

nra;ag;gl;lJld; Ehyfj;jpy; nraw;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; vz;zpkg;gLj;jy; 
fUj;jpl;lj;jpw;fhf &. 933>559 nrytpy; kw;WnkhU NrtuhdJ nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ.  

 

 ERP nkd;nghUSf;fhff; nfhs;tdT nra;ag;gl;l cgfuzq;fspd; nkhj;jg; 

ngWkjpahdJ &. 6>864>960 MFk;.  
 
 jw;nghOJ nkd;nghUshdJ ,Wjp epiyapy; ,Ug;gJld;> ,jd;NghJ mjid 

,aYkhdtiu tpiutpy; mKy;gLj;Jk; Nehf;fpy; Ez; ,irthf;fyhdJ 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

 epWtdj;jpw;Fk; SARASA ,w;Fk; ,ilNa ifr;rhj;jplg;gl;l cld;gbf;ifapd;gb 

&.2>200>000 MdJ xg;ge;j tpiyahf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s NghjpYk;> &.660>000 
khj;jpuNk Kw;gzkhff; nfhLg;gdT nra;ag;gl;Ls;sJ. cld;gbf;ifapd; 25 MtJ 

thrfj;jpw;F mikthf> ERP nkd;nghUs; tpUj;jpapd; Kbtpy; ,Wjpf; 

nfhLg;gdthdJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w NghJ> jhkjf; fl;lzq;fis mwtpLtjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

(b) ngWifr; nraw;ghLfis mKw;gLj;Jifapy; jhkjq;fisj; jtpu;g;gjd; nghUl;L Xu; 

Neu R+rpiag; gpd;gw;Wtjd; %ykhf ngWifj; jpl;lj;ij Xu; gaDWjpkpf;f 
fl;Lg;gLj;Jk; nghwpKiwahfg; gad;gLj;Jtjw;Ff; fUj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 

(c) cs;sff; fl;Lg;ghl;L Kiwikiaj; jpUj;jpaikg;gjw;fhd eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;glTs;sJld; fl;Lg;ghl;Lg; gytPdj;ijj; jpUj;jpaikg;gjd; nghUl;L 

SARASA nkd;nghUs; njhFjpiag; gad;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  

 

(d) kPsha;tpd; fPOs;s Mz;bdJk; Kd;da Mz;LfspdJk; Fwpj;jrpy ngWifr; 

nraw;ghLfs; njhlu;ghd nfhLg;gdTfspy; jhkjk; vjpu;ghu;f;fg;gl;likahy;> Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapYs;s mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpDila 1-0015-
01-03152 vd;w,yf;fKila Nrkpg;Gf; fzf;fpy; &. 81 kpy;ypad; itg;gpyplg;gl;lJ.  
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 njhlu;r;rpahf Fwpj;j itg;gpy; &. 29>967>389.51 MdJ njhlu;Gila Ntiyfspd; 

nghUl;Lf; nfhLg;gdT nra;ag;gl;Ls;s mNjrkak; kPjpahdJ nfhLg;gdTfspd; 
nghUl;L gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.  

 

(e)  nghJ epWtdq;fSf;fhd Rw;wwpf;if ,yf;fk; PED 1/2015 ,w;F mikthf> khjhe;j 

gpuahzg; gbf;Nfh my;yJ mYtyf thfdq;fSf;Nfh cupj;jpidf; nfhz;buhj 
epWtdj;jpd; eLj;ju kl;lj;jpyhd Kfhikahsu;fSf;F ,r; NritahdJ Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;sJ. NkYk;> cupa Nritapd; nghUl;L mtu;fsplkpUe;J xU 
njhifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fupa eltbf;ifia epWtdkhdJ 
Nkw;nfhz;Ls;sJ.  

 
 Rw;wwpf;iff;F mikthf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s Fwpj;j Nritapd; nghUl;L 

mwtplg;gLk; njhifapy; VNjDk; gw;whf;Fiw Vw;gbd;> MSeu;fs; rigapd; 
Nkw;ghu;itapd; %ykhf kPsha;T xd;wpid Nkw;nfhs;tjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
 

3. Vida fzf;fha;T mtjhdq;fs; 

 

(a) tUlhe;j Muha;r;rp kPsha;tpw;fhf xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;s epjpfspd; gw;whf;Fiw 

fhuzkhf> ntspahuplkpUe;J md;gspg;Gfisg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba 
NjitNw;gl;Ls;sJ.  

 
 2018 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j Muha;r;rp kPsha;tpd; nghUl;L &. 355>000 

khj;jpuNk xJf;fPL nra;ag;gl;lJld; kPjp &. 750>330.87 MdJ ntspahuplkpUe;J 
Nrfupf;fg;gl;bUe;jJ.  

 
 tUlhe;j tuTnryTj;jpl;l epjpapypUe;J Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs; Fwpg;G 20 ,d; 

fPohfTk; ntspahuplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;j md;gspg;GfspypUe;J 

Nkw;nfhs;sg;gl;l &. 750>330.87 ngWkjpahd nryTfs; Fwpg;G 14A ,d; fPo; Vida 

tUkhdkhfTk; Fwpg;G 20A ,d; fPo; Vida nryTfshfTk; epjpf; $w;Wf;fspy; 

fhl;lg;gl;Ls;sd.  

 
 2018 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j Muha;r;rp kPsha;Tf;fhd md;gspg;Gfspd; 

Jy;ypakhd njhifia ,dq;fhz;gJ rhj;jpakw;wjhfTs;sJld;> mjd; kPjpahdJ 
mLj;j Mz;bd; NghJ gad;gLj;jg;gLk;> ,J tUlhe;j tuTnryj;jpl;lj;jpy; 
cs;slf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 
 Muha;r;rpfs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; kPjpfisg; gad;gLj;jpg; Ngzg;gLfpd;w 

Muha;r;rp epjpaj;jpypUe;J &. 268>579.38 njhifahdJ ,yq;if Njrpa kdpj 

tsq;fs; mgptpUj;jpr; rigapdhy; elhj;jg;gl;l “njhopy;El;g 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd MSik tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf” nryT 

nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
 kPsha;tpd; fPohd Mz;bd;NghJ $l;L kPjpahf &.1>984>035 nfhz;l nraw;ghlw;w 

epiyapypUe;j 6 fUj;jpl;lq;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW: 
 

 Bes khdpak;  

 fUj;jpl;lj;jpw;Fupa kPjpahdJ ,urhadq;fiisf; nfhs;tdT nra;a 
NtzbNaw;gLk; cldbj; Njitg;ghLfs; my;yJ Ma;T$l cgfuzj;jpd; 
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mtrukhd jpUj;jk; my;yJ vjpu;ghuhj Xu; Nghf;Ftuj;Jr; nryT Nghd;w 
nryTfis epiwT nra;tjd; nghUl;Lg; Ngzg;gl;L tUfpd;wJ. 

 
 HETC fUj;jpl;lk;  

 HETC fUj;jpl;lj;jpd; Xu; cg fUj;jpl;lkhftpUe;j eNdhj; njhopy;El;gtpaYk; cau; 

gjhu;j;jq;fSk; fUj;jpl;lkhdJ 2015 Mk; Mz;L epiwTnra;ag;gl;Ls;sJ. mf; 
fUj;jpl;lj;jpd; kpFjpg; gzj;ij eNdhj; njhopy;El;gtpay; fUj;jpl;lj;jpw;fhfg; 
gad;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 
 IFS RtPld; khdpak;  

 fUj;jpl;lkhdJ epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld;> kPjpahfTs;s gzj;ij rigapd; 
mq;fPfhuj;Jld; nghJthd Muha;r;rp epjpaj;jpw;fFg; gad;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

  
 ,aw;if tpQ;Qhdq;fs; gPlk; (OUSL)  

 fUj;jpl;lkhdJ epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld;> kPjpahfTs;s gzj;ij rigapd; 
mq;fPfhuj;Jld; nghJthd Muha;r;rp epjpaj;jpw;fFg; gad;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 
Muha;r;rp cgfuzq;fs; 

 tpNrl cgfuzk; xd;iw (Walking Gradiometer kw;Wk; ,irthf;fy; nghjpAld; $ba 

GPS njupT B) nfhs;tdT nra;tjd; nghUl;L &. 1>500>000 MdJ ngwg;gl;bUe;jJ. 

NIFS  MdJ KOg; ngWkjpahfpa &. 2>643>508.93 Ir; nryT nra;J 

,t;Tgfuzj;ijf; nfhs;tdT nra;Js;sJld; jw;nghOJ mJ fsr; 
nraw;ghLfspw;fhfg; gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. ,j; njhifia 2019 Mk; 
Mz;bw;fhd Muha;r;rp cgfuzq;fs; khdpaj;jpypUe;J mwtPL nra;tjw;F 
mtrpakhd khw;wq;fSk; jpUj;jq;fSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

 
,aw;ifg; nghUl;fspd; gpupj;njLg;G rk;ge;jkhd Njrpa Ntiyg;gl;liw 

 2016 Mk; Mz;L elhj;jg;gl;l ,k; khehl;by; vQ;rpa ,k;kPjpia 2019/2020 fhyg; 
gFjpapd; NghJ elhj;jg;gLk; khehLfs; kw;Wk; Ntiyg;gl;liwfspd; NghJ 
gad;gLj;j vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ.  

 
njhopy;El;gg; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 ,f; fUj;jpl;lkhdJ epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld;> kPjpahfTs;s gzj;ij rigapd; 
mq;fPfhuj;Jld; nghJthd Muha;r;rp epjpaj;jpw;Fg; gad;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 
 ,ioa tsu;g;G 

 ,f; fUj;jpl;lkhdJ epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld;> kPjpahfTs;s gzj;ij rigapd; 
mq;fPfhuj;Jld; nghJthd Muha;r;rp epjpaj;jpw;Fg; gad;gLj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 
 ghiw ntl;Ljy; 

 ,g; gzj;ij cupa Nehf;fj;jpw;Fg; gad;gLj;Jtjw;F fUj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
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(c) ,f;fl;lisf;Fupa nghUl;fspy; Rq;fg; gFjpapy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s ,U 

nghUl;fs; jtpu Vidait tpLtpf;fg;gl;Ls;sd. jilePf;f mDkjpahdJ Njrpa 
mgha Xsljq;fs; fl;Lg;ghl;Lr; rigaplkpUe;J Nfhug;gl;Ls;sJld; kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhurigaplkpUe;J Xu; mDkjpg;gj;jpuj;ij ehk; ngw;Ws;Nshk;. vt;thwhapDk;> 
Njrpa mgha Xsljq;fs; fl;Lg;ghl;Lr; rigaplkpUe;J njhlu;r;rpahfj; jfty;fs; 
Nfhug;gl;bUe;jJld; mjd; tpisthf nghUl;fspd; ngWkjpia tplf; $Ljyhd 
jhkjtupf; fl;lzj;ij ehk; nrYj;j Ntz;bapUe;jJ. Jujp\;ltrkhf nghUl;fs; 
Rq;fg; gFjpapy; fhzg;gltpy;iy. tplaj;ij MSeu;fs; rigf;F tpsf;fpajd; 
gpd;du; mtrpakhd rPu;g;gLj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

 

(d) 2018 Mk; Mz;Lf;Fupa ngWifj; jpl;lj;jpd; kPsha;Tf;Ff; fhuzkhftpUe;j 

fhuzq;fisAk; gytPdq;fisAk; Ma;T nra;tjw;Fk; 2019 Mk; Mz;Lf;Fupa 
ngWifj; jpl;lj;ij kPsha;T nra;tjw;fhd rPu;jpUj;j eltbf;ifia Mz;bd; eLg; 
gFjpapy; Nkw;nfhs;tjw;Fk; mjw;fhd mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; fUj;jpw; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

 

(e) Kd;daJ rk;ge;jkhf Nkw;nfhs;sg;gl;l mtjhdq;fs; njhlu;gpy; rPu;jpUj;j 

eltbf;ifia Nkw;nfhs;tjw;Ff; fUj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
  
 

 
 
 

gzpg;ghsu;/NIFS 
epWtdj;jpd; gpujk epiwNtw;W mjpfhup/ gpujk epjp mjpfhup 

 
 




