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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  

In 1981, the National Institute of Fundamental Studies was established with the vision of 

being a centre of excellence in basic research. Currently, we are engaged in a range of 

research programs which has a direct benefit to Sri Lanka sustainable development. In 

addition, we train (postgraduate students; Ph.D. and MPhil) that requires to support the R&D 

and industrial needs of the country. These targets were achieved with the help of our core 

research team who have a solid reputation in their respective fields. 

 

All of our Institute’s programs focus on three major aims: finding solutions to major national 

problems through basic research; training high - quality post - graduate students that this 

country needs for sustainable development and promoting science education in the country 

so more students are attracted to a career in science and thus utilize their skills for national 

development. NIFS has trained more than 1500 postgraduate students in the last 40 years 

and most of them are in very senior positions in the country. Through this we were also able 

to minimize brain drain from the country. 

 

The National Institute of Fundamental Studies is well on its way in becoming the centre of 

excellence for basic research required by the country to resolve major national issues. We 

will also continue to produce high-quality graduate students that the country needs to 

improve the science and technology sector and economic sustainability. 
 

 

 

Prof. Saman Seneweera, 

 

Director, 

(Chief Executive officer/Chief Finance officer) 

National Institute of Fundamental Studies 
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OBJECTIVES OF THE INSTITUTION 
 

❖ Initiate, promote and conduct research and original investigations in 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 ensured the smooth operation of the 

Institute. 

RESEARCH UNITS 

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

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

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

 
NATURAL PRODUCT & FOOD CHEMISTRY RESEARCH UNIT 

 Food Chemistry research project 
Natural Products research project 
Nutritional Biochemistry research project 
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MICROBIOLOGY & CARBON SEQUESTRATION RESEARCH UNIT 
 Bioenergy & Soil Ecosystems research project 

Rhizobium Project research project 
Microbial Biotechnology research project 
 

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

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

MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLOGYRESEARCH UNIT 
 Molecular Microbiology & Human Diseases research project 

Plant Stress Biology & Molecular Genetics research project 
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2. NIFS ORGANIZATIONAL CHART 
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3. BOARD OF GOVERNORS 2019 

 
NIFS is administered by a twelve-member Board of Governors includingProf. Janaka 

BandaraEkanayake,as the Chairman.  

Chairman -Appointed by H.E the President 

• Prof. Janaka BandaraEkanayake, Department of Electronic and Electrical Engineering 
Faculty of Engineering/ University of Peradeniya 

Members 
Ex-Officio members 

• The Advisor to the President on Scientific Affairs 

• Prof. Mohan De Silva, Chairman/ University Grants Commission 

• Prof. SamanSeneweera, Director/ NIFS 
 

Appointed by H.E the President 

• Prof. Sarath G. Ilangantileke,Independent Consultant on Post Harvest technology of 
Food Crops 

• Prof. Missaka P.B. Wijayagunawardane, Department of Animal Science/ University of 
Peradeniya 

• Dr. Ravi Weerakoon, Consultant Anesthetist Teaching hospital. Kandy 

 

Appointed by the Minister 

• Prof. Upul B. Dissanayake, Vice Chancellor of University of Peradeniya  

• Dr. A.D. Dharmapala, Department of surgery/ University of Peradeniya 
 

Elected by the Research Council 

• Prof. Namal Priyantha, Department of Chemistry, University of Peradeniya 

• Prof. M.C.M. Iqbal, Associate Research Professor/ NIFS 
 

Appointed by the Treasury 

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

 

Secretary to the Board of Governors/ NIFS 

• Dr. P.S.B. Wanduragala 
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4. RESEARCH COUNCIL 2019 
 

Research Council whose membership comprises university academics and researchers of the NIFS, 

served as an advisory body.  

Chairman 

• Prof. Saman Seneweera, Director/ NIFS 
 
Members 

Appointed by H.E the President 

• Prof. D.M.D. Yakandawala, Department of Botany, Faculty of Science, University of     
Peradeniya 

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

Nominated by the University Grant Commission 

• Prof. H.M.D. Namal Priyantha, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
University of Peradeniya 

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

• Prof. G.K.R. Senadeera, Department of Physics, The Open University of Sri Lanka 

• 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 

• Prof. A. Nanayakkara, Senior Research Professor 

• Prof. J. Bandara, Senior Research Professor 

• Prof. U.L.B. Jayasinghe, Senior Research Professor 

• Prof. G. Seneviratne, Senior Research Professor 

• Prof. M.A.K.L. Dissanayake, Research Professor 

• Prof. D. S. A. Wijesundara, Research Professor 

• Prof. G.R.A. Kumara, Research Professor 

• Prof. R. Weerasooriya, Research Professor 

• Prof. S.P. Benjamin, Associate Research Professor 

• Prof. M.C.M. Iqbal, Associate Research Professor 

• Prof. N.D. Subasinghe, Associate Research Professor 

• Prof. D.N. Magana-Arachchi, Associate Research Professor 

• Prof. N. Marikkar, Associate Research Professor 

• Dr. R.R. Ratnayake, Senior Research Fellow 
 

Elected by the Research Fellows of National Institute of Fundamental Studies 

• Dr. H.W.M.A.C. Wijayasinghe 

• Dr. R. Liyanage 

• Dr. I.P.L. Jayaratne 
 
Secretary to the Research Council 

• Dr. P.S.B. Wanduragala 
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5. AUDIT & MANAGEMENT COMMITTEE 2019 

 
Committee Members 

 

1. Mr. J. M. U. P. Jayamaha (Chairman) 

(Treasury Representative)  

Additional Director General 

Department of Public Enterprises  

Ministry of Finance  

The Secretariat  

Colombo 01 

 

2. Prof. Sarath G. Ilangantilake (Board Member) 

1/53, Victoria Range Bungalows 

Kengalla 

 
3. Prof. Missaka P. B. Wijayagunawardane (Board Member) 

No. 118, George E de Silva Mawatha 

Kandy 

 

4. Prof. M.C.M. Iqbal (Board Member) 

Research Professor 

National Institute of Fundamental Studies 

Hanthana Road 

Kandy 

 

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 
National Audit Sub Office 
University of Peradeniya 
Peradeniya 
 

7. Mrs. H. D. Anuruddhika 

Chief Internal Auditor 
Ministry of Science, Technology and Research  
3rd floor 
Sethsiripaya Stage One  
Baththaramulla 
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By invitation 

 

8. Prof. Saman Seneweera (Board Member) 

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. Mr. Indika Wijesinghe 

Internal Audit Officer 
National Institute of Fundamental Studies  
Kandy 
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6. DIRECTOR’S REVIEW 2019 

We are a national institute mandated to conduct fundamental research to advance scientific 
knowledge and find solutions to burning national problems.  Despite the challenges we have faced 
in the past year, we have made a tremendous progress in our research outcomes, institutional 
development and knowledge dissemination while engaging in important national programs.  
 
Last year alone, our scientists published over 75 research papers in international and local 
journals.  In addition, 145 research articles were published as conference proceedings and 
abstracts. They have also attracted funding to the tune of Rs. 19 million and formed 55 strong 
research collaborations and networks both nationally and internationally.  
 
Even though, NIFS gives prominence to basic/fundamental research in line with its act, our 
research work aligns with the UN Sustainable Development Goals. 

 Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) the  UN in Percentage form is given below; 
 

 
Figure 1.Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in 2019 

 

 
Figure 2. Field of Research areas covered based on UN categorization in 2019 
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The financial progress of the recurrent and capital expenditure incurred during year 2019 is 
indicated below. Accordingly, out of recurrent expenditure, 69% 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, 44% was incurred to meet laboratory equipment 
and balance was expended to meet the other capital expenses. 

 

 
 

Figure 3. Details of the recurrent expenditure in year2018 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 4. Details of the capital expenditure in year2019 
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Currently, our Institute is equipped with state-of-the-art facilities for advanced research. All 
research activities are led by an internationally qualified expert pool of scientists. For the first 
time, we have also appointed on visiting basis 18 adjunct professors to NIFS from across the world, 
and they work with NIFS scientists to find solutions to broad scientific problems.  Our motto is: 
even with limited facilities, produce the highest quality research outputs, gain international 
recognition and inspire the whole nation by developing the country economically and socially.   
 
One of the core objectives of the NIFS is to train high-quality postgraduate students to contribute 
to national development. Over the past 40 years, we have trained about 1,500 high-quality M.Phil. 
and Ph.D. level postgraduates; Through this process, we have minimized the brain drain and lifted 
the academic vigor of our national universities.   Presently, we are closely working with the 
Ministry of Higher Education, Technology and Innovation to establish the first NIFS affiliated 
graduate school in the country. This ties in with one of our core objectives: to train postgraduates 
within the country to a standard commensurate with training given in any world class institution. 
Presently, there are about 20 Ph.D., 50 M.Phil., 10 Masters and 45 undergraduate students 
undergoing training at NIFS. 
 
NIFS is also extensively involved in science dissemination among school students, by conducting 
the School Science Program - one of the oldest programs in the country, and we continue to 
strengthen the program to meet the needs of budding scientists in the country.  During 2019, we 
also extended our dissemination activities to the general public through our participation in three 
national Science, Technology and Innovation exhibitions and the first Open Day.   
 
The projects conducted by our research scientists are primarily focused on addressing burning 
national issues like, COVID-19, human-animal conflicts, chronic kidney disease, food and nutrient 
security, water quality, natural resources and renewable energy, while generating fundamental 
knowledge that is required to address these issues.  NIFS is on a fascinating path of growth and 
development in the coming years. 
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7. SUMMARY OF THE PERFORMANCES OF INSTITUTE IN THE YEAR 
2019 

 

7.1 Scientific achievements  

• For the NIFS, according to the Act, it is mandatory, and important to publish the research 
findings in high quality indexed research journals. In the year, 2019 the institute has 
published articles in; 

▪ 25 research papers in Science Citation Indexed (SCI) journals 
▪ 33 research papers in Science Citation Expanded (SCI) journals 
▪ 19 research papers in other refereed journals 

 

• In addition,140 research articles were published as conference proceedings and abstracts. In 

addition, six books/Monographs & Book Chapters were published. Furthermore, 05 articles 

were published in magazines & newspapers to disseminate the details of the scientific findings 

to the general public. 

  

• Scientists were capable of attracting funds for their research projects; 12-new grants & 33 

ongoing grants 

       

• We have 55 research collaborations out of which 04 were initiated in the year 2019.   

Details of the Research collaborations with universities & institutions 
 

Australia 
 

 
• Queensland University of Technology 
• University of New England 
• University of Western Sydney 
• Western Sydney University 

Bangladesh  
• GonoBishwabidyalay (University), Savar, Dhaka 

Canada  
• Dalhousei University,  
• University of Guelph, Canada. 

Germany 
 

 
• Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 
• Zoological Research Museum Alexander Koenig (ZFMK) 

Italy 
 

 
• University of Parma 

Japan
  

 
• Shizuoka University, 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  
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• University of Kelaniya,  
• University of Peradeniya,  
• University of Rajarata 
• University of Ruhuna 
• University of Sri Jayawardenapura 
• University of Uva Wellassa 
• University of Wayamba  
• Atomic Energy Board, Sri Lanka 
• Aquinas University College 
• Coconut Research Institute, Lunuwila 
• National Herbarium, Peradeniya 
• Respiratory disease treatment unit, Teaching hospital, Kandy 

 
Sweden  

• Chalmers University 
• University of Gothenburg 

 
United Kingdom  
 

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

 
United State of 
America 

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

 
• 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 5 15 

MPhil 7 49 

MSc 1 10 

B Sc research project 12 36 
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7.2 Progress of Research Projects  

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

Introduction to Research Project  

Global warming has come to its injurious level that a thriving need lies in mitigating 
the Carbon dioxide build up at the atmosphere. Soil Carbon sequestration is the 
process of removing atmospheric CO2 via plant photosynthesis; the atmospheric CO2 
is captured and diverted to soil as soil organic carbon where it’s become stable for 
thousands of years. Soils contain more carbon than all terrestrial vegetation and the 
atmosphere combined and is one of the most active carbon sinks on Earth, second 
only to oceans. The main objective of the Soil Ecosystems project is 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. 
The potentiality of coastal ecosystems such as mangroves and intertidal saltmarshes 
will be studied for capturing and storing of atmospheric carbon as aboveground and 
belowground biomass and in sediments. As the first step mangroves and saltmarsh 
ecosystems located in Northern Sri Lanka are under investigation. A study has also 
been initiated to develop a baseline soil information system for soil C and other 
nutrients for paddy growing soils in Sri Lanka. Estimation of C stocks in soil and 
preparation of GIS based map are main outcome of this project. Kandyan home 
garden systems have also been studied for soil C sequestration potential. 
Microbial cellulases have shown potential application in a wide range of industries 
including biofuel, 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. Research conducted so far indicated that locally 
isolated microorganisms and their enzymes can be effectively used in industrial 
processors to replace commercially available enzymes with high cost. Another study 
has been initiated to investigate the genetic diversity of cyanobacteria in different 
water bodies of Sri Lanka with their taxonomical identification, nutrient profiling and 
toxin analysis. The project also focuses on the establishment and maintenance of 
cyanobacteria culture collection which facilitates the preservation and conservation 
of pure cyanobacteria strains present in different types of water bodies and stress 
conditions in Sri Lanka not only for the academic and industrial research but also for 
future reference. 
 

Activities carried out during the year 

Investigation of genetic diversity of cyanobacteria in different water bodies of Sri 
Lanka with their taxonomical identification, nutrient profiling and toxin analysis. 
Microbial cellulases: application in biofuel production and other value-added 
products and processes. Development of baseline soil information system for soil 
Carbon and other nutrients for paddy growing soils in Sri Lanka.Carbon Stock in 
Mangrove and Salt Marsh Ecosystems of the Gulf of Mannar Region of Sri Lanka. 
 
Overall performance of the Project 
We published the first digital soil C map for a forest in Sri Lanka.  GIS based map has 
been prepared to show the distribution of soil C and other nutrients in Knuckles forest 
region. Nine agricultural land uses in Northern Sri Lanka has been covered for soil 
fertility parameters. This is the first detail soil survey conducted in the Northern part 
of Sri Lanka after 1987.  
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7.2.2. Condensed Matter Physics & Solid State Chemistry research project 

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

Introduction to Research Project 

Condensed Matter Physics & Solid State Chemistry project at NIFS during the year 

2019 focused on the synthesis and characterization of technologically important novel 

solid state and quasi-solid state (gel) materials for energy generation and utilization. 

During this period, the group has carried out several sub-projects on developing 

efficiency enhanced dye sensitized solar cells by (a) Enhancing the photocurrent by 

plasmonic effect using silver nanopaticles,  (b) nano-strutural modifications to 

titanium dioxide (TiO2) photoanodes, and (c) Studying the effect of polyaniline on the 

performance of dye sensitized solar cells fabricated with poly(ethylene oxide) based 

gel polymer electrolytes. 

Activities carried out during the year 2019   

During 2019, three research projects on efficiency enhancement in dye sensitized 

solar cells have been completed successfully by our group. 

• Ag colloidal nanoparticle-incorporated plasmonic TiO2 
(nanofiber/nanoparticle) double-layer electrodes for Quantum dot sensitized 
solar cells. 
The overall efficiency and short-circuit current density of the plasmonic QDSSC are 

enhanced by 15% and 23%, respectively, with respect to the QDSSC without Ag 

nanoparticles. The enhanced performance of the plasmonic QDSSC is evidently due 

to the enhanced optical absorption by localized surface Plasmon resonance effect by 

the Ag nanoparticles in the TiO2 double layer photoanode and the resulting increase 

in the short-circuit photocurrent. 

• Hierarchically structured TiO2 microspheres (MS) for efficiency 
enhancement in Dye Sensitized Solar cells. 
TiO2 P25/ TiO2 MS based DSSC delivered a highest short circuit current density of 14.80 

mAcm-2 with an efficiency of 7.38%, while the efficiency of DSSC fabricated without a 

scattering layer showed only 6.68% efficiency. The efficiency enhancement is largely 

due to the improved photon absorption facilitated by superior light scattering as well 

as higher dye loading byTiO2microspheres. 

• Effect of polyaniline on the performance of dye sensitized solar cells 
fabricated with poly(ethylene oxide) based gel polymer electrolytes. 
The DSSCs fabricated with 1.5% PANI incorporated polymer electrolyte showed an 

efficiency of 6.56% while the DSSCs without PANI in the electrolytes showed an 

efficiency of 5.00% under the illumination of 100 mW cm-2 (AM 1.5) simulated 

sunlight. 

Overall performance of the Project 

All our projects were focused on developing low cost and high efficiency dye 

sensitized solar cells in order to fabricate solar panels which can be used to provide 

solar electricity at affordable prices to the industries and households in Sri Lanka. 

These solar cells are still in their research stage and it will take a couple of more years 

for them to be developed as proto-type solar panels to produce electricity. These are 

in line with the renewable energy policy of the government. 
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7.2.3. Earth Resources and Renewable Energy research project 
Project Leader- Prof. N.D. Subasinghe 

Introduction to Research Project 

Main aims of the ER & RE project are to find and develop new energy and earth 
resources as well as to improve the efficiency of selected existing resources. 
Sustainable utilization of known mineral deposits as well as finding hitherto unknown 
deposits will contribute to the economic development of the country. Understanding 
the nature of mineral resources and rocks as well as the geothermal resources in Sri 

Lanka will shed more light on the origin of lithological zones of Sri Lanka. Mapping 
natural radon levels and evaluation of mineral resources, with a focus on their origin 
and economic potential are also carried out as sub projects. 
A pioneering research project on Thermoelectricity focusses on generating electricity 
directly from heat, as well as to increase the overall efficiency of an existing system 
by ‘scavenging’ and converting waste heat to electricity through co-generation. 
 Evaluating geothermal resources: Field work was carried out in selected areas to 
collect subsurface information using geophysical methods. 
Resistivity (2-D profiling) and magnetic surveys were carried out around Nelumwewa 
and Mahapelessa areas, mainly to understand near-surface features. In addition, 
previously collected magnetotelluric and TDEM data were processed, inverted and 
interpreted to get information on deeper structures. This information will help to 
understand the origin of geothermal springs and evaluate their potential for 
development. 
 
Exploring new earth resources & understanding existing ones: A large number of rock 
and mineral samples were collected around the country and analyzed to understand 
their mineralogy, mineral reactions and possible origin. Petrological analyses were 
mainly carried out using optical microscopes. Mineralogical and geochemical analyses 
were also carried out.  
 
Development of new low-cost thermoelectric material and modules: Experiments 
were conducted to develop thermoelectric material using products based on Sri 
Lankan graphite. Thermoelectric materials can convert heat into electricity without 
any intermediate stages. Graphene oxide and and reduced graphene oxides were 
successfully used as thermoelectric material 
 
Developing renewable energy sources and improving the efficiency of energy use are  
imperative to save energy as well as the environment. 
 
Thermoelectric generators can convert any type of heat, especially waste heat into 
useful electricity. Production of thermoelectric material from low-cost, locally 
available mineral (Sri Lankan graphite) was attempted and the results are promising. 
 
A low-cost thermoelectric module capable of charging mobile phone using a candle or 
oil lamp was developed. This can be used as an emergency power-on-demand device, 
or in outdoors where no other charging source available. 
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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.  Also, water splitting reaction is still one of the unresolved problems in 
physical chemistry and we are trying to understand how an electromagnetic energy 
be efficiently converted to chemical energy? i.e    can water be efficiently split to 
hydrogen and oxygen using solar energy?  Can we convert CO2 into useful chemicals?  
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.  
 

Activities carried out during the year  

Hydrogen production by Photocatalytic water splitting is considered as one of the 
most important renewable paths but a reliable hydrogen production system yet to be 
achieved. The biggest problems encountered in photocatalytic water splitting systems 
are that poor response of the most of the stable photocatalyts to visible light and it is 
challenging to achieve an efficient separation of excited charge carriers, i.e electrons 
and holes.   Introducing of defects in high bandgap materials is one of the promising 
strategies to   simultaneously tailor the band gap and control the life time of 
photoexcited electron–hole pairs. A strategy was developed to induce oxygen 
vacancy defects in SrTiO3 powders via the reaction of NaBH4 at high temperature 
(550oC) in the presence of a mixture of Ar:H2 gases. The high temperature treatment 
of SrTiO3 powders resulted in electron doping of SrTiO3 due to oxygen vacancies 
triggers the development of a highly visible active SrTiO3 photocatalyst   with a 
remarkable 10-fold enhancement of H2 evolution activity.  In highly reduced SrTiO3, 
deeply trapped stated are filled by electrons via reduction treatment (or electron 
doping) and the findings can be easily adapted to other high-band gap semiconductors 
to enhance the visible light photocatalytic H2 generation reaction. 
 
Thin-film solar cells technology is one of the solutions for expensive silicon solar cells. 
Antimony sulfide (Sb2S3) solar cells have demonstrated an efficiency exceeding 7% 
with a liquid electrolyte when assembled in an extremely thin absorber configuration 
deposited via chemical bath deposition. We developed solid type Sb2S3 solar cells with 
P3HT as hole conductor material. The efficiency of the Sb2S3/P3HT based solar cell is 
~4.0% and exhibit high stability under ambient conditions. Investigations are being 
carried out to enhance the solar cell efficiency of these solid state solar cells.  
 

Developed Solutions to address current issues in the country 

We have developed a laboratory scale reactor for the treatment of waste water of 

service station and the laboratory scale reactor was further developed and scaled up 
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to treat the waste water in service stations. Trials will be carried out in coming 

months.      

 
 

7.2.5. Environmental Science Research Programme  
A. NIFS Water Research Project  

   Project Leader – Professor Rohan Weerasooriya 

Introduction to Research Project  
Most researchers often consider environmental science as an applied discipline. 
At what underlying fundamental level of understanding does environmental 
research need to attain to evaluate the delicate processes that control nature? 
The NIFS Environmental Science Research Program is formulated on molecular 
level addressing of hitherto date unsolved Sri Lankan environmental problems 
that have no or ambiguous solution in the world. The NIFS Environmental Science 
Program Water Research Group focuses on the atmospheric, water, and soil 
ecological processes and to elucidate intrinsic factors that control water quality. 
During the year 2020, the researchers from national, regional and international 
laboratories collaborate to unravel the mystifying behaviour of natural water 
quality.  

 
Activities carried out during the year  
Electrodialysis reversal (EDR) process contains a frequent reversal of the direction of 
applying DC potential to their electrodes. This step added as an extension to typical 
electrodialysis (ED) systems to address fouling phenomena observed in ion-exchange 
membranes (IEMs) by performing a "self–cleaning" mechanism. However, membrane 
fouling in IEMs is still challenging to EDR based desalination applications regardless of 
its "self–cleaning" mechanism. The aim is to assess the suitability of the method to 
remove salinity and hardness from 37 locations of the dry zone.  A membrane-based 
method based in our laboratory will use as the reference for efficiency assessments. 
Additionally, anode materials required for the EDR process will develop using Sri Lanka 
vein graphite as a starting material. Within the year, the modified EDR system will 
operate at a laboratory scale.    
Electrochemical sensor development: We will synthesize three-dimensional reduced 
graphene oxide with varying degree of wrinkles and folds. The morphology of the 
reduced graphene will also be engineered by an etching to reduce self-aggregation. 
The properties of the graphene with different etching will also be characterized. 
Modified glassy carbon electrodes will develop using new materials for rapid 
detection of toxic metal ions by in situ electrochemical methods. In separate work, 
the nitrogen-doping graphene (N-rGO) will be synthesized by one-pot facile 
hydrothermal method for electrochemical detection of trace metal ions. Here, the 
nitrogen-rich urea will be selected as N precursor and intrinsically modified the 
electronic properties of graphene. The theoretical band structure, band gap and 

density of states (DOS) of graphene, rGO, N-rGO, and Hg(Ⅱ) with N-rGO will be 
computed using Quantum Espresso (QE) (public domain code).  
 
New Proposals for Funding: Kandy Lake Restoration and Kelniya River shed 
management proposals will formulate for funding. The Kelaniya River watershed 
proposal will submit collaboratively with the Adjunct Professor (Prof. Wei) for funding 
from China. 
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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. 

  

Goals & Objectives of the project are development of smart nanomaterials for 
pollution control and remediation employing zeolites, composite materials, Sri Lankan 
vein graphite and solid wastes and value addition to local materials by converting it 
to high demanding end products. For that, under-utilized and cheaper row materials, 
waste products utilized to develop new materials.   

 

Activities carried out during the year   

Activity I 

Synthesis of Nano- zeolite-A (LTA) with aid of SDS as particle size-controlling Agent 

Activity II 

Synthesis, characterization and determination of the catalytic activity of Fe and Cu 

modified zeolite catalysts. 

Activity III 

Zeolite based catalyst for NOx, SOx reduction  

Activity IV 

Surface modification of super-paramagnetic Magnetite nanoparticles for bio-

conjugation 

Activity V 

Development of rapid lateral flow diagnostic kit for Dengue  

 

Significant scientific research findings and inventions during 2019: 

• Development of environmentally friendly method to synthesis nano zeolite. 

• Method of lateral flow detection kit for dengue. 

 

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 
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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.  J.M. Nazrim Marikkar 

Introduction to Research Project 
Food Chemistry project at NIFS focuses on exploring the application of food chemistry 
to add value to under-utilized plant resources to address food security. Food security 
is a problem of national importance for Sri Lanka in the context of climate change. In 
this backdrop, adding value to the under-utilized resources is a good strategy as Sri 
Lanka is a tropical country with a rich bio-diversity of plant resources.  
 

Activities carried out during the year   
Ms. S.S.K. Marasinghe, research assistant, participated and presented a paper at the 
International Tropical Agriculture Conference TROPAG 2019, Brisbane, Australia, 11-
13th November 2019. She again participated and presented another paper at the 
International Conference on Agriculture and Food Security 2019, Colombo, Sri Lanka, 
08-09th August 2019. She again made a presentation at the Young Scientists’ 
Symposium of National Institute of Fundamental Studies, Kandy, Sri Lanka,12th June 
2019. Ms. Rasika Gunarathna, research assistant, participated and presented a paper 
at the RESCON-2019 conference of PGIS, University of Peradeniya. Prof. Nazrim 
Marikkar participated as a resource person at the Stakeholders’ Workshop for 
curriculum revision of BSc (Food Sci & Technol) program of University of Peradeniya.  
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I addition, he acted as a resource person and or a member of the scientific committee 
to review manuscripts submitted for several international scientific journals, 
Nutricon-2019 international conference, and RESCON-2019 conference of PGIS, 
University of Peradeniya. 
 
Prof. Nazrim Marikkar and Ms. Rasika Gunarathna participated as a resource person 
in the Shilpasena Exhibition held from 26 – 29th September 2019. 
 
Developed Solutions to address current issues in the country 

During the year, research focus was given to utilization of coconut testa as a by-
product generated from coconut processing industries in Sri Lanka. As wet coconut 
testa constitute around 18% of the kernel weight, an estimated 30,000 Kg of testa 
would be coming out of 100,000 nuts processed by the industries. Our studies showed 
that every 2.0 Kg of dried testa would generate about 900.0 g of flour. Hence, roughly, 
6750 Kg of testa flour could be generated from 100,000 coconuts. In this way, by-
product utilization would enhance the economic value of coconut. 

 

7.2.8. Material Processing & Device Fabrication research project 

Project Leader – G. R. A. Kumara 

Introduction to Research Project  

This project is involved in basic study and experimentation in Material Processing and 

Device Fabrication with an emphasis on graphite, graphite-based devices, carbon 

supercapacitors and investigations related to solar cells and other electronic devices 

based on new materials primarily generated from local minerals. Work related to 

graphite including the exfoliation of graphite, its derivation into graphene plates and 

preparation of graphene thin films and their use in electronic devices is also 

conducted through this project. Furthermore, the project conducts research in the 

area of extremely thin absorber solar cells and the development of hole conducting 

materials used in these solar cell devices. The project is also involved with the 

conversion of waste materials, such as coconut shells, to highly porous and 

electronically conducting activated charcoal for versatile applications in electronic 

devices such as supercapacitors and counter electrodes of solar cells. Use of expanded 

graphite derived from Sri Lankan vein graphite is also tested in relation to water and 

air purification and cleaning of oil spills in water. 

 

Activities carried out during the year 

A simple procedure is discovered for producing high electrical conductivity and highly 
porous activated charcoal from coconut shells. This activated coconut shell charcoal 
was used for preparation of supercapacitor electrodes, which gave the capacitance 
elevated to the level of 175 F/g. Supercapacitor electrodes are usually fabricated using 
powdered activated charcoal and binder. We have replaced the synthesized binder 
with natural jack fruit latex, hence durability of capacitor was increased due to jack 
fruit latex binder insoluble in aqueous solution. Another application of this activated 
charcoal was depositing them on conducting tin oxide glass as a thin film, to be used 
as the counter electrode for dye-sensitized solar cells (DSCs). The efficiency of the 
solar cell 7.85% obtained exceeds, values obtained from other forms of activated 
carbon derived from bio-materials. Ability of using ionic liquids as solvents for 
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electrolytes in DSCs has been studied since low boiling points and high vapor 
pressures of organic solvents limit the long-term stability of DSCs. Another area of 
work has done by this period was fabrication of perovskite solar cells using CuI as hole 
transporting material which leads to obtain 8% efficiency with simple pressing 
method of CuI. Designed and developed a novel, low-cost, one-step method to 
recover waste graphite attached to wall rocks of graphite mines using a simple 
chemical solution and to convert the graphite powder thus obtained to super 
expanded graphite. We have developed a novel and innovative method to remove oil 
in oil spills and to recover the spilled oil using this super expanded graphite. Further, 
super expanded graphite derived from this process was used for the production of 
graphene. 

 

Developed Solutions to address current issues in the country 
Oil spills are a world-wide problem and cleaning of oil spills involves tedious and 

expensive procedures. We initiative to commercialize the applications of super 

expanded graphite for spilled oil removal and electrode fabrication during this period. 

Electronically highly conducting and porous activated coconut shell charcoal was 

prepared by an innovative novel process which can be carried out in isolated domestic 

scale or in large industrial scale to convert and add a great value for the material to 

be used in electronic industries as well as in water and air purification. Usage of this 

waste product of coconut shells supporting the national effort of eradicating dengue 

and other mosquito-borne diseases.  

 

7.2.9. Microbial Biotechnology research project 
Project Leader – Prof. Gamini Seneviratne 

 

Introduction to Research Project  
For non-legumes like rice, maize, vegetables, tea etc., we invented Biofilm 
biofertilizers (BFBFs) in 2003. This was commercialized in 2014. For rice paddy, this 
was researched in collaboration with RRDI, Batalagoda, and first introduced to 
farmers’ fields in 2015, and the product was commercialized in 2016 in small scale. 
Thus far, the effectiveness of BFBF has been proven over thousands of acres by 
reducing chemical fertilizers NPK used by the farmers up to 50%, while increasing 
paddy yields from 10-30%. In the future, this will save billions of rupees to the country 
by cutting down chemical fertilizer’s imports, while also saving the health of people 
and the environment. This program is also in line with HE the President’s concept of 
introducing organic and biofertilizers to agriculture in Sri Lanka.    
 

Activities carried out during the year   

During 2019, we studied the effects of BFBF application on environmental and health 

aspects. In one study, paddy soil carbon sequestration (SCS) or storage with BFBF 

application was analyzed and compared with that of farmers’ chemical fertilizers (CF) 

alone application in 25 representative locations in several districts of Sri Lanka 

throughout three consecutive seasons Yala 2018, Maha 2018/19 and Yala 2019. This 

is important for reducing atmospheric CO2 content, which leads to mitigate global 

warming and climate change. Further, this can earn foreign exchange through carbon 

trading, i.e. highly CO2 emitting industrialized countries pay to countries which store 

C through SCS in their soils. Interestingly, it was found that if we would convert total 

annual paddy cultivation of ca. 2.5 million acres from farmers’ CF practice to BFBF 
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practice, we would be able to add another ca. 190 billion rupees to the country’s 

economy in the next five years. A similar effect was observed in tea cultivation too. In 

another study, we developed a simple lab method to detect whether leafy vegetables 

are organic or not. Here, a simple lab culturing of leaf disks for microbial growth was 

used as an indicator to detect this. 

 

Developed Solutions to address current issues in the country: 

In 2019, the BFBF was introduced to 4,000 acres of rice cultivations in Hambantota, 
Polonnaruwa, Kurunegala, Ampara and Mahiyanganaya. This reduced CF use by 
farmers up to 50%, thus saving human health, economy and the environment. 
 
Paddy SCS will address the issue of global warming and climate change.    
 

 
 

7.2.10. Molecular Microbiology & Human Diseases research project 
Project Leader – Prof. D. N. Magana-Arachchi 

Introduction to Research Project  

Our research was focused on microbial ecology in different environments and the 
effect of microorganisms on human diseases. We concentrated on both 
communicable (CD) and non-communicable diseases (NCDs) that affect humans 
globally and nationally and tried to understand these scientific problems on a 
molecular microbiological scale. 
 

Activities carried out during the year  

The main six research activities of the year 2019 were, research on pulmonary 
diseases and microorganisms in which the study on role of lung microbiome in lung 
cancer and bronchiectasis patients was completed. The study on Genetic 
characterization of drug resistant Mycobacterium tuberculosis from Sri Lankan and 
Pakistani TB patients and identification of their associated biomarkers is in progress 
while the study on identifying Mycobacterium tuberculosis isolates belonging to the 
Beijing lineage from TB patients in Kandy, Sri Lanka was also completed. The other 
five research activities are study of diversity and distribution of thermophilic 
microorganisms in hot springs of Sri Lanka: A metagenomic approach, 
characterization of resistomes in selected environments of Sri Lanka, an 
epidemiological study on Asbestos related occupational health problems among 
asbestos industry workers in Sri Lanka, enrichment mechanism of CKDu-risk factors in 
ground water, their uptake pathways and potential remedies and to conduct balloon 
flights over Sri Lanka to detect possible ingress of cometary microorganisms & 
particulate matter. 

• Findings of lung microbiome study revealed that Corynebacterium 
tuberculostearicum and Keratinibaculum paraultunense were present only in 
lung cancer patients which can be considered as markers for the particular 
disease.   

• Study on Beijing Lineage Mycobacterium tuberculosis strains, revealed that 
26% (95% CI: 18%-35%) TB patients were infected from Beijing Lineage. 
Prevalence of Beijing Lineage was significantly higher among those with high 
sputum smear grades (2+ and 3+), who travelled abroad and among young 
people who are less than 35 years.  
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• Study on impact of microbial air quality on paediatric respiratory health in 
Kandy, higher proportion of urban preschool children (57.97%), suffered from 
at least one respiratory disease (upper respiratory tract infections, rhinitis, 
wheeze, etc.)  compared to rural preschoolers (31.17%). Additionally, 
inhalation dose rates were also high among urban preschool children, both 
indoor and outdoor (2.00 × 104 and 1.05 × 104 cells/kg day).  

 

 

7.2.11. Nanotechnology & Advanced Materials research project 
Project Leader – Dr. A. Wijayasinghe 

 

Introduction to Research Project  

Sri Lanka possess a large variety of economically useful minerals that are still exported 

as cheap raw materials. Though they have the potential to play a major role in global 

nano-tech and other high-tech industrial applications, proper value addition to our 

minerals, by upgrading for these applications, is lacking.  Therefore, this project highly 

emphasizes on performing fundamental, but target oriented, advanced scientific 

investigations through developing our mineral resources for those highly profitable 

technological applications. Investigation on novel advanced semiconductors for 

energy conversion and storage applications, mainly for novel rechargeable batteries, 

is another important research area carried out by this project. Under that, a number 

of research investigations are being performed to develop transition metal-based 

semiconductors by introducing modern nano technological techniques and processes. 

  Activities carried out during the year   

Development of low-cost and performance enhanced advanced materials for energy 

conversion using low-cost and nano material synthesis techniques: In order to 

understand the mechanisms controlling the morphology and size of particles from 

micron to nano scales, the effect of the precursor on crystal growth in nano particle 

formation has been investigated under this sub-activity.  Moreover, advanced 

fundamental scientific investigations have been carried out with an ultimate objective 

of developing performance enhanced transition metal semiconductors for the 

electrode application of electrochemical energy conversion 

Development of materials for the electrolyte and electrode applications in upcoming 

Na-ion and Mg-ion batteries: Laboratory cells were tested with our developed Na-Ni-

Mn-Co oxides doped with cheaper transition metals as the cathode material and our 

developed Na2Ti3O7 nano structured anode material. They revealed promising 

performance for the electrodes application in Na-ion rechargeable batteries.  

Electrochemical performance investigations of Li-ion rechargeable batteries: Our 

investigations carried out on locally fabricating of full Li-ion rechargeable coin cell 

battery with developed Sri Lankan graphite as the anode material and our invented 

nanostructured transition metal oxides as cathode materials, resulted very promising 

performance with higher capacity, durability but importantly at a lower cost.  
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Overall performance of the Project  

‘’National Center for Advanced Battery Research (NCABR)’’ was established attached 

to our project at NIFS. This NCABR is a laboratory facility open for all research groups 

working in the country on developing local minerals for battery and energy related 

applications. Further investigations have been started to fabricate bigger battery 

types such as pouch cells. 

 

7.2.12. Natural Products research project 
Project Leader – Prof. U.L.B. Jayasinghe 

Introduction to Research Project  

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 area of research has been the 
identification of polyphenols found in tea, medicinal plants, edible fruits and spices 
using Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS) and also studies on the 
cause and control of postharvest fungal diseases, the Stem-end Browning and three 
physiological disorders, Fruit pitting, Lenticel Darkening and the Internal Pulp 
Browning of mango var. TomEJC in edible and export-oriented fruit crops. 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 the cause of management of postharvest diseases and disorders that 

adversely affect the export potential of mango var. TomEJC. 
 

Chemistry and bioactivity of fungi associated with medicinal plants, edible fruits: 
Currently we are studying the chemistry and bioactivity of secondary metabolites 
produced by the endophytic fungi isolated from some medicinal plants.  Several 
secondary metabolites with interesting structural features and some useful 
bioactivities have been isolated.   
 
Enzyme inhibitors from plants: Secondary metabolites isolated from Myristica 
fragranc, malabaricone C (1), 3-(3-methyl-5-pentyl-2-furanyl)-2(E)-propenoic acid (2), 
licarin A (3), maceneolignan B (4) and elemicin (5). Compound 1 showed the highest 
AChE inhibitory activity (IC50 2.06 ± 0.04 μg/mL) and antioxidant activity (IC50 6.56 ± 
0.02 μg/mL) while compound 2 displayed the most potent α-glucosidase inhibitory 
activity (IC50 50.91 ± 0.01 μg/mL). This is the first report of α-glucosidase inhibitory 
activity of 2.  Results indicate that the aril of M. fragrans showed good 
anticholinesterase and α-glucosidase inhibitory activities and antioxidant effect in-
vitro that have a potential to be use as the treatment of Alzheimer’s disease. 
 
Fungal Metabolites: Secondary metabolites were isolated from an endophytic fungus 
Biscogniauxia capnodes and identified as Chromatographic separation of this extract 
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furnished 2 isocoumarins, reticulol (1) and 6-O-methyl-reticulol (2), and 2 
dihydroisocoumarins, 5-methylmellein (3) and 7-hydroxy-5-methylmellein (4). 
Compound 1 showed moderate antioxidant activity against 2,2′-diphenyl-1-
picrylhydrazyl radicals (IC50 value, 58 μg/mL). This is the first report of the isolation 
of B. capnodes as an endophyte, as well as the compounds 1 to 4 from B. capnodes. 
 
Postharvest diseases and disorders of mango var. TomEJC: Eight fungal pathogens 
associated with the Stem-end Browning (SEB) were isolated and identified, their 
pathogenicity was confirmed. Pre- and postharvest management practices were 
established and recommended. The cause of fruit pitting was shown to be a deficiency 
of elements through fruit tissue analyses by ICP. Addition of a supplementary fertilizer 
mixture reduced the incidence of fruit pitting below 1% which was recommended for 
pitting management. Lenticel Browning (LD) results from entry of excess water into 
lenticels and could be reduced by altering certain postharvest handling practices. 
Development of Internal Pulp Browning (IPB) was found to be related to some 
physiological and weather factors. The disorder could be prevented by alteration of 
fruit harvesting criteria.  
. 

   Overall performance of the Project  

• Continuing the of the identification of biological active extracts / compounds 
from Sri Lankan plant and fungal flora  

• Complete understanding of the causes of a postharvest disease and three 
disorders and development of pre- and postharvest management practices. 
Overall, the outcome of the project significantly reduced the loss of good 
quality fruits to be harvested and postharvest losses and also increased the 
availability of exportable mango fruits.  

 
 
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 covers a wide area like functional and nutritional 
properties of food, food safety, and bioavailability of food to improve health and well-
being of people. Findings would help to make healthy food choices, reduce disease 
and illness risks, and to gain knowledge of nutritional and functional properties of 
both utilized and underutilized foods. 
 

Activities carried out during the year   

In year 2019, Nutritional Biochemistry Project focused mainly on three projects as 
described below. 
Functional and nutritional properties of food: Under this research theme, studies are 
done to assess the antioxidant, enzyme inhibition (amylase, glucosidase, and lipase), 
radical induced DNA damage prevention and identification of active compounds. In 
addition, in vivo and cell culture studies are also done for further confirmation of 
functional properties.  At present there are three ongoing studies such as assessing 
functional properties of some starches and commonly consumed Ayurvedic plants in 
Sri Lanka and investigating nutritional and physicochemical properties of raw and 
processed Artocarpus nobilis seeds native to Sri Lanka. 



 
 

Page 28 
ANNUAL REPORT 2019 [English] 

 

Bioavailability of food: Bioavailability is the degree to which food nutrients are 
available for absorption and utilization in the body. It is a critical issue for many 
nutritional concerns. In this study, bioavailability of nutrients and antioxidant 
compounds in legumes have been studied. Further, the effect of boiling and simulated 
digestion on prebiotic activity of legumes have been studied. 
 
Effect of Biofilm-biofertilizer on nutritional and other functional properties of rice: 
Biofilm biofertilizer was developed at NIFS with the aim of reducing chemical fertilizer 
usage to minimize the environmental pollution and to reduce the cost of agriculture. 
Although this fertilizer has been introduced to various crops already the effect of this 
fertilizer on nutritional and functional properties of crop harvest have not been 
studied. Thus, in this study in collaboration biofilm biofertilizer (BFBF) project at NIFS, 
nutritional biochemistry project has been investigating the effect of BFBF on 
nutritional and biochemical properties of selected rice varieties grown in Sri Lanka. 
 
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. From the preliminary findings it was observed that there is a favorable effect 
of biofilm biofertilizer on nutritional and functional properties of rice varieties and 
this would be helpful in popularizing the usage of BFBFs in Agriculture. 

 
 

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

 

Our research is concerned with (i) Environmental Remediation of pollutants using 
plants and plant biomass, (ii) Synthesis of metal organic Frameworks (MOFs) to adsorb 
pollutants, (iii) Recycling phosphorous from waste water, and (iv) Micropropagation 
of tree species for Restoration of degraded dry forests. 
 
Our researchers have identified the use of plant materials, and polymer-silicate 
materials to remove heavy metals and textile dyes from wastewater. A MOF was 
synthesized capable of converting carbon-dioxide gas (CO2) to useful organic 
compounds. To recover phosphrous from farm effluent water, aquatic plants were 
identified, which after absorption of phosphorous can be used as a bio-fertilizer.  
 
To restore the degraded dry forests in Sri Lanka and restore the ecology, different 
applications of plant tissue culture technique in forest improvement were conducted. 
We developed experimental techniques such as organogenesis and embryogenesis 
with different plant parts to micropropagate the tree species (Madhuca longifolia and 
Manilkara hexandra). Plant micropropagation technique was applied on Stevia 
rebaudiana, a plant species identified as a non- caloric, zero glycemic alternative 
sweeteners. Due to its poor germination, tissue culture protocol was developed to 
produce a large number of plants with improved vegetative mass using Coconut water 
as low-cost natural media enhancer. 
 

Activities carried out during the year 
Submission of research articles, attending to national and international conferences, 
Conducting Lectures and practical sessions for GCE A/L students (Tissue culture), 
Training was conducted for potential entrepreneurs who wish to start new ventures 
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in plant tissue culture), Training and guiding undergraduates and participated in 
national exhibitions Shilpa Sena. 
 

• Development of adsorbents to remove textile dyes and heavy metals. 

• Identification of phosphate hyperaccumulators. 

• Protocol development for mass propagation of Stevia rebaudiana. 

• Publications in peer reviewed journals, conference abstracts and a book 

chapter. 

 

7.2.15. Plant Stress Biology & Molecular Genetics research project 
Project Leader –Prof. S. Seneweera 

Introduction to Research Project  
Creating global benchmark yields in paddy and minor crops: 

The current national average rice yield is close to 4.2 MT per hectare which increased 

from around 2 MT/HA in the 1970’s to 4.2 MT/HA by the early 2000s. The current 

average yield remains stagnant despite 95 percent of Sri Lanka’s rice crop extent being 

brought under improved cultivars. Traditional cross hybridization and selection is still 

a widely used strategy for developing cultivars with a higher yield in Sri Lanka. The 

already low yield potential of Sri Lankan rice is further challenged by the following 

factors; increase in the cost of production, and inevitable climate change. A major 

knowledge gap in understanding key traits and genetic components contributing to 

rice yield and how physiological and molecular traits interact with the environment to 

maintain the yield potential still exists. The root cause for the low yield potential of 

Sri Lankan rice is the decades of negligence in the adaptation of new scientific 

technology in plant breeding. In the developed world, advanced plant breeding 

techniques like gene mapping, high throughput phenotyping, and gene editing based 

crop improvement are widely used, making significant progress in yield enhancement.  

However, in Sri Lanka, such genetic and molecular tools in plant breeding are not 

being used. In this project, we propose an innovative methodology to increase rice 

yield potential by designing a new ideotype. This will be achieved by identifying key 

physiological and biochemical traits associated with rice yield together with genome 

mapping and transcriptome comparison. The proposed study will adapt 

multidisciplinary sciences including transcriptomics, bioinformatics, biotechnology 

and plant physiology. The final objective is to generate fundamental knowledge to 

develop a new plant ideotype having high yielding potential and climate insensitivity, 

ultimately delivering greater socio-economic dividends. 

Develop plant demand-based nitrogen fertilizer using hybrid nanomaterial: 
Nitrogen (N) is the element that plants require in the highest quantity. Availability of 

N is one of the keys limiting factors in crop productivity in agricultural systems. 

Uptake, assimilation, translocation and remobilization are the main steps involved in 

the use of N by plants. Plant N uptake from the soil depends on environmental 

conditions, soil type and plant genotype. Approximately, 50-70% of N applied to the 

soil is lost, mainly due to surface run-off, leaching of nitrates and volatilization of 

ammonia. Extensive use of N fertilizers results in excessive emission of N2O, a major 

greenhouse gas that largely contributes to global warming. Therefore, one of the 

major research challenges today is to improve the nitrogen use efficiency of crop 

plants. Nanotechnology is being identified as a new avenue to improve nutrient use 

efficiency. Fertilizers can be designed in such a way that they release nutrients in a 
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controlled manner which synchronizes with the needs of plants. Therefore, we aim to 

develop an environmentally friendly, cost effective, biodegradable, controlled release 

nano fertilizer system with high nitrogen use efficiency. 

 
Activities carried out during the year   

Creating global benchmark yields in paddy and minor crops: 

has obtained breeder seeds of 20 local rice varieties available in RRDI, Bathalagoda, 

11 local rice varieties from Ambalanthota and Labuduwa, and 50 traditional varieties 

from PGRC and have initiated seed germination for multiplication process. Another 

50 international cultivars have also been obtained to be utilized for this study. DNA 

has already been extracted from local rice varieties and all DNA will be subsequently 

genotyped using high-density rice array (HDRA) that consists of 700,000 SNPs to utilize 

them for high throughput genotyping.  Association mapping will be employed to 

identify specific functional genetic variants linked to phenotypic differences in a trait 

to facilitate detection of trait causing DNA sequence polymorphisms. These genetic 

traits will be utilized to develop a rice ideotype having a higher yield potential.  

 
Develop plant demand-based nitrogen fertilizer using hybrid nanomaterial: 
We have synthesized 4 different types of nanoconjugates and characterized these 

materials using Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR), particle size analysis 

(PSA), X-Ray diffraction and CHN Analysis. The testing of these materials with rice 

plants is under way.  

 

7.2.16. Plant Taxonomy & Conservation research project 
Project Leader - Prof. D.S.A. Wijesundara 

Introduction to Research Project  

The Plant Taxonomy and Conservation project focusses primarily on,  
a) Taxonomic and Biogeographical Studies of flora of Sri Lanka,  
b) 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.  
One of the main tasks of this project is to maintain and develop the NIFS-Popham 
Arboretum at Dambulla.   
 

Activities carried out during the year  

The woody vegetation of one third of the NIFS-Popham Arboretum was mapped on a 
GIS map. The research on restoration ecology and regeneration is continuing. The 
interpretative signage including maps and informative panels on both flora and fauna 
within the arboretum established. The foot bridges, camp site toilet and 
accommodation facilities were renovated. 
A research project on factors affecting photosynthesis of trees at the NIFS-Popham 
arboretum conducted was initiated and the research activities on natural products 
from medicinal and invasive plants were carried out in collaboration with Universities 
of Peradeniya and Jayawardenapura.  
 
During the field visits conducted, 30 species out of 31 recorded species of genus 
Syzygium in Sri Lanka were collected. The collection is included 250 specimens which 
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contained voucher specimens, DNA samples and reproductive material collected in 
FAA for dissection. 
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.  
 

Developed Solutions to address current issues in the country 

• Several tree Species that can be used successfully in reforestation work in the dry 
zone were identified 

• Some antifungal compounds were extracted from Invasive Alien Plant species 

• Some extremely rare and endangered plant species were rediscovered and 
included in the National Red list 

 
 

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. 
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Activities carried out during the year  

During 2019 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.  
 

 

7.2.19. Rhizobium research project 
Project Leader –Prof.  S. A. Kulasooriya 

Introduction to Research Project  

Rhizobia are soil bacteria that form symbiotic root nodules with leguminous plants 
which enable them to fix atmospheric N2 and provide it to host plants. In this project 
we isolate, screen and select efficient rhizobia, prepare inoculants with them and 
supply such inoculants to farmers to apply to legume crops. By inoculation we 
increase nodulation in the targeted host crops, increase their N2 fixation and minimize 
the application of chemical N-fertilizers such as urea to them. In this manner we have 
so far been able to completely replace urea applications to soybean, mung bean, 
vegetable bean, groundnut, long bean and the fodder crop clover. 
 
Activities carried out during the year  

Development and distribution of rhizobial inoculants continued throughout the year.  
Demand for inoculants for vegetable beans increased. A chemical N-fertilizer 
response curve done in a field trial with vegetable bean (Phaseolus vulgaris) at 
Ankumbura confirmed that urea fertilizer can be replaced completely by inoculation. 
Assessment of weed growth in this experiment showed that a 60% reduction in weed 
biomass could be obtained by replacing urea application with rhizobial inoculation.  
All the rhizobial strains used for field inoculation of different crop legumes were 
subjected to molecular characterization. Results showed ten clusters at 70 % 
molecular similarity coefficient and four clusters with 100 % similarity. Based upon 
the Maximum Likelihood tree search conducted using 16S rRNA gene sequences on 
the most commonly used 5 strains, isolates were identified as Bradyrhizobium sp. 
(Green Gram), Rhizobium sp. (Soybean, Vegetable bean and Clover) and 
Sinorhizobium sp. (Groundnut). This is the first record of Sinorhizobium in Sri Lanka.   
Yet another study was done as a part of a M.Sc. research project by a student of the 
University of Peradeniya. This was on isolation of phosphate solubilizing 
microorganisms associated with legume plants and evaluating their P-solubilizing 
abilities using Azolla as a bioassay plant. Among 3 bacterial and 2 fungal isolates 
tested, best P-solubilization was obtained with the fungal isolate identified as an 
Aspergillus sp.  
Extension work for demonstrating and popularizing rhizobial inoculation continued. 
Field trials were initiated to test the efficacy of rhizobial inoculantion of groundnut in 
collaboration with officers of the Wayamba Provincial Agriculture Department.   

 

Overall performance of the Project  

• Continuous use of chemical fertilizers had not only become an economic 

burden to the country, but it also aggravates environmental pollution. 
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• By rhizobial inoculation it had been possible so far to do away with urea 

application to soybean, mung bean, vegetable bean and groundnut. 

• This will minimize both the cost and environmental pollution in the cultivation 

of these crops without any reduction in crop yields. 

 

7.2.20. Aversive Geofencing Technology to Mitigate Human-elephant Conflict 
Project Leader –Prof.  Saman Seneweera 

Introduction to Research Project  

Anthropogenic activities such as urbanization and agricultural expansion has affected 

wildlife populations in many different ways. While in some cases, species tend to 

adapt to the changing environments and subsequently thrive, in other instances it has 

led to loss of species. With habitat loss and fragmentation, wild animals compete with 

humans for limited resources, resulting in conflict. The Asian Elephant (Elephas 

maximus) plays a major role in human-wildlife conflict across its range. This conflict 

has resulted in the death of both elephants and humans and large-scale damage to 

crops and property. Electric fences are the most commonly used method to mitigate 

this conflict. However, they are expensive to build and maintain, create undesirable 

non-target impacts, and can be ineffective given that elephants sometimes learn to 

break these fences. The rise in incidents of conflicts with elephants has triggered the 

need to seek alternative and more flexible options to mitigate this problem. Aversive 

Geofencing Devices (AGDs- satellite linked warning collars) is a novel approach 

currently used on domestic farm animals for grazing management. This system allows 

farmers to create virtual fences using computer software, while the GPS collars are 

programmed to emit an aversive signal automatically when the animal reaches 

virtually fenced boundaries. This recent advance in virtual fencing technology has the 

potential to revolutionize the management of human elephant conflict but requires 

field-testing and refinement. This project tests the AGD technology on captive 

elephants at Pinnawala Elephant Orphanage to determine its effectiveness in 

managing elephant movement. If successful, AGDs will then be tested on wild 

elephants to determine its effectiveness in managing elephant movement around 

human habitations. 

  

Activities carried out during the year   

A National Research Council Grant was received in 2019 to carry out this project. The 

study is being conducted on selected elephants at the Pinnawala Elephant Orphanage 

in a linked series of pen trials focusing on product design, efficacy and the welfare of 

elephants. This project is conducted by Prof Saman Seneweera, Mr. Malitha 

Senanayake and Ms. Surendranie Cabral de Mel, in collaboration with Dr. Benjamin 

Allen, University of Southern Queensland, Prof Devaka Weerakoon, University of 

Colombo and Prof Ashoka Dangolla, University of Peradeniya. During the first year of 

the project, preliminary data on behavior and fecal samples were collected from 

which cortisol hormone (the hormone used as an indicator of physiological stress) was 

extracted. The prototype collar that can emit a range of warning signals was also 

designed and will be tested on the elephants. Welfare outcomes in response to 

warning signals will be determined by studying the behaviour and physiology of the 

elephants at different stages of the experiments with AGDs. We have developed a 

GPS tracking elephant collar to mitigate human elephant conflict.  
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7.3 Progress of the Science Education & Dissemination Unit (SEDU)-2019 

 

Objectives:  

Foster the exchange of technical and scientific information among the scientific community & 

promote the public understanding of science. 

 

Forums for the scientific community:  

• 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 

• 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 

• 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 the 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.  

 

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

A. Events Held: 

 

 

 

 

 

Category Number of 
events held 

Target Group Number benefited 

Exhibitions (Local) 
  

03 General Public  185,485  

Laboratory visits 08 Scientific & School 
Community 

 220 

Special 
Lectures/Discussions 

13 Scientific community  424 

Symposia 
  

2 Scientific community  100 

Workshop 
  

03 School Community  170 
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B. E-programs: 

 

Programme Performance in the year 2019 

(Performance Indicators) Number benefited 

NIFS e-outreach 
(Status: Ongoing) 
 

  

Facebook page Post Reached 214,446 

Google My Business Views on Google Maps & Search 179,297 

LinkedIn Post Reached 190 

Twitter Post Reached 5,994 

Web site Page Views 22,000 

YouTube Views for videos 10,166 
 

Science Message Service 
(Status: Ongoing) 
 

  

Blog Page Views 6,701 

Emails Emails sent 6,720 

Facebook Page Post Reached 99,016 

Twitter (Sinhala and English) Post Reached 89,159 

Website (Sinhala & English) 
 

Page Views 29,559 

Science YouTube Channel 
(Status: Uploading currently on hold) 
 

Views for videos 188,847 

Mobile Apps for Science Students 
(Status: Uploading currently on hold) 

  

Periodic Elements game App Downloads 34 

Sinhala Science Glossary App 
 

Downloads 6,510 

Sinhala Science Website 
(Status: Currently On hold) 
 

Page Views 6,000 

Total benefited
  

 864,639 
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7.4 Progress of the Library - 2019 
 

The Library of the National Institute of Fundamental studies continued to provide information 
and reference service to NIFS research staff and permitted scientific community on their 
inquiry. 
 
The library was engaged in the following services during the year 
Provided 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), provision of the 
updated and necessary information to the NIFS' administration such as government circulars, 
E-code,  etc., access to the internet using updated computers and facilitating library users with 
photocopying and scanning facilities. 
 
Scientific Literature Updating Service (SLUS) 
Scientific Literature Updating Service was set in motion according to the suggestion of the 
library committee, and the service is provided to the scientists of NIFS. When a scientist needs 
scientific literature updating on a selected topic, the keywords can be forwarded to the 
Library. Monthly or weekly updating can be done depending on the request. The NIFS library 
started this service before Elsevier and Springer Nature started similar services. 
 
The project of the compilation of research literature of pioneering scientists related to the NIFS 
was started by NIFS Library 
This is a project set in motion to honor and pay tribute to our former Scientists. In the first 
phase, it was decided to collect the literature of the following scientists. Prof.  A. Kovoor, Prof.  
C. Ponnamperuma, Prof. C. Wickramasinghe, Prof. C.B. Dissanayake, Prof. K. Tennakone, Prof. 
S.A. Kulasooriya. We hope to broaden our reach in the next phase. Accordingly, the library 
received 17 books written by Prof. C. Wickramasinghe. And also, it received an online access 
facility to the research article collections of Prof. C. Wickramasinghe through the center for 
Astrobiology in Sri Lanka. 
 
India Corner in the Library  
On 9th July 2019, Assistant High Commissioner (AHC) Dhirendra Singh inaugurated India 
Corner "Bharat EkParichay (Know India): Sharing knowledge with the world" at NIFS. AHC 
presented various books on Indian art, culture, and values to Prof. Saman Seneweera, 
Director, NIFS, for the established India corner. 
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7.5 Infrastructure development  
 

Followings are the major infrastructure developments that were completed during 2019; 

• Construction of a new green house at the basement of the old building 

• Construction of Barbed wire fence at Dambulla arboretum 

• Installation of 150 KW Solar Energy system  

• Renovation of Science Education & Dissemination Unit 

• Renovation of the main auditorium stage  

• Setting up of the National Battery Lab  

 
7.6 Major instruments purchased 

 

Following major instruments were purchased during 2019 

 

▪ FTIR spectrophotometer  
▪ Fume hood acid resistance 
▪ Modular Multichannel Electrochemical Impendence 

Spectroscopy/Potent stat Galvano  
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8. NIFS Staff strength 
 

8.1 Summary of NIFS Staff  

 

 

 

 

Research support
19%

Administration & 
Accounts

34%

Research staff
17%

Research Assistants
27%

NIFS STAFF BY WORK TYPE 2019

PhD
19%

MPhil
3%

MSc
4%

BSc
27%

GCE A/L
21%

GCE O/L
19%

Below O/L
7%

Qualifications of the Staff members  2019

PhD

MPhil

MSc

BSc

GCE A/L

GCE O/L

Below O/L

Over 50 years
38%

41-50 years
11%

31-40 years
19%

below 31 years
32%

Age of the staff members 2019

Over 50 years

41-50 years

31-40 years

below 31 years
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8.2 NIFS Staff 2019 by service Level* 

 
Service Level* 
 

Category Number of 
employees 

Senior Level   
Director 

 
01 (contract basis) 

 Research staff Senior Research Professors 04 
  Research Professors 04 (contract basis) 
  Associate Research Professors 05 (contract basis-01) 
  Senior Research Fellows 03 
  Research Fellows 02 (contract basis-01) 
 Senior Managers Secretary 01 
  Coordinator/SDU 01 
 Middle 

Managers 
  

  Accountant 01 
  Chief Technical Officers 13 
  Laboratory Manager 

Scientific Officer 
01 
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 02 
  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 05 
  Lapidarist Gr. III 01 
  Machinist Gr. III 01 
  Electrician Gr. III 01 
  Office Aid 

Primary Level -unskilled 
02 
03 

In addition, forty-one Research assistant positions are on contract basis. 

*based on 2/2016 circular sub schedule III 
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8.3 Staff Recruitments & end of service 
8.3.A. Staff recruitment 2019 

Research Assistants (Gr.II) 
Ms. D.M.D.M.Dissanayake 

Ms. Rasika Gunarathne  

Ms. N.D.U.S.Nakandala  

Ms. Maheshika Perera  

Mr. U.M.B.Premarathne 

Mr. R.A.Rathnayake  

Mr. I.B.Samarakoon 

Ms. A. Sathkunanadan  

Ms. S.M.V.K.Sewwandi  

Ms. K.M.De Silva Subaseela 

Ms. M. Tharmarajan 

Ms. S.M.N.K.Thilakarathne 

Ms. D.P.Ubeysekara  

  

Scientific Officer  
Dr. Shalini Rajakaruna 

Primary Level-Unskilled  

Mr. D.W.G.A.C.Dodamwala  

Mr. S.M.Malith Hasun    

Mr. P.G.N.S.Wijewardane  

   
8.3.B. End of service 2019 

Research Fellow 
Dr. Gayan Bowatte (resigned) 

Research Assistants  
Mr. A.M.K.L. Abeykoon (resigned)  

Ms. E.M.U.A.Ekanayake (end of contract) 

Ms. H.K.S.N.S.Gunaratne (end of contract) 

      Mr. G.D.K.Heshan (end of contract) 

Mr. J.A.D.M.N.Jayakody (end of contract)  

Ms. S.D.Jayasekara (resigned)  

Ms. S.K.Jayasekara (end of contract)   

Mr. B.A.Y.B.Jayawardena  

Ms. M.G.N.Perera (resigned)   

Mr. N.B.Suriyaarachchi (resigned)   

Ms. M.A.Y.N.Weerasinghe (resigned)  

  Chief Technical Officer 

      Ms. D.M.K.Lakshmi Kumari (retired)  

  Driver (special Grade) 

Mr. K.M.Ariyawansa (retired) 

Mr. R.S.K.Gunawardena (retired)   

  Office Machine Operator 

Mr. M.A.P.Perera (retired)   
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8.4 Capacity Building / Skill Development Programs  
 

Name  Name of the Training Program Institute / Training Provider Funding Agency/ Institute 
 

Time period 

Mr. Viraj Ekanayake  Distance Learning Course on 
“Cyber Security” 

Bangladesh Research and 
Education Network (BdREN) 

Facilitating Distance Learning 
using Digital Conference 
facility project from 
Asi@Connect 
 

One Month 
 

Mr. S. Senthuran International Workshop 
on Introductory Training Course in 
Nano fabrication Technologies  

Centre for Nano Science and 
Engineering (CeNSE), Indian 
Institute of Science, Bangalore, 
INDIA 
 

Government of India Eighteen days 

H.D. Jayasinghe Molecular training on plant 
systematics 

Singapore Botanic Garden National Herbarium, 
Department of National 
Botanic Gardens, Peradeniya 

Eighteen days 
 

Ms. S.K. Jayasekara International Training Programme 
on Biogas Production, Power 
generation and Vehicular 
Application 

Delhi Institute of Technology, Delhi Twelve Days  

Miss. T.K. Bowange International Training Programme 
on Biogas Production, Power 
generation and Vehicular 
Application 
 

Delhi Indian Technical & economic 
Cooperation 

Twelve Days  

Ms. J.M.P.S. 
Madamarandawala 

International Workshop on TDR 
operational research workshop  

Colombo 
 
 
 
 

 

International union against 
tuberculosis and lung 
diseases 
 

Twelve days 
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Name  Name of the Training Program Institute / Training Provider Funding Agency/ Institute 
 

Time period 

Ms. J.M.P.S. 
Madamarandawala 

International Workshop on Asia 
SORT IT operational research 
course-Module 2  

Colombo International union against 
tuberculosis and lung 
diseases 
 

Nine days 

Ms. D.P. Bopearachchi International Conference 
on Student Conference on 
Conservation Science (SCCS) 
 

Institute of Science (IISc), 
Bengaluru- India 

Institute of Science (IISc), 
Bengaluru 

Six days 

Ms. W.B.C.P. 
Weerarathne 

International Workshop 
on Internship in minerological 
study of asbestos-bearing 
materials by optic microscopy and 
X-ray powder diffraction analysis 

Moscow, Russia Ministry of Science, 
Technology and Research 

Six days 

Miss. S.K. Jayasekara National Workshop 
on Identification of non-lichenized 
fungi and Mushrooms  
 

Royal Botanical Garden, 
Peradeniya 

Fee exempted Three days 

Mr. L. C. U. S. B 
Lekamge 

Bamboo Processing in Sri Lanka United Nations Industrial 
Development 
Organization  (UNIDO)  

Global Environment 
Facility (GEF) 

One day 
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9. AUDITED FINANCIAL STATEMENT 2019 

 
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 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Personnel Emoluments 113,491 122,808 122,430 137,142 157,177 

Other recurrent 
expenditure 

61,473 67,293 76,188 77,815 69,062 

Total 174,964 190,101 198,618 214,957 226,239 

 

 

 
 

 

9.1.2.Capital Expenditure comparison- five years 

Rs.’000 

Year 2015 2016 2017 2018 2019 

Acquisition of fixed 
assets 

741 4,782 5,874 19118 15,813 

Building Construction 43,852 125,261 110,674 58,374 66,025 

Research & 
Development 

- - - 15,458 3135 

Total 44,593 130,043 116,548 92,950 84,973 
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9.2 Summary of financial results for the year ending 31.12.2019 

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

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 

2019     

Budgeted 338,993 100 546,250 100 

Approved 201,171 59.3 81,000 14.83 

Released 201,171 59.3 48,300 8.84 

 

 

 
 

 

 

 

Traveling Expenses
0.19%

Maintenance 
Expenditure

2.43%

Suppliers
3%

Services
9.22%Other Expenses

15.59%
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Recurrent Expenditure- 2019 
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Lab Equipment
43.13%

Office Equipment
27.28%
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Mega Project
3.69%
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3.12%

Library Books
0.35%
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9.3 Statement of financial position  

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES SRI LANKA 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31.12.2019 

    (RESTATED) 

   SLRs SLRs 

 NOTE 2019 2018 

ASSETS     

CURRENT ASSETS     

CASH AND BANK BALANCES  1 108,990,251.49 150,529,456 

DEPOSITS PREPAYMENTS & ADVANCES 2 26,948,257.89 14,022,035 

DISPOSAL OF FIXED ASSETS   59,669.77 59,670 

FESTIVAL ADVANCE FUND INVESTMENT  300,000.00 300,000 

CONSUMPTION LOAN FUND INVESTMENT  303,481.01 296,325 

INTEREST RECEIVABLE FOR FIXED DEPOSITS  7,814,723.76 7,244,022 

STAFF CONSUMPTION LOAN  3 5,015,609.06 4,805,947 

ADVANCE AND OTHER RECEIVABLE 4 161,317.94 241,747 

STOCKS  5 1,800,759.50 2,298,338 

   151,394,070.42 179,797,540 

NON-CURRENT ASSETS     

WORK IN PROGRESS  6 6,227,761.41 17,455,040 

PRELIMINARY EXPENSES FOR CONSTRUCTION  332,319.49 711,307 

PROVIDENT FUND INVESTMENT 7 122,736,536.35 111,505,089 

TRAINING CAPACITY   949,197.40 949,197 

MEGA PROJECT- RECHARGEABLE BATTERIES  2,116,425.75 939,080 

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 8 593,722,817.84 593,312,493 

   726,085,058.24 724,872,206 
 

TOTAL ASSTES 
   

877,479,128.66 

 

904,669,746 

 

LIABILITIES 

    

CURRENT LIABILITIES     

ACCOUNTS PAYABLE  9 8,014,385.22 8,981,445 

ACCRUED EXPENSES  10 3,131,903.55 3,351,446 

   11,146,288.77 12,332,891 

NON CURRENT LIABILITIES     

SPECIFIED FUNDS & GRANTS  11 156,978,269.37 150,873,195 

DEFERRED LIABILITIES  12 188,461,590.38 109,852,958 

   345,439,859.75 260,726,153 

 

TOTAL LIABILITIES 
   

356,586,148.52 

 

273,059,044 

NET ASSETS   520,892,980.14 631,610,702 

NET ASSETS/EQUITY     

CAPITAL FUND - SPENT  13 670,608,789.86 668,452,882 

- UNSPENT 63,862,681.00 99,020,834 

PRESIDENT'S FUND - SPENT   7,078,501.15 7,078,501 

ASSET REVALUATION RESERVE  118,388,385.47 118,388,385 

INSTITUTE FUND   (3339,045,377.34) (261,329,900) 

TOTAL NET ASSETS/EQUITY  520,892,980.14 631,610,702 
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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 31.12.2019 

   (RESTATED) 

  SLRs SLRs 

 NOTE 2018 2018 

 
OPERATING REVENUE 

   

RECURRENT GRANT  201,171,000.00 185,023,000.00 

OTHER INCOME 14 38,433,128.88 23,958,585 

    

EXPENDITURE  239,604,128.88 208,981,585 

PERSONAL EMOLUMENTS 15 157,176,641.27 137,185,994 

TRAVELLING 16 437,162.50 1,290,869 

SUPPLIERS & CONSUMABLE 17 6,986,476.91 15,444,754 

MAINTENANCE 18    5,496,986.05 7,736,718 

CONTRACTUAL SERVICES 19 20,865,505.24 22,072,459 

DEPRECIATION  92,272,862.18 85,070,357 

OTHER EXPENSES 20 35,276,043.06 31,25,231 

TOTAL OPERATING EXPENSES  318,511,677.21 300,056,382 

DEFICIT FROM OPERATING ACTIVITIES  (78,907,548.33) (91,074,797) 

FINANCE COST    

PROFIT/(LOSS) OF FIXED ASSETS  (200,049.93) (8,483,398.08) 

NET DEFICIT FOR THE YEAR  (79,107,598.26) (99,558,195) 
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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 31.12.2019 

  
REFERENCE 

 (RESTATED) 
 SLRs. SLRs. 
 2019 2018 

Cash-Flow from Operating Activities   

 
(79,107,598) 

  
 
 
(99,558,195) Deficit for ordinary activities Page 5 

 

 
Non Cash Movements 

  (79,107,598) (99,558,195) 

Depreciation Page 19 - Note 8 92,272,862 
 

85,070,357 

Amortization of the Deferred Liability Page 27 - Note 14 (16,279,756)  (4,485,370) 

Loss on Disposal of Capital Assets Page 5 200,050  8,483,398 

Provision for Gratuity Page 30 - Note 20 6,932,429  6,075,930 

(Increase)/Decrease Staff Consumption Loan Page 4 - Note 3 (209,662)  (177,058) 

(Increase)/Decrease Stocks Page 4 - Note 5 497,579  45,278 

(Increase)/Decrease Advance and other     

Receivable Page 4 - Note 4 80,429  (57,386) 

(Increase)/Decrease Deposits, prepayment     

and Advances Page 11 - Note 2 (12,926,223)  7,781,569 

Increase/(Decrease) Accounts Payable Page 4 - Note 9 (967,060)  2,481,178 

Increase/(Decrease) Accrued Expenses Page 4 - Note 10 (219,542)  133,486 

Gratuity Paid  (3,136,442)  (571,238) 

Increase/(Decrease) Differed Liability  6,438,257  4,484,631 

    
72,682,921 

 

 

Net Cash flow from Operating Activities 

   

(6,424,677) 

 

9,706,580 

Cash Flow from Investing Activities 
    

(Increase)/DecreaseWorking in progress Page 4 - Note 6 11,227,278  (15,295,040) 

Purchase of Property Plant & Equipment Page 19-Note 8 (87,805,084)  (75,981,068) 

(Increase)/Decrease Int.rec.for Fixed Deposits Page 4 (570,702)  (631,078) 

Construction Page 4 378,988  (108,620) 

Investments made- Provident Fund Page 4 - Note 7 (11,231,447)  (22,230,737) 

- Consumption Loan Fund Page 4 (7,156)  (28,178) 

-Mega Project Page 4 (1,177,346)  (939,080) 

Net Cash Flow from Investing Activities  
 

(89,185,469) 
 

(115,213,801) 

Cash Flows from Financing Activities  
 

  

Government Capital Contribution Page 6 48,300,000 

 

 

98,193,544 

Specific Funds and Grants Page 4 - Note 11 5,770,941 
 

31,580,329 

     

 

Net Cash Flow from Financing Activities 
   

54,070,941 

 

129,773,873 

  
 

  

Net increase/ (Decrease) in cash and cash equivalent  
 

(41,539,204) 2,466,652 

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

150,529,456 126,262,804 

  
 

  

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

108,990,251 150,529,456 
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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 31.12.2019 

ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE CONTROLLING ENTITY 

 CONTRIBUTED PRESIDENT REVALUVATION INSTITUTE TOTAL NET 
 CAPITAL FUND SURPLUS FUND 

 
ASSEST/EQUITY 

BALANCEAS AT 31 

DECEMBER 2018 

842,627,084.00 
(75,153,367.60) 

7,078,501.15 118,388,385.47 (265,649,541.04) 
(193,665.00) 

702,444,429.58 
(75,342,032.60) 

ADD: FUND 
ADJUSTMENT IN LAST 
YEAR 

- - - 4,513,306.28 4513.306.28 

 
BALANCE AS AT 31 

DECEMBER 2018 

(RESTATED) 

 
767,473,716.40 

 
7,078,501.15 

 
118,388,385.47 

 
(261,329,899.76) 

 
631,610,703.26 

REVALUATION 

DEFICIT/SURPLUS 

- - - - - 

FIXED ASSET 

PURCHASE FROM 

GRANT 

- - - - - 

ADDITION DURING 

THE YEAR TO 

INSTITUTE FUND 

- - - 1,198,455.68 1,198,455.68 

DEFICIT FROM 

OPERATING 

ACTIVITIES 

- - - (79,107,598.26) (79,107,598.26) 

DESPOSAL OF FIXED 

ASSETS 

- - - - - 

 
CAPITAL FUNDS 

RECEIVED FROM 

GOVERNMENT & 

OTHER SOURCES 

 

 
48,300,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

48,300,000.00 

TRANSFER TO 

DEFERRED LIABILITY 

 

(81,302,245.54) 

 

- 

 

- 

 

193,665.00 

 

(81,108,580.54) 

BALANCE AS AT 31 
DECEMBER 2019 

734,471,470.86 7,078,501.15 118,388,385.47 (339,045,377.34) 520,892,980.14 
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9.7 Accounting policies year 2019 
 

NATIONAL INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES - SRI LANKA 

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES YEAR ENDED 31ST DECEMBER 

2019 

 

(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 inflatory 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 2.2.6 

2.2.2 Acquired the Grid Tied Solar Net accounting System, recognized as Building and 
Structure 

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

2.2.4 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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2.2.5 Fixed assets received as Donations, have been recognized as Deferred Liability from year 

2018. 
 

2.2.6 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 33.33% 

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 2019 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. REPORT OF THE AUDITOR GENERAL ON THE FINANCIAL STATMENT 
(This is a translation. Please refer the repot in Sinhala for the original) 

 

Report of the Auditor General in terms of Section 12 of the National Audit Act, No. 19 

of 2018 on the financial statements and legal and regulatory requirements of the 

National Institute of Fundamental Studies for the year ended on 31st December 2019.  

 

1.  Financial Statements  

 

1.1   Qualified Opinion  

The statements of financial position of the National Institute of Fundamental Studies 

as at 31st December 2019 and the financial statements comprising the statements of 

financial performance and cash flow statement for the year ended on 31st December 

2019 were audited under my direction in pursuance of the provisions in the Article 

154(1) of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka read in 

conjunction with the provisions of the National Audit Act, No. 19 of 2018. In terms of 

Section Article 154(6) of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka my report will be submitted to Parliament in due course.  

 

It is my opinion, except for the effects of the matters described in the basis for the 

Qualified Opinion of my report, the financial statements as at 31st day of December 

2019 comprising the statements of financial performance and cash flow statement 

reflect a real and fair view of the institute as per the Sri Lanka Public Sector Accounting 

Standards. 

 

1.2. Basis for the Qualified Opinion  
 

(a) Though the primary task of the National Institute of Fundamental Studies is 

conducting researches on several disciplines, the accounting policy which needs to 

be followed while computing the respective expenses has not been divulged in the 

financial statements.  

 

(b)  In terms of the paragraph 65 of Sri Lanka Public Sector Accounting Standard No. 07, 

since the effective duration of immovable properties have not been reviewed 

annually, though the immovable properties worth of Rs. 132,990,941/- have got 

depreciated they have been used continuously and there was no action undertaken 

to adjust the estimated fault in accordance to the Sri Lanka Public Sector Accounting 

Standard No.03.  

 

(c) Regarding the actual accounts balance of Rs. 118,388,385/- which was at the end of 

the audit year, in terms of the paragraph 90 of Sri Lanka Public Sector Accounting 

Standard No. 07 the required disclosing was not done in the statements.  
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(d) In the case of misplaced assets worth of Rs. 5,693,070/- which were identified 

during the board of survey of inventory items in 2018, without taking action to 

remove them from the accounts, they have been shown under the assets, 

properties, expenses and equipment in the statement of financial position.  

 

(e) In order to confirm the title regarding the land worth of Rs. 28,622,151/- shown in 

the financial statements of the institute, the said information has not been 

submitted for the audit.  

 

1.3. Responsibilities of the Management and Governing Authorities on Financial 

Statements 

 

The management is responsible for the preparation of financial statements that give a 

true and fair view in accordance with Sri Lanka Public Sector Accounting Standards and 

for such internal control to enable the preparation of financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error.  

 

During the preparation of financial statements, the management is responsible for 

assessing the Institute`s ability to continue as a going concern, disclosing as applicable, 

matters related to going concern and using the going concern basis of accounting 

unless management either intends to liquidate the Institute to cease operations, or 

has no realistic alternative but to do so.  

 

As per Sub-section 16(1) of the National Audit Act, No. 19 of 2018, the Institute is 

required to maintain proper books and records of all its income, expenditure, assets 

and liabilities, to enable annual and periodic financial statements to be prepared.  

 

1.4 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

 

My objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or 

error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance 

is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 

accordance with Sri Lanka Auditing Standards will always detect a material 

misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 

financial statements.  
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In accordance with Sri Lanka Auditing Standards, I exercise professional judgment and 

maintain professional scepticism throughout the audit. I also:  

 

• Identify and assess the risks of material misstatement, of the financial 

statements, whether due to fraud or error design and perform audit procedures 

responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and 

appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a 

material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error as fraud may involve collusion, forgery, intentional, omissions, 

misrepresentations, or the override of internal control.  

 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to 

design procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the District 

Secretariat’s internal control.  

 

• It had been included that structure and contained of the financial statements 

are based on transactions and events appropriate and fairly included when 

presenting the financial statements as a whole.  

 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial 

statements including the disclosures, and whether the financial statements 

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 

presentation.  

 

I communicate with the Accounting Officer regarding the other matters, significant audit 

findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my 

audit.  

 

 

2. Report on Other Legal Regulatory Requirements 

 
The following facts are expressed according to the National Audit Act No.19 of 2018.  

• According to the Section 12(a) of the National Audit Act No.19 of 2018, expect 

for the effects of matters described in the Basis for the Qualified Opinion of my 

report, relevant information and explanations have been obtained reasonably, 

which is my opinion were necessary for the purpose of the audit, and the 

Institute has maintained financial records.  
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• According to the Section 6(1) d(III) of the National Audit Act No.19 of 2018, it 

could be expressed that the financial statements presented are consistent with 

the preceding year.  

 

• According to the Section 6(1) d(IV) of the National Audit Act No.19 of 2018, the 

recommendations made regarding the financial statements of previous years 

were included in the financial statements.  

Based on the procedure carried out and evidences gathered, in all material respects, no 

observations were made which required the following statements.   

• According to the Section 12(d) of the National Audit Act No.19 of 2018, any 

member of the governing body of the Institute has any direct or indirect interest 

of non-commercial nature in any contract entered into by the Institute.  

 

• According to the Section 12(d) of the National Audit Act No.19 of 2018, the 

Institute has not complied with any applicable written law or other general or 

special directions issued by the governing body of the Institute, except for the 

following.  

 

Reference to Laws, Rules and Regulations   Non-Compliance   
 

(a) Financial Regulations of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka 

 

 

(i) Financial Regulation 101 and Financial 

Regulation 104   

Regarding 332 inventory items  

worth of Rs. 5,693,070/- found 

misplaced by the Board of 

Survey Committee of 2018, the 

action has not been taken in 

terms of the Financial 

Regulation and the action has 

been taken to write off the 

items worth of Rs. 344,915/- 

from the register upon the 

recommendation of the Board 

of Governor’s.  

 

(ii) Financial Regulation 770 Regarding 397 inventory items 

worth of Rs. 29,853,300/- 

recommended by the Board of 

Survey Committee of 2018 as 

those could not be utilized, the 
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action has not been taken in 

terms of the Financial 

Regulation. 

 

(b) Section 14 of the Finance Act No. 38 of 

1971 

Finalized copy of the Annual 

Report of the year of audit 

2018 was not prepared on the 

date of audit, 15th of May 2020.   

 

(c) Treasury Circular No. 842 dated 19th 

December 1978 

In the case of fixed assets 

worth of Rs. 1,028,584,797/-, 

those have not been 

maintained as permanent 

assets.  

 

• In terms of the provisions cited in Section 12(g) of the National Audit Act 

No.19 of 2018, despite of the matters described in the qualified opinions of 

my report, as inconsistent with the powers, duties and activities of the 

institute the action has been under taken.  
 
 

Powers, functions and duties  Observations  

(a) Letter of the Director of 

Management Services bearing 

No. DMS/608 dated 29th May 

2014 

For the post of Deputy Director (Research) 

though the approval has been obtained to 

recruit for the contract period of 3 years and 

though more than one year has passed, 

action has not been undertaken to fill up 

that vacancy.  

 

(b) Chapter XII of the Establishment 

Code of the Democratic Socialist 

Republic of Sri Lanka 

For the period from 19th August 2017 to 18th 

March 2018, a Professor who was serving in 

the post of Senior Professor in the 

University of Colombo was invited on leave 

approval. In favor of that an additional leave 

system was found introduced by the 

Administrative Committee of the institute 

since 7th October 2017 in the leave related 

chapter of the Establishments Code.   
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As per the requirement mentioned in Section 12(g) of the National Audit Act No. 19 of 

2018, the resources of the institution have not been procured and utilized in accordance 

to the relevant rules and regulations in an efficient and effective manner except for the 

following observations.  

 

(a)  In order to establish an integrated software for the institute a contract was signed 

with the private party on 28th of March 2016 for the sum of Rs. 2,200,000 and Rs. 

660,000/- was paid as the advance money. In order to purchase computers and 

computer spare parts for that, the institute has spent Rs. 6,864,960/- during the 

period from 27th December to 02nd February 2019 and has not established the 

respective structure while reaching 31st December 2019.   
 

(b) The overall performance as per the rectified procurement plan for the audit year is 

only 46%. 

 

3. Other Audit Observations  

(a) Out of the 40 observations submitted by the Internal Audit during the year of audit 

and preceding year, action was not taken to adjust 32 observations.  
 

(c)  As at 31st day of December 2019 for the 15 posts of the cadre of the institute 29 

vacancies existed and out of them 10 vacancies existed in the Bidding Committee. 

 
(c) Since 1/3 (33%) of the approved cadre of the National Institute of Science for 

research activities remaining vacant, it is found as a big barrier to achieve the 

fundamental objectives of the institute.  
 
(d) In contradiction to the letter of the Director of Department of Management 

Services bearing No. DMC/25/02/7/277 dated 11th April 2011, 13 Technical Officers 

have been appointed for the post of Chief Technical Officer with effect from March 

2013 by the Administrative Committee on 02nd January 2016.  
 
(e) Regarding the office equipment, library books and vehicles totally worth of 

Rs.727,748,547,724/-, the annual board of survey report was not submitted.  
 
(f) In order to obtain the legal possession of the land entitled to the Kantana Estate in 

extent of 14 Acres 02 Roods and 17.5 Perches which was transferred to the 

institute on 08th day of June 1990 by the Janatha Estate Development Board, 

action has not been taken.  
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(g) Out of the sum of Rs. 63,862,681/- which was allocated for the capital expenditure 

during the previous years, Rs. 51,287,288/- has been invested at a state bank 

without getting utilized for the said task.   
 

W.P.C. Wickramatne 

Auditor General 

Issued on 23rd  June 2020 
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11. OBSERVATIONS OF THE BOARD OF GOVERNORS FOR THE REPORT OF THE 

AUDITOR GENERAL 

(This is a translation. Please refer the repot in Sinhala for the original) 

Observations of the Board of Governors on 11th September 2021 with regard to the 

Report of the Auditor General issued on 23rd June 2020 on the Financial Statements and 

other Affairs of the National Institute for Fundamental Studies for the year ended on 

31.12.2019 in terms of Section 13(7)(a) of the Finance Act No. 38 of 1971. 

1.4.2 Non compliance with Sri Lanka Public Sector Accounting Standards  

 (a) Sri Lanka Public Sector Accounting Standard - 3 

Noted to disclose the relevant accounting policy followed by the NIFS in respect 

of their research activities in the Financial Statements in the future.   

(b) Sri Lanka Public Sector Accounting Standard - 07 

Although revaluation reports of many Non-Current Assets have been received, 

reports of several assets including land and buildings are to be received. As per 

the said revaluation reports, relevant adjustments will be made. Accordingly, 

values of Non Current assets that will continue to be used will be revised.   

1.4.3 Accounting Policies 

(a) Noted to disclose the relevant accounting policy followed by the NIFS in respect 

of their research activities in the Financial Statements in the future.   

(b) Noted to disclose the accounting policy followed in respect of revaluation 

reserves of the institution in the financial statements in the future.   

 

1.4.4 Accounting deficiencies  

(a) Although the audit query states that 6 books out of 6890 books entered in the 

Board of Survey report have not been accounted for , it is hereby informed that 

the books purchased already have been taken into accounts.  Action is being 

taken to make adjustments regarding 105 books which were misplaced before 

2000 , subject to the approval of the Board of Governors. Steps have been taken 

to enter into the accounts only the price quoted books, out of 1631 books which 

were received as annual donations during the period from 01.09.1998 to 

21.05.2021.  As  per the acquisition documents, it is proposed to revaluate all 

the books in the library and the issue will be resolved thereby in the future.  

(b) The values mentioned here have been resurveyed and records were kept to 

dispose the relevant assets. 
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(c) Those are the remaining items of the last public auction held by the institution 

on 04.05.2018. The aforesaid six (06) lots of goods amounting to sum of Rs. 

56,670/- contain tires, Fridges, exhausted fans etc. It was decided at the Audit 

and Management Committee meeting held on 09.06.2018 to sell these items at 

least at half of the value at a future auction. An auction could not be held again 

due to giving priority to revaluation activities of non-current assets of the 

institution and performing relevant field work. Noted to take appropriate 

arrangements and adjustments in the future. 

 (d) Subject to the approval of the Board of Governors, action has been taken to 

write off 09 assets with no returns amounting to sum of Rs. 900,712.18/- not 

belonging to the institution which were entered to the accounts under noncurrent 

assets. These funds were given to the NIFS by the Eastern Provincial 

Agricultural Ministry to establish a Tissue Culture Laboratory, the said project 

was completed and all the equipments are in the possession of the relevant 

Ministry. This fund is not belonging to the NIFS. Water pumps contained in 

assets items amounting to sum of Rs.900,712.18/- are located in the Bogambara 

Bazaar and as they are now in used by the Municipal Council , notes were kept 

to deal with the relevant correspondence.  

1.4.5 Lack of evidence for audit  

(a) Field inspection activities for revaluation of Fixed Assets of the institution have 

been completed as the first stage in maintaining the Fixed Assets register 

properly and as per the relevant forms General. Relevant revaluation report of 

several assets including lands and Buildings should be received. The Fixed 

assets register will be updated with new adjustments as soon as the balanced 

reports are received.   

(b) Survey reports were not submitted to audit as the survey was delayed due to 

Corvid pandemic. This was submitted on 29.10.2020. 

1.5 Non Compliance with laws, rules, regulations and Management decisions 

(a) Maintenance of Sub inventory lists has been commenced with a view to find the 

lost items. Board of Survey has instructed to submit the details of the officers 

who held the last custody of the items which were clearly identified as lost items 

and action will be taken in accordance with the Financial Regulations after 

scrutinizing the relevant information. 

(b) As per the decision taken on 03.05.2016 lost items of the institution amounting 

to sum of Rs. 344,915/- were written off subject to the approval of the Board of 

governors (Annexure 2)(c) Items identified as unusable items by the Board of 

Survey are to be assessed by the Valuation Department and action will be taken 

to sell them in a public auction thereafter. 
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(d) Presently, preparation of Annual reports for the year 2018 (Sinhala and English 

translation) has been completed and the Tamil translation is being prepared. 

This process was delayed due to Corvid pandemic.  

(e) Action will be taken to do the fuel combustion test according to the Public 

Administration Circular No. 30/2016 

(f) The relevant officers were instructed through an internal memo and action will 

be taken to make necessary rectifications.  

 

2.  Financial Review  

2.1 Financial Policies  

 

3. Operational Review 

3.1 Management deficiencies 

(a)  The relevant officers were informed to immediately update the personal files 

and the said activities are being implemented properly. 

(b)  Noted to draw special attention on approving of leave chits and other activities 

related to leave. 

(c)  Live run of the ERP system has been commenced from 01.05.2021. It is also 

advised  to be informed of, if any problems arise to the users who are also taking 

hard copies in parallel with the live run.  

(d)  NIFS does not have a Deed of Transfer or a plan to prove the ownership to this   

land and only a document has been granted by the National Housing Development 

Authority on 08.06.1990. As the said document is not sufficient to proceed with the 

matter related to the land, necessary documents and other activities are being 

fulfilled. Our lawyer was instructed to take further action on this issue at the Board 

meeting held on 20.03.2021. 

(e)  Documents not yet provided are being received and the relevant documents will 

be collected as soon as possible to cover the liability of all the assets of the 

institution.  

3.2 Controversial Transactions   

Action will be taken to deduct half day leave for additional short leave obtained.  
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3.3 Deficiencies in contract administration   

The main reason for building the fence around the Arboretum estate, Dambulla was to 

prevent unauthorized entry and forcible seizures. As well, it has been reported during 

recent  times that poachers had entered the Arboretum estate at night to hunt deer. 

Therefore, it was needed to build a fence as soon as possible to protect the said estate. 

If we waited for surveyor to survey the land and make the plan, it would take a long 

time. 

Therefore, it was decided to construct the fence as soon as possible, considering the 

original live fence which was built at the time of acquisition of the estate, as its 

boundary. As per the  audit observation speedy action will be taken to survey the land 

and to verify the boundaries.  

3.4 Human Resource Management 

I would like to bring to your attention the following vacancies and surplus identified 

during the audit with necessary explanations.  

(a)  

Post  Approved 

Cadre 

 Actual  Vacancies  Surplus  Explanations 

Research Staff - Permanent 18 11 07 -- 

(i) Research Staff - Contract 

Basis  

09 07 02 -- 

Deputy Director 01 -- 01 -- (ii) 

Research Assistant - Contract 

Basis 

41 32 -- -- (iii) 

Communication & Media 

Officer 

01 -- 01 -- (iv) 

Private Assistant to the 

Chairman 

01 -- 01 -- (v) 

Driver 08 05 03 -- (vi) 

Office Assistant 03 02 01 -- (vii) 

Librarian 01 -- -- -- 
(viii) 

Senior Assistant Librarian -- 01 -- 01 

Chief Technical Officer 02 13 11 11 
(ix) 

Technical Officer  14 03  -- 

Management Assistant - Non 

Technical 

17 18 -- 01 (x) 

Library Assistant 01 -- 01 -- (xi) 
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Post  Approved 

Cadre 

 Actual  Vacancies  Surplus  Explanations 

Audio - Visual Assistant - 

Contract basis  

-- 01 -- 01 (xii) 

 

Explanations  

(i) There are practical difficulties in filling these vacancies due to 

deficiencies in the required financial provisions and complications in 

providing physical facilities including laboratory equipment.  

(ii) The answer given to the audit query No 3 (b) is applicable to this issue. 

(iii)  Advertisements have been published in the newspapers and institutional 

website to recruit Research Assistants on contract basis for 7 projects 

and interviews will be conducted for selected candidates as soon as there 

is a change in the instructions given by the government to suspend 

recruitments. Relevant web page and the paper advertisement is 

submitted herewith marked as annexure 2.     

(iv)  Applications have been called through paper advertisements for the 

posts of communication and Media officers and written tests have been 

conducted and candidates have been already listed. Interviews will be 

conducted for selected candidates as soon as there is a change in the 

instructions given by the government to suspend recruitments.  

(v)  Approval has been requested from the Department of Management 

Services to recruit an officer to the vacant post of Private Assistant to 

the Chairman. (Annexure 01) 

 (vi)  Applications have been called through paper advertisements for the post 

of Drivers and interviews also have been conducted for the selected 

candidates from the practical test and interviews will be conducted for 

selected candidates as soon as there is a change in the instructions given 

by the government to suspend the recruitments.  

(vii)  Applications have been called through paper advertisement for the 

vacant post of Office Assistant.  

(viii)  Explanation given under audit query No. 3(e) – Librarian and Senior 

Assistant Librarian, is applicable to this issue.  

(ix) The explanation submitted in respect of audit query No. 3(d) is 

applicable regarding 11 additional officers in the post of Chief Technical 

Officer and 11 vacancies in the post of Technical Officers.  

(x) Approval of the Department of Management Services has been obtained 

for the additional post of Management Assistant – Non technical.  
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(xi) Recruitments have been made to the approved post of Library Assistant 

and the said officer serves in the said post w.e.f. 24.10.2014. 

(xii) The explanation given in respect of audit query No 3(e) is applicable to 

the post of Audio-Visual Assistant (contract basis) 

 

(b) The post of Deputy Director (Research) should make a high contribution to the 

researchers conducted in the institution and should act to attract foreign research 

grants. Therefore, this post should be filled by a high level Research Scientist 

and should be given the same salary as a University Professor is entitled. A 

request has been made to the Department of Management Services to give 

approval to increase the approved salary scale entitled to this post up to UAC5 

(2006) from UAC4 (2006). In response thereto, Department of Management 

Services has informed by their letter dated, 27.03.2017 that the UAC5 salary 

scale cannot be applicable to the said post. In addition, by their letter No. 

DMS/E2/62/7/277 dated 11.04.2011; instructions have been given to apply 

UAC4 salary scale to the said post. (Annexure 05). Therefore, action will be 

taken to discuss with the Department of Management Services regarding the 

discrepancy in the approved salary scale for the post of Deputy Director 

(Research). 

(c) Research Assistants are usually recruited on contract basis. They are leaving 

after the contract period and thereafter new appointees are recruited. Due to this 

circumstances, there is a temporary shortage of several officers. As per the 

government regulations, action is being taken to fill these gaps. Applications 

have already been called through paper advertisements for 7 projects. 

Interviews will be conducted as soon as there is a change in the instructions 

given by the government to suspend the recruitments. The answer submitted for 

observation 3(b) of the audit query is applicable to the vacancy in the post of 

Deputy Director of the Institution.  

(d) The institution had a special leave policy for their staff. The said policy was 

updated on 07.10.2017 by the Board of governors. The relevant leave policy of 

the staff is attached herewith. (Annexure 04). Prof. Asiri  Nanayakkara requests 

paid leave from 19.08.2019 to 30.07.2020 (Until his 64th birthday) as per the 

part “e” of the leave policy of the NIFS to engage in research activities while 

working at the university .His leave application from 19/08/2019 up to 

18/03/2020 (Until his 64th birthday) was approved at the meeting of Board of 

Governors held on 16/08/2019.This decision has been taken as  per the method 

of approving leave in the university system. That is because the Lecturers and 

Professors of the NIFS are paid the same salary as in the university system. In 

addition, the Board of Governors decided that if he wants leave after 

18.03.2019, he should inquire the said matter from the Ministry.  
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4. Accounting activities and good governance  

4 .1 Cooperate Plan  

 As per the relevant Public Enterprises Circular, action is being taken to prepare a 

compact plan for a period of 5 years and at present significant progress has been made 

in this regard. Assistance of the Ministry of Higher Education, Technology and 

Inventions is obtained for the purpose and this is updated before commencing each year 

and steps have been taken to obtain proper approval from the relevant parties.  

4 .2 Action Plan  

Arrangements have been made to prepare the action plan from the year 2020, 

incorporating the key performance indicators for the relevant year so that the overall 

objectives of the organization can be achieved.   

4 .3 Internal Audit 

 Noted to expedite the rectifications related to observations.   
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වල නියැලීෙ සහ අනුග්රහකත්වය සැපයීෙ " 
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අධ්යක්ෂක තුමාමේ පණිවිඩය 
 

1981 දී ජාික මූලික අධයයන ආයතනය, මූලික පර්වේෂණවල විශිෂ්ටත්වවේ ෙධයස්ථානයක් වීවම් 

ද්ැක්ෙ ඇිව ආරම්භ කරන ලදී. වර්තොනවේදී, ශ්රී ලිංකාවේ ිරසාර සිංවර්ධනයට ප්රිලාභයක් ලබා 

වද්න පර්වේෂණ වැඩසටහන් රාශියක අපි නිරතව සටිමු. ඊට අෙතරව, රවට් පර්වේෂණ හා සිංවර්ධන 

හා කාර්ික අවශ්යතා සඳහා සහාය වීෙට අවශ්ය [පශ්්චාත් උපාධි සසුන්- ද්ර්ශ්නශුරී (ආචාර්ය උපාධිය) 

හා ද්ර්ශ්නපි (Mphil)] අපි පුහුණු කරමු. වෙෙ ඉලක්ක සපුරා ගනු ලැබුවේ ඔවුන්වේ ක්වෂ්ත්රයන්හි 

ශ්ක්ිෙත් කීර්ියක් ඇි අපවේ මූලික පර්වේෂණ කණ්ඩායවම් සහාවයනි. 

අපවේ ආයතනවේ සයලුෙ වැඩසටහන් ප්රධාන අරමුණු තුනක් වකවරහි අවධානය වයාමු කරයි: මූලික 

පර්වේෂණ ෙගින් ප්රධාන ජාික ගැටලුවලට විසඳුම් වසවීෙ; වම් රටට ිරසාර සිංවර්ධනයක් සහ රවට් 

විද්යා අධයාපනය ප්රවර්ධනය කිරීෙ සඳහා අවශ්ය වන උසස් තත්ත්වවේ පශ්්චාත් උපාධි සසුන් පුහුණු 

කිරීෙ තුළින් වැඩි සසුන් ප්රොණයක් විද්යා වෘත්ියක් වවත ආකර්ෂණය වන අතර එෙඟින් ඔවුන්වේ 

කුසලතා ජාික සිංවර්ධනය සඳහා වයාද්ා ගනී. පසුගිය වසර 40 තුළ අපවේ ආයතනය විසන් පශ්්චාත් 

උපාධි සසුන් 1500 කට වැඩි සිංඛ්යාවක් පුහුණු කර ඇි අතර ඔවුන්වගන් වැඩි වද්වනක් රවට් ඉතා 

වේෂ්ඨ තනතුරු ද්රි. වම් තුළින් රවටන් බුද්ධි  ගලනය අවෙ කිරීෙට ද්ායකවීෙට අපට හැකි විය. 

ජාික මූලික අධයයන ආයතනය ප්රධාන ජාික ගැටළු විසඳීෙ සඳහා රටට අවශ්ය මූලික පර්වේෂණ 

සඳහා විශිෂ්ටත්වවේ වක්න්රස්ථානය බවට පත්වවින් ිවේ. විද්යා හා තාක්ෂණ අිංශ්ය සහ ආර්ික 

ිරසාරභාවය වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා රටට අවශ්ය උසස් තත්ත්වවේ උපාධිධාරී සසුන් බිහිකිරීෙට අපි 

දිගටෙ කටයුතු කරන්වනමු. 

 

ෙහාචර්ය සෙන් වසවනවීර  
අධයක්ෂක  

(ප්රධාන විධායක නිලධාරි/ප්රධාන මූලය නිලධාරි) 
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ආයතනමයහි අරමුණු 

   
▪ වෙවහයවන අධයයනයන්ට අද්ාළ, පුළුල් සහවයෝගීතාවවයන් එක්ව කටයුතුකරන රාජය සහ 

වපෞද්ගලික ආයතනයන්හට අවශ්ය විය හැකි වයද්වුම් සිංවර්ධනය උවද්සා, ගණිතය, වභෞික 
විද්යාව, රසායන විද්යාව, ජීව විද්යාව, සොජ විද්යාව, සහ ද්ර්ශ්නය වකවරහි වැඩි අවධානයකින් 
යුතුව වපාදු මූලික අධයයනයන් සඳහා නවය විෙර්ශ්න සහ පර්වේෂණ ආරම්භ කිරීෙ, ප්රවර්ධනය 
කිරීෙ සහ වෙවහයවීෙ. 

 
▪ තෙ පර්වේෂණ කාර්යයන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙට සහ විද්යාත්ෙක ද්ැනුෙ වයාප්තිය සඳහා වද්ශ්න,  

රැස්වීම්, සම්ෙන්ත්රණ හා සම්භාෂණ සුද්ානම් කිරීෙ. 
 
▪ නිර්ොණාත්ෙක කාර්යයන්ී සක්රීයව නියැලි ශ්රී ලාිංකික හා විවද්ශීය විද්යාඥයන්ට වද්ශ්න 

පැවැත්වීෙ සහ වෙහි සදුවන පර්වේෂණ ක්රියාකාරකම් සඳහා සහභාගීවීෙට ආරාධනා කිරීෙ. 
 
▪ වවනත් රටවල විද්යාත්ෙක ක්වෂ්වත්රයන්හි නියැලුනවුන් සහ විද්යාත්ෙක ආයතන සෙඟ 

සම්බන්ීකරණය පිහිටුවා පවත්වාවගන යෑෙ සහ ජාික අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීවම් සහ 
ප්රවර්ධනය කිරීවම් හැඟීෙකින් යුතුව, ආයතනවයහි ඉලක්ක සහ අරමුණු හා අද්ාළ කාර්යයන්ී 
දී අන්තර්ජාික සහවයෝගිතාව ප්රවර්ධනය කිරීෙ. 

 
▪ 1978 අිංක 16 ද්රණ විශ්්ව විද්යාල පනත ෙඟින් පිහිටුවන ලැබූ විශ්්වවිද්යාල ප්රිපාද්න වකාිසෙ 

විසන් පිළිගනු ලබන ආයතනයන්ී පශ්්චාත් උපාධි පිරිනැමීෙට සුදුසුවන පර්වේෂණ සඳහා 
පුහුණුව, ොර්වගෝපවද්ශ් සහ සහාය සැපයීෙ.  

 
▪ ආයතනවයහි ඉලක්ක සහ අරමුණු ප්රවර්ධනය කිරීෙට අවශ්යයැයි සැලවකන අවනකුත් 

කාර්යයන් සහ ක්රියාකාරකම් සදුකිරීෙ. 

 
පහත සඳහන් කර ඇි පර්වේෂණ වයාපෘි 19ක් යටවත්,  පර්වේෂණ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීෙට, 
වෙහි තාක්ෂණික සහ පරිපාලන කාර්යෙණ්ඩල, ආයතනවයහි කාර්යාත්ෙකවීෙ නිස ආකාරවයන් 
සදුවන බව තහවුරු කරයි. 
 

 

බලශක්ති සහ උසස් පදාර්ෂථ පිළිබඳ පර්ෂමේෂණ ඒකකය 

  • ඝණ රවය වභෞික විද්යා සහ ඝණ රවය රසායන විද්යාව පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය  

• බලශ්ක්ි සහ උසස ්ද්රව්ය රසායනය පිළිබඳ  පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• රවය සැකසුම්කරණය සහ උපාිංග පිරිසැකසුම්කරණ පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය  

• නැවනෝතාක්ෂණය සහ උසස් ද්රව්ය පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

 
සසද්ධ්ාන්වතික ම ෞතිකය සහ ගණනාත්මක අධ්යයන පිළිබඳ පර්ෂමේෂණ ඒකකය 

 • ක්වන්ටෙ වභෞිකය සහ වයවහාරික ඉවලක්වරානික  පර්වේෂණ වයාපෘිය  

 
ස්වා ාවික නිෂ්පාදන සහ ආහාර රසායනය පිළිබඳ පර්ෂමේෂණ ඒකකය 

 • ආහාර රසායන විද්යාව පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• ස්වාභාවික රවය පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• වපෝෂණවේදී ජජව රසායන විද්යාව පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය  
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ක්ුද්ර ජීව විදයාව සහ කාබන්ව පරිමේෂ්ටන පිළිබඳ පර්ෂමේෂණ ඒකකය 

 • ජජවශ්ක්ි සහ පාිංශු පරිසර පද්ධි පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• රිවසෝබියම් පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• ක්ුර ජීවීෙය ජජව තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය  

 
පෘථිවිය, පරිසරය සහ සජවවිවිධ්ත්ව පිළිබඳ පර්ෂමේෂණ ඒකකය 

  • පෘිවි සම්පත් සහ පුනර්ජනනීය බලශ්ක්ිය පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• පාරිසරික විද්යාව පිළිබඳ පර්වේෂණ වැඩසටහන  

• පරිණාෙය, පරිසර විද්යාව සහ පරිසරෙය ජජව විද්යාව පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• ශ්ාක සහ පරිසරෙය විද්යාව පිළිබඳ  පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• ශ්ාක වර්ගීකරණය සහ සිංරක්ෂණය පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• ප්රයිවම්ටාවන් පිළිබඳ ජජව විද්යා  පර්වේෂණ වයාපෘිය 

 

අණුක ජීව විදයාව සහ සජවතාක්ෂණිය පිළිබඳ පර්ෂමේෂණ ඒකකය 

 • අණුක ක්ුර ජීවී විද්යාව සහ ොනව වරෝග  පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 

• ශ්ාක ආති ජීව විද්යාව සහ අණුක ජාන විද්යාව පිළිබඳ පර්වේෂණ වයාපෘිය 
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2. ආයතනමයහි සංවිධ්ාන වුහය 
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3. පාලක මණ්ඩලය 2019 
 

ෙහාචාර්ය ජනක බණ්ඩාර ඒකනායක ෙහතාවේ සභාපිත්වවයන්යුත් වද්ාවළාස් වද්වනකුවගන් 
සෙන්විත පාලක ෙණ්ඩලයක් ෙඟින් ජාික මූලික අධයයන ආයතනවේ පරිපාලනය සදුවවයි. 
 

ස ාපති  -   අිගරු ජනාධිපිතුෙන් විසන් පත්කරන ලද්  

• මහාචාර්ෂය ජනක බණ්ඩාර ඒකනායක, ඉවලක්වරානික් හා විදුලි ඉිංජිවන්රු 

වද්පාර්තවම්න්තුව ඉිංජිවන්රු පීඨය/ වප්තරාවද්ණිය  විශ්ව් විද්යාලය 
 

සාමාජිකයන්ව 
 නිල බලවයන්  

• විද්යාත්ෙක කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපි උපවද්ශ්ක  

• මහාචාර්ෂය මමෝහාන්ව ද සිල්වා මහතා, සභාපි, විශ්්වවිද්යාල ප්රිපාද්න  වකාිසෙ 

• මහාචාර්ෂය සමන්ව  මසමනීර මහතා, අධයක්ෂක/ ජාික මූලික අධයයන ආයතනය  
 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ව පත්කළ සාමාජිකයන්ව 

• මහාචාර්ෂය සරත් ජී. ඉලංගන්වතිලක, ආහාර අස්වැන්න පිළිබඳ පසු අස්වනු තාක්ෂණය 

පිළිබඳ ස්වාීන උපවද්ශ්ක 

• මහාචාර්ෂය මිසස්ක පී.බී. විජයගුනවර්ෂධ්න, සත්ව විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව / 
වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලය 

• සවදයය රී ීරමකෝන්ව, උපවද්ශ්ක නිර්වින්ද්න, ශික්ෂණ වරෝහල, ෙහනුවර 

 

අමාතයතුමන්ව විසින්ව පත්කළ සාමාජිකයන්ව  

• මහාචාර්ෂය උපුල් බි දිසානායක, උප කුලපි / වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලය 

• සවදයය ඒ ඩී ධ්ර්ෂමපාල , සැත්කම් වද්පාර්තවම්න්තුව, වප්තරාවද්ණිය විශ්්වවිද්යාලය 
 

පර්ෂමේෂණ මණ්ඩලය මඟින්ව මතෝරාගත් සාමාජිකයින්ව 

• මහාචාර්ෂය නාමල් ප්රියන්වත මහතා, රසායන විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව, වප්තරාවද්ණිය 
 විශ්්වවිද්යාලය 

• මහාචාර්ෂය එම්. සී. එම්. ඉක්බාල් මහතා, ආශ්රිත  පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය, ජාික මූලික 
අධයයන ආයතනය  

 

මහා ාණ්ඩාගාරය  විසින්ව පත්කළ   

• මේ. එම්. යු. පී. ජයමහ මහතා, අිවර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්/ වපාදු වයවසාය 
වද්පාර්තවම්න්තුව, මුද්ල් අොතයාිංශ්ය  

 

 

ජාතික මූලික අධ්යයන ආයතන පාලක මණ්ඩලමේ මල්කම්  

• ආචාර්ෂය පී. එස්. බී. වඳුරාගල මහතා, ජාික මූලික අධයයන ආයතනය  
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4. පර්ෂමේෂණ මණ්ඩලය  - 2019 
 

විශ්්වවිද්යාලයීය විද්වතුන්  සහ ජාික මූලික අධයයන ආයතනවේ පර්වේෂකයන්වගන් සෙන්විත 
සාොජික ෙණ්ඩලයකින්  යුත් පර්වේෂණ ෙණ්ඩලයක් උපවද්ශ් සමුච්චයක් වලස කටයුතු කරි. 

 

ස ාපති   
ෙහාචාර්ය සෙන් වසවනවීර ෙහතා- අධයක්ෂ/ ජාික මූලික අධයයන ආයතනය  

 

සාමාජිකයින්ව  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ව විසින්ව පත්කළ  

• ෙහාචාර්ය ඩී. එම්. ඩී. යකන්ද්ාවල ිය, උද්ිද් විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව, විද්යා පීඨය, 
වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලය 

• ෙහාචාර්ය රුවන් දුින්ද් ජයසිංහ ෙහතා, ද්න්ත අධයයන වද්පාර්තවම්න්තුව, 
වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලය 

 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිසම විසින්ව නම් කළ, 

• ෙහාචාර්ය එම්. එච්. ඩී. නාෙල් ප්රියන්ත ෙහතා, රසායන විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව, විද්යා 
පීඨය, වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලය  

• ෙහාචාර්ය ආර්. එල්. චන්රජිත් ෙහතා, භූවිද්යා වද්පාර්වම්න්තුව, විද්යා පීඨය,  
වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලයය 

• ෙහාචාර්ය ජී. වක්. ආර්. වස්නාීර ෙහතා, වභෞික විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව, ශ්රී ලිංකා 
විවෘත විශ්්ව විද්යාලයය 

• ෙහාචාර්ය එල්. ආර්. ජයවස්කර ෙහතා, උද්ිද් විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව, විද්යා පීඨය, 
කැළණිය විශ්්ව විද්යාලයය 

 

නිල බලමයන්ව පත්ූ  
ජාික මූලික අධයයන ආයතනවේ වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ ෙහාචාර්යවරු, පර්වේෂණ 
ෙහාචාර්යවරු,  ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්යවරු සහ වජයෂ්ඨ අධිසාොජිකවරු 
• ෙහාචාර්ය ඒ. නානායක්කාර ෙහතා, වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය වේ. බණ්ඩාර ෙහතා, වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය  
• ෙහාචාර්ය යු. එල්.බී ජයසිංහ ෙහතා, වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය ජී. වසවනවිරත්න ෙහතා, වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය එම්. ඒ. වක්. එල්. දිසානායක ෙහතා, පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය ඩී. එස්. ඒ. විවේසුන්ද්ර ෙහතා, පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය ජී. ආර්. ඒ. කුොර ෙහතා, පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය  
• ෙහාචාර්ය ආර්. වීරසූරිය ෙහතා, පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 

• ෙහාචාර්ය එස. පී. වබන්ජින් ෙහතා, ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය එම්. සී. එම්. ඉක්බාල් ෙහතා, ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය එන්. ඩී. සුබසිංහ ෙහතා,  ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය ඩී. එන්. ෙගන-ආරච්ි වෙනවිය,  ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ෙහාචාර්ය එන්.  ෙරික්කාර් ෙහතා,   ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය 
• ආචාර්ය ආර්. ආර්. රත්නායක ෙහත්ිය,  වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ අධිසාොජික 

 

ජාතික මූලික අධ්යයන ආයතනමේ පර්ෂමේෂණ අධිසාමාජික විසින්ව මතෝරාපත් කළ  
 

• ආචාර්ය එච්. ඩේලිේ. එම්. ඒ. සී. විජයසිංහ ෙහතා 
• ආචාර්ය ආර්. ලියනවේ ෙහත්ිය 
• ආචාර්ය අයි. පී. එල්. ජයරත්න ෙහතා 

 
පර්ෂමේෂණ මණ්ඩලමේ මල්කම්  

• ආචාර්ය පී. එස්. බී. වඳුරාගල ෙහතා   
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5. විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටුව 
 

 
ස ාපති 

 

• වේ. එම්. යු. පී. ජයෙහ ෙහතා  
(ෙහා භාණ්ඩාගාර නිවයෝජිත)  
අිවර්ක අධයක්ෂක ජනරාල්, වපාදු වයවසාය වද්පාර්තවම්න්තුව, මුද්ල් අොතයාිංශ්ය 

 
කමිටු සාමාජිකයන්ව  
 

• ෙහාචාර්ය සරත් ජී. ඉලිංගන්ිලක, (සාොජික පාලක ෙණ්ඩලය)   
ආහාර අස්වැන්න පිළිබඳ පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබඳ ස්වාීන උපවද්ශ්ක 

 

• ෙහාචාර්ය ිසස්ක පී.බී. විජයගුනවර්ධන, (සාොජික පාලක ෙණ්ඩලය) 

සත්ව විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුව / වප්තරාවද්ණිය විශ්්ව විද්යාලය 

 

• ෙහාචාර්ය එම්. සී. එම්. ඉක්බාල් ෙහතා, (සාොජික පාලක ෙණ්ඩලය) 

ආශ්රිත පර්වේෂණ ෙහාචාර්ය, ජාික මූලික අධයයන ආයතනය  

 

කමිටු මල්කම් 
 

• ආචාර්ය පී. එස්. බී. වඳුරාගල (පාලක ෙණ්ඩල වල්කම්)  
ජාික මූලික අධයයන ආයතනය 

 
 

නිරීක්ෂකවරු  
 

• එස්. ඩේලිේ. ඩි. එන්. වික්රෙසිංහ ෙහතා 
විගණන අධිකාරී, රජවේ විගණන අිංශ්ය, වප්තරාවද්ණිය විශ්්වවිද්යාලය 

 
• එච්. ඩී. අනුරුද්ධිකා ිය   

ප්රධාන අභයන්තර විගණක, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්වේෂණ අොතයාිංශ්ය 
 

ආරාධිතයන්ව 

• ෙහාචාර්ය සෙන් වසවනවීර ෙහතා  

අධයක්ෂක/ප්රධාන විධායක නිලධාරි/ප්රධාන මූලය නිලධාරි, ජාික මූලික අධයයන ආයතනය 
 

• පී. එස්. එස්. සෙරක්වකාඩි ෙහත්ිය 
ගණකාධිකාරී, ජාික මූලික අධයයන ආයතනය 

 
 

සහාය  
• ඉන්දික විවේසිංහ ෙහතා 

අභයන්තර විගණක නිලධාරී, ජාික මූලික අධයයන ආයතනය 
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6. අධ්යක්ෂකතුමාමේ සමාමලෝචනය 2019 
 

ද්ැනුෙ වැඩිදියුණු කිරීෙ සහ ද්ැවවන ජාික ගැටලුවලට විසඳුම් වසවීෙ සඳහා මූලික පර්වේෂණ 

සදුකිරීෙට අප බැඳී සටින ජාික ආයතනයකි. පසුගිය වසර තුළ අප මුහුණ දුන් අිවයෝග ෙධයවේ 

වුවද්, වැද්ගත් ජාික වැඩසටහන් වල නිරත වවින් අපවේ පර්වේෂණ ප්රිඵල, ආයතනික 

සිංවර්ධනය හා ද්ැනුෙ වයාප්තත කිරීවෙහිලා අප විශ්ාල ප්රගියක් ලබා ඇත. 

අපවේ විද්යාඥයින් අි නවීන පර්වේෂණවල නිරත වන අතර ජාතයන්තර හා වද්ශීය සඟරා වල 

පුවත්පත් 75 ක් ප්රකාශ්යට පත් කර ඇි අතර පර්වේෂණ ලිපි 145 ක් සම්ෙන්ත්රණ කටයුතු සහ 

සාරාිංශ් වලස ප්රකාශ්යට පත් කරන ලදී. ඔවුන් පර්වේෂණ සද්හා රු. ිලියන 19 වටිනා මූලය 

ප්රිපාද්න ලබා වගන ඇත. අපවේ විද්යාඥයින් ජාික හා ජාතයන්තර වශ්වයන් ශ්ක්ිෙත් 

පර්වේෂණ සහවයෝගීතා 55 ක් වගාඩ නිංවාවගන ඇත. 

අප ආයතනවේ පනත අනුව මූලික පර්වේෂණ සඳහා ප්රමුඛ්තාවයක් ලබා දුන්නද්, අපවේ පර්වේෂණ 

කටයුතු එක්සත් ජාතීන්වේ ිරසර සිංවර්ධන ඉලක්ක සෙඟ සෙපාත වේ. 

වෙෙ වර්ෂවේදීද්, එක්සත් ජාතීන්වේ ප්රිශ්තවයන් ිරසාර සිංවර්ධන ඉලක්ක (SDG) සාක්ෂාත් 

කර ගැනීෙ පහත ද්ැක්වේ. 

 

 
1 වන රූප සටහන- වර්ෂෂ 2019 දී සාක්ෂාත් කරගත් තිරසර සංවර්ෂධ්න ඉලක්ක 

 

 
2 වන රූප සටහන - එක්සත් ජාතීන්වමේ වර්ෂීකරණය පදනම්ව ආවරණය කළ  

ක්මෂ්ත්ර පර්ෂමේෂණ ප්රමද්ශ 2019 

ගුණාත්ෙක අධයයනය  
, 11.4%

යහපත් වසෞඛ්යය
සහ යහපැවැත්ෙ

, 15.5%
භූිය ෙත ජීවය , 

15.7%

ද්ැරිය හැකි සහ පිරිසදු 
බලශ්ක්ිය , 7.7%

වගකීම් සහිත 
පාරිවභෝජනය හා 

නිෂ්පාද්න , 9.8%

වද්ශ්ගුණ 
ක්රියාොර්ග , 8.2%

ජලවයන් පහළ 
ජීවය පැවතීෙ , 

7.9%

පිරිසදු ජලය සහ 
සනීපාරක්ෂාව , 7.0%

4.5%

5.9% 2.6% 1.7% 2.0%

ශිෂ්ට සම්පන්න රැකියාවක් සහ ආර්ික වර්ධනය 
සාගින්වනන් සහමුලින් වතාරවීෙ
දුගීභාවයක් වනාෙැි

තාක්ෂණය 
2%

කෘෂිකර්ෙය,පශු
විද්යාව  සහ 

ආහාර විද්යාව 
2%

වභෞික විද්යාව 
3%

ගණිතෙය  විද්යාව 
5%

පෘතුවි විද්යාව 
5%

ජවද්ය සහ 
වසෞඛ්ය විද්යාව 

13%රසායනික විද්යාව
16%

පාරිසරික විද්යා
16%

ජීව විද්යාව
38%
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2019 වර්ෂය තුළ පුනරාවර්තන හා ප්රාේධන වියද්ම් වල මූලය ප්රගිය පහත ද්ැක්වේ. ඒ අනුව, 

පුනරාවර්තන වියද්ම් අතුරින්, මුළු වියද්වෙන් 69% ක් පුද්ගලික දීෙනා සපුරාලීෙ සඳහා ද් ඉිරි මුද්ල 

අවනක් වියද්ම් පියවා ගැනීෙ සඳහා ද් සදු කරන ලදී. ප්රාේධන වියද්වෙන් 44% ක් රසායනාගාර උපකරණ 

සඳහා වැය වූ අතර ඉිරි ප්රාේධන වියද්ම් පියවා ගැනීෙ සඳහා වියද්ම් කරන ලදී. 

 

 
3 වන රූප සටහන - 2019 වර්ෂෂමේ දී දැරූ පුනරාවර්ෂතන වියදම් පිළිබඳ විස්තර 

 
 

 
4 වන රූප සටහන 2019 වර්ෂෂමේ දී දැරූ මූලධ්න වියදම් පිළිබඳ විස්තර 

 
වර්තොනවේ අපවේ ආයතනය උසස් පර්වේෂණ සඳහා අි නවීන පහසුකම් වලින් සෙන්විතය. සයළුෙ 

පර්වේෂණ කටයුතු වෙවහයවනු ලබන්වන් ජාතයන්තර වශ්වයන් සුදුසුකම් ලත් විද්යාඥයින්වේ 

සිංිතයක් ෙගිනි. පළමු වතාවට අපි වලාව පුරා සටින ෙහාචාර්යවරුන් 18 අපවේ පර්වේෂණ වෂ්ත්රය 

ඉහළ නැිංවීෙ සඳහා අනුබද්ධ ෙහාචාර්යවරුන් වලස බද්වා ගැනිණි. ඔවුන් පුළුල් විද්යාත්ෙක 

ගැටලුවලට විසඳුම් වසවීෙ සඳහා අපවේ විද්යාඥයින්යින් සෙඟ කටයුතු කරයි. අපවේ ආද්ර්ශ් පාඨය 

නම්: සීිත පහසුකම් ිබියදීත්, ඉහළෙ තත්ත්වවේ පර්වේෂණ නිෙැවුම් නිෂ්පාද්නය කිරීෙ, ජාතයන්තර 

පිළිගැනීෙක් ලබා ගැනීෙ සහ රට ආර්ික හා සොජීය වශ්වයන් සිංවර්ධනය කිරීවෙන් සෙසත් ජාියෙ  

ජාික සිංවර්ධනයට සහාය වීෙ සඳහා උසස් තත්ත්වවේ පශ්්චාත් උපාධි සසුන් පුහුණු කිරීෙ.   

ගෙන් වියද්ම් 
0.19%

නඩත්තු කිරීවම් වියද්ම්
2.43%

සැපයුම් 
3%

වස්වා 
9.22%

අවනකුත් වියද්ම් 
15.59%

වපෞද්ගලික වේතන හා
දීෙනා 

69.47%

පුනරාවර්ෂතන වියදම-2019

ගෙන් වියද්ම් නඩත්තු කිරීවම් වියද්ම් සැපයුම් වස්වා අවනකුත් වියද්ම් වපෞද්ගලික වේතන හා දීෙනා 

රසායනාගාර 
උපකරණ 
43.13%

කාර්යාල උපකරණ
27.28%

වගාඩනැඟිලි සහ 
වූහ

22.40% ෙහා පරිොන වයාපෘි 
3.69%

ඉඩම් සහ ඉඩම් වැඩි 
දියුණු කිරිෙ 

3.12%

පුස්තකාල වපාත් 
0.35%

වෙවලම් සහ ආයුධ 
0.03%

ප්රාේධ්න වියදම්-2019

රසායනාගාර උපකරණ කාර්යාල උපකරණ වගාඩනැඟිලි සහ වූහ

ෙහා පරිොන වයාපෘි ඉඩම් සහ ඉඩම් වැඩි දියුණු කිරිෙ පුස්තකාල වපාත් 

වෙවලම් සහ ආයුධ 
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පසුගිය අවුරුදු 40 තුළ අප ආයතනය විසන් පශ්්චාත් සහ ආචාර්ය උපාධිධාරීන් [MSc, MPhil & PhD] 

1,500 ක් පෙණ පුහුණු කර ඇත්වතමු. වෙෙ ක්රියාවලිය තුළින් ශ්රී ලිංකාවේ බුද්ධි ගලනය අවෙ කිරීෙ 

සද්හා ද්ායක වී ඇි අතර අපවේ ජාික විශ්්ව විද්යාල වල අධයයන ශ්ක්ිය වැඩි කර ඇත්වතමු. ද්ැනට 

අප ආයතනයට අනුබද්ධ පශ්්චාත් උපාධි විශ්්ව විද්යාලය පිහිටුවීෙ සඳහා උසස් අධයාපන, තාක්ෂණ හා 

නවවෝත්පාද්න අොතයාිංශ්ය සෙඟ සමීපව කටයුතු කරින් සටිමු. වෙය අපවේ එක් මූලික පරොර්ථයක් 

සෙඟ බැඳී පවතී [වලෝක ෙට්ටවම් පශ්්චාත් උපාධි ආයතනයක පුහුණු ප්රිියට අනුකූලව රට තුළ 

පශ්්චාත් උපාධි අවප්තක්ෂකයින් පුහුණු කිරීෙ]. වම් වන විට අප ආයතනවයහි ආචාර්ය උපාධි 20 ක්, 

ද්ර්ශ්නවේදී (MPhil) 50 ක්, විද්යාපි (MSC)10 ක් සහ උපාධි අවප්තක්ෂකයින් 45 ක් පෙණ පුහුණුව ලබි. 

 

පර්වේෂණවේ පරොර්ථය නව ද්ැනුෙ සඳහා ගවේෂණය කිරීෙ පෙණක් වනාව, ද්ැනුෙ වබද්ා හැරීෙ ද් 

වේ. පාසල් සසුන් අතර වෙෙ ින්තනය වර්ධනය කිරීෙ සඳහා අපවේ 46 වන පාසල් විද්යා වැඩසටහන 

2018 අවගෝසත්ු ොසවේදී විද්යා අධයාපන හා වයාප්ති ඒකකවේ (SEDU) නායකත්වය යටවත් පවත්වන 

ලදී. දිවයින පුරා විසරී ඇි අ.වපා.ස. (O / L) විභාගවලින් විශිෂ්ඨ සම්ොන 09 ක් ලබාගත් සසුන් වෙෙ 

වැඩසටහනට සහභාගී වූහ. වෙෙ සසුන්හට අපවේ විද්යාඥයින්වේ ඉදිරිපත් කිරීම්වලට සවන්දීෙට, 

නවීන උපකරණ භාවිතා කිරීෙට සහ අපවේ විද්යාගාරවල සදුකරන කාර්යයන් නිරීක්ෂණයට  අවස්ථාව 

ලැබුණි. 2019 වර්ෂය තුළ ප්රද්ර්ශ්න 3 කට නිරීක්ෂණයට සහ ආයතනවේ පළමු සාොනය ජනතාව සද්හා 

විවෘත දිනය පැවැත්වීෙ ෙගින් අපවේ විද්යා වයාප්ති කටයුතු වයාප්තත කවළමු. 

 

අපවේ පර්වේෂකයන් මූලික වශ්වයන් අවධානය වයාමු කර ඇත්වත් ද්ැවවන ජාික ගැටළු වන COVID 

19, ොනව-සත්ව ගැටුම්, නිද්න්ගත වකුගඩු වරෝග, ආහාර හා වපෝෂක ආරක්ෂාව, ජලවේ 

ගුණාත්ෙකභාවය පිළිබද් පර්වේෂණ වල නිවයවලින් වෙෙ ගැටළු විසඳීෙ සඳහා අවශ්ය මූලික 

සද්ධාන්ත පිළිබද් ද්ැනුෙ ජනනය කිරීෙ ය.  

 



12 
වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 [සිංහල] 

 

7. වර්ෂෂ 2019, ආයතනයේ කාර්ෂයසාධනයේ සාරාාංශය 

7.1 විද්යාත්මක කාර්ෂය සාක්ෂාත් කරගැනීම 

• අප ආයතනයේ පනතට අනුව, උසස් තත්තත්තවයේ සුචිගත කරන ලද පර්යේෂණ සඟරාවල 

පර්යේෂණ යසායා ගැනීම් පළකිරීම අනිවාර්ය සහ වැදගත්ත ය. 2019 වර්ෂයේදී ආයතනය 

විසන් ලිපි පළ කිරීම් පහත අයුරු යේ. 
 

▪ විදයා උපුටා දැක්වීයම් දර්ශක (SCI) සඟරාවල පර්යේෂණ පත්රිකා 25 ක්ව 

▪ විදයා උපුටා දැක්වීම් පුළුල් කළ (SCI expanded) සඟරාවල පර්යේෂණ පත්රිකා 33 ක්ව 

▪ අයනකුත්ත විමර්ිත විදයා සඟරාවල පර්යේෂණ පත්රිකා 19 ක්ව 

 

• ඊට අමතරව, පර්යේෂණ ලිපි 140 ක්ව සම්මන්රණ කටයුතු සහ සාරාිංශ යලස ප්රකාශයට පත්ත 

කරන ලදී. එයමන්ම, යපාත්ත හයක්ව / යමායනාග්රැෆි සහ යපාත්ත පරිච්යේද ප්රකාශයට පත්ත කරන 

ලදී. තවද, විදයාත්තමක යසායාගැනීම් පිළිබඳ යතාරතුරු සාමානය ජනතාව යවත යබදා හැරීම 

සඳහා ලිපි 05 ක්ව සඟරා සහ පුවත්තපත්තවල පළ කරන ලදී. 
  

• විදයාඥයන් ඔවුන්යේ පර්යේෂණ වයාපෘති සඳහා අරමුදල් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හැකි 

විය; නව ප්රදාන 12 ක්ව සහ අඛණ්ඩ ප්රදාන 33 ක්ව 
       

• අප සතුව පර්යේෂණ සහයයෝගීතා 55 ක්ව ඇති අතර ඉන් 04 ක්ව 2019 දී ආරම්භ කරන ලදී. 
විශ්ව විදයාල සහ ආයතන සමඟ පර්යේෂණ සහයයෝගීතාවයේ යතාරතුරු 

 

ඕසයේලියාව   
• තාක්වෂණවිදයාව පිළිබඳ කුීන්ස්ලන්ත විශ්වවිදයාලය 
• නිේ ඉන්ේලන්ඩ විශ්වවිදයාලය, ඕස්යේලියාව 
• සඩ්නනි විශ්වවිදයාලය, ඕස්යේලියාව 

 
බාංග්ලායේශය 
 

 
• යගායනෝ බිෂ්වාබිදියයල් (විශ්ව විදයාලය), සවර්, ඩකා 

කැනඩාව 
 

 
• ඩල්හවුස විශ්ව විදයාලය, කැනඩාව  

• කැනඩායේ ගුයවල්ෆ් විශ්ව විදයාලය, කැනඩාව 

ජර්ෂමනිය   

• යගාටින්ජන් ජියයෝර්් - ඕගස්් විශ්වවිදයාලය, යගාටින්ජන් 
• සත්තව විදයා යකෞතුකාගාරය ඇයලක්වසැන්ඩර් යකායිනිේ (ZFMK) 

ඉතාලිය   
• පර්මා විශ්වවිදයාලය 

ජපානය   
 

 

• ිසුඕකා විශ්වවිදයාලය, ජපානය  
යනාර්ෂයේ  

• බටහිර යනෝර්යේ විශ්වවිදයාලය 
පාකිසථානය  

• කෘිකර්ම විශ්වවිදයාලය, පාකිස්ථානය 
• වවදය විදයාව පිළිබඳ ජාතික විශ්වවිදයාලය, රාවල්පින්ි, 

පාකිස්ථානය 
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ශ්රී ලාංකාව  
 

 

• ශ්රී ලිංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය, නාවල                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• සබරගමුව විශ්වවිදයාලය 
• ශ්රී ලිංකා අේනිදිග ආසයානු විශ්වවිදයාලය 
• යකාළඹ විශ්වවිදයාලය 
• යාපනය විශ්ව විදයාලය 
• කැළණිය විශ්වවිදයාලය 
• යේරායදණිය විශ්වවිදයාලය 
• රජරට විශ්වවිදයාලය 
• රුහුණු විශ්වවිදයාලය 
• ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලය 
• ඌව යවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 
• වයඹ විශ්වවිදයාලය 
• පරමාණුක බලශක්වති මණ්ඩලය 
• ඇක්වවයිනාස් විශ්ව විදයාලය 

• යපාල් පර්යේෂණ ආයතනය, ලුනුවිල 
• ජාතික ශාකාගාරය, යේරායදණිය 

• ශ්වසන යරෝග ප්රතිකර ඒකකය, ශීක්වෂණ යරෝහල, මහනුවර 
 

සීඩනය  

• චාර්මර්ස් විශ්ව විදයාලය 
• යගාතන්බර්ේ විශ්ව විදයාලය 

 

එක්සත් රාජධානිය   

• බටහිර ස්යකා්ලන්ත විශ්වවිදයාලය 
• ස්වාභාවික ඉතිහාස යකෞතුකාගාරය, ලන්ඩන් 
• තාරකා ජීව විදයාව පිළිබඳ බකින්හැම් මධයස්ථානය, බකින්හැම් 
• ඇබර්ීන් විශ්ව විදයාලය, එක්වසත්ත රාජධානිය 

 

ඇයමරිකා එක්සත් 

ජනපද්ය

  
 

 

• යජෝර්ජියා ප්රාන්ත විශ්වවිදයාලය, (ඇ.එ.ජ) 
• කැලියපෝර්නියා බහුතාක්වෂණ ප්රාන්ත විශ්වවිදයාලය සැන් ලුයිස්, 

ඔබස්යපෝ 
 

 

• විදයා දැනුම් යක්වන්රය නිංවාලීමට පර්යේෂණ අධීක්වෂණය ඉවහල් යවයි.  යමම ශකයතා වර්ධන 
ක්රියාවලිය, වියේශගතව පශ්චාත්ත උපාධි අධයයන සඳහා වැයකරන රුපියල් මිලියන සිංඛයාවක්ව 
ඉතිරිකර දීමට සමත්තය. 

 

උපාධිය සම්පූර්ෂණ කළ                        ද්ැනට සිදුවන 

දර්ශනසූරී [PhD] 5 15 

දර්ශනපති [MPhil] 7 49 

විදයාපති [MSc] 1 10 

විදයායේදී (පර්යේෂණ වයාපෘති)  12 36 
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7.2 පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිවල ප්රගතිය 
 

7.2.1. ජජවශක්ති සහ පාාංශු පරිසර පේධති පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 
වයාපෘති නායක - ආචාර්ෂය යර්ෂනුකා රත්නායක 

 

වර්තමානය වන විට යගෝලීය උෂ්ණත්තවය ඉහළයාම ඉතා අහිතකර ම්ටමකට වර්ධනය ී ඇති 

බැවින් එයට යහ්තු සාධක  වන වායුයගෝලීය කාබන් ඩයයාක්වසයිඩ්න අවම ම්ටමක පවත්තවා 

ගැනීම අතයාවශය යේ.   

හරිත ශාක මගින් සදුවන ප්රභාසිංස්යල්ෂණ ක්රියාවලිය හරහා වායුයගෝලීය CO2 තිර කිරීම හා 

නැවත ඉක්වමන් වියමෝචනයට ඉඩ යනාදී වසර දහස් ගණනක්ව පස තුල ස්තායි යලස තැන්පත්ත 

කර තැබීයම් ක්රියාවලිය පාිංශු කාබන් තිරකිරීම නම් යේ.  යභෞමික වෘක්වෂලතා හා වායුයගෝලය 

ඒකාබේධව රදවාගනු ලබන CO2 ප්රමාණය හා සසදන විට බස මගින් රදවාතබා ගන්නා co2 

ප්රමාණය අතිමහත්තය එය යදයවනි වනුයේ සාගරයට පමණි. 

පාිංශු පරිසර පේධති පිළිබද අධයනය කරනු ලබන වයාපෘතියේ ප්රධාන අරමුණ වනුයේ ශ්රී 

ලිංකාව තුළ පවතින ස්වාභාවික සහ කෘිකාර්මික පරිසර පේධතීන් හි පාිංශු කාබන් තිරකර 

ගැනීයම් විභවය එහි යවනස්ීම් සහ එම හැකියාව වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වන යහ්තු සාධක 

පිළිබද යසායා බැලීමයි.  යමමගින් කයඩාලාන සහ ලවණ වගුරු වැනි යවරළාශ්රිත පරිසර පේධති 

වල භූගත වජව ස්කන්ධයන්හි වායුයගෝලීය කාබන් තිර කිරීම සහ අවසාදිත යලස 

ගබඩාකිරීයම් හැකියාව අධයනය කරනු ලබයි.  යමහි පළමු පියවර යලස මන්නාරම් යබාක්වක 

ආශ්රිත ප්රයේශයන්හි ඉහත පරිසර පේධති වල අධයන කටයුතු සදුකරමින් පවතී. මීට අමතරව ශ්රී 

ලිංකාව තුළ පවතින ී වගා භූමි තුළ පාිංශු කාබන් සහ යසසු යපෝෂය පදාර්ථ නිර්ණය කිරීම සහ 

GIS පදනම් කරගත්ත පාිංශු කාබන් සතියම් ගත කිරීම වයාපෘතිය මගින් සදුකරනු ලබයි. තවදුරටත්ත 

උඩරට යගවතු වගා භූමි ආශ්රිතව කාබන් තිර කිරීයම් හැකියාවද අධයයනය කර ඇත. 

යසලියුයලෝස් ජීර්ණය කරනු ලබන ක්වුර ජීවි කාණ්ඩයන්යගන් නිස්සාරිත එන්සයිම වජව 

ඉන්ධන පල්ප කඩදාස යරදි පිළි සහ සත්තව ආහාර නිශ්පාදන කර්මාන්ත ඇතුලු පුඵල් පරාසයක 

කර්මාන්තයක්ව සදහා යයාදා ගනු ලබයි.  යමම වයාපෘතිය මගින් යමරට තුළ යසායා ගැනීමට 

සටින යසලියුයලෝස් ජීර්ණය කරනු ලබන ක්වුර ජීීන්යගන් ලබාගත්ත එන්සයිම නිස්සාරිත වල 

කර්මාන්ත ආශ්රිත යයදීම් සහ එහි අගය එකතු කිරියම් ක්රියාවලින් පිළිබද යසායා බලනු ලබයි.  

වර්තමාන යවළද යපායළහි අධික පිරිවැයක්ව යයාදා යගන නිපදවනු ලබන එන්සයිමයන්ට 

ආයේශයකයක්ව යලස යේශියව යවන්කරගත්ත ක්වුර ජීවින් සහ ඔවුන්යේ එන්සයිම වඩාත්ත 

කාර්යක්වෂමව හා ඵලදායි යලස යයාදා ගත හැකි බව දැනට සදු කර ඇති පර්යේෂණ මගින් 

යපන්වා දී ඇත. 

ශ්රී ලිංකායේ විවිධ ජලජ පරිසර පේධතීන්හි යවයසන සයයනාබැක්වීරියා වල ප්රයේදයන්හි 

එකතුවක්ව පවත්තවා ගැනීම තුළින් එහි  සිංරක්වෂණය සහ දිගු කාලීන පැවැත්තමට දායක ීම යමහි 

තවත්ත එක්ව අරමුණකි. 

යමම වසර තුල සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

1. ශ්රී ලිංකායේ ජලජ පරිසර පේධති වල යවයසන සයයනාබැක්වටිරියා වියශ්ෂ වල ජානමය 

විවිධත්තවය අධ යයන කිරීම ඔවුන්යේ වර්ගීකරණ ධුරාවලිය හදුනාගැනීම අඩිංගු යපෝෂ් ය 

පදාර්ථ හා විෂ විශ්යල්ෂණය. 

2. යසලියුයලෝස් ජීර්ණය කරනු ලබන ක්වුර ජීවි කාණ්ඩයන්යගන් ලබාගත්ත එන්සයිම 

වජව ඉන්ධන නිශ්පාදනයට සහ යවනත්ත අගය එකතු  කරන ලද නිශ්පාදන ක්රියාවලියට 

යයාදා ගැනීම.  

3. ශ්රී ලිංකායේ ී වගා භූමි තුල  තිර කරනු ලබන පාිංශු කාබන් සහ යවනත්ත යපෝෂය පදාර්ථ 

පිළිබද යතාරතුරු පේධතියක්ව ස්ථාපිත කිරීම. 
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4. මන්නාරම් යබාක්වක ආශ්රීතව පවතික කයඩාලාන සහ ලවණ වගුරු බිම්වල පාිංශු කාබන් 

නිර්ණය කිරීම 

වයාපෘතියේ සමස්ථ කාර්ය සාධනය 

• ශ්රී ලිංකාව තුල වනාන්තරයක්ව සදහා වන ප්රථම පාිංශු කාබන් සතියම එළිදැක්වීම 

නකල්ස් වන රක්විතය ආශ්රිතව පාිංශු කාබන් සහ යවනත්ත යපෝෂය පදාර්ථයන්හි 

වයාපෘතිය GIS තාක්වෂණය යයාදා ගනිමින් සතියම් ගත කර ඇත. 

• ශ්රී ලිංකායේ උතුරු පළාත තුල පවතින විවිධ කෘිකාර්මික බිම්වල සාරවත්තභාවය 

විවිධ පාිංශු නිර්ණායක යයාදා ගනිමින් අධ යයනය 1987 න් පසුව සදු කල පලමු 

සවිස්තරාත්තමක පාිංශු සමීක්වෂණය යමයයි. 

 
 

7.2.2. ඝණ ද්රවය ය ෞතික විද්යාව සහ ඝණ ද්රවය රසායන විද්යාව පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 
 වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය එම්ප.ඒ.යක්. ලක්ෂමන් දිසානායක 

 

2019 වර්ෂය තුළ NIFS හි ඝණ රවය යභෞතික විදයාව සහ ඝණ රවය රසායන විදයාව වයාපෘතිය බලශක්වති 
උත්තපාදනය හා භාවිතය සඳහා තාක්ෂණිකව වැදගත්ත නව ඝණ රවය සහ අර්ධ ඝණ රවය (යජල්) රවය 

සිංස්යල්ෂණය හා ලක්වෂණ මැනීම යකයරහි අවධානය යයාමු කයළ්ය. යමම කාල පරියේදය තුළ දී, 
පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසන් කාර්යක්වෂමතාවයයන් වැි කරන ලද සායම් සිංයේදී සූර්ය යකෝෂ 

සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා උප වයාපෘති කිහිපයක්ව සදු කර ඇත. (අ) රිදී නැයනෝ අිංශු භාවිතා කරමින් 

ේලාස්යමානික්ව ආචරණය මගින් සූර්ය යකෝෂ වල කාර්යක්වෂමතාව වැි දියුණු කිරීම, (ආ) ටයිය්නියම් 

ඩයයාක්වසයිඩ්න (TiO2) යෆායටෝ ඇයනෝඩ වල නැයනෝ වුහය යවනස් කිරීම්, සහ (ඇ) යපාලි (එතිලීන් 

ඔක්වසයිඩ්න, PEO) මත පදනම් වූ යජල් යපාලිමර් ඉලක්වයටාලයි් වලින් සැකසුම් කරන ලද සායම් සිංයේදී 

සූර්ය යකෝෂවල කාර්ය සාධනය යකයරහි යපාලිඇනිලීන්හි (Polyanilline හි) බලපෑම අධයයනය කිරීම. 

 
 2019 වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

2019 දී සායම් සිංයේදී සූර්ය යකෝෂවල කාර්යක්වෂමතාව ඉහළ නැිංීම පිළිබඳ පර්යේෂණ වයාපෘති 

තුනක්ව අපයේ කණ්ඩායම විසන් සාර්ථකව නිම කර ඇත. 
 

• ක්වයවාන්ටම් තිත්ත මගින් සිංයේදී කළ සූර්ය යකෝෂ සඳහා රිදී (Ag) යකායලායිඩල් නැයනෝ අිංශු-
ඒකාබේධ ේලාස්යමානික්ව TiO2 (නැයනෝ ෆයිබර් / නැයනෝ අිංශු) ේවිත්තව ස්ථර ඉයලක්වයරෝඩ. 
 

රිදී (Ag)  නැයනෝ අිංශු යනාමැති සූර්ය යකෝෂ වලට සායේක්වෂව ේලාස්යමානික්ව සූර්ය යකෝෂ වල 

සමස්ත කාර්යක්වෂමතාව සහ යකටි පරිපථ ප්රකාශ ධාරා පිළියවලින් 15% සහ 23% කින් වැි කරයි. 

ේලාස්යමානික්ව සූර්ය යකෝෂවල වැි දියුණු කරන ලද කාර්යක්වෂමතාව පැහැදිලිවම TiO2 ේවිත්තව ස්ථර 

යෆායටෝ ඇයනෝඩයේ රිදී (Ag) නැයනෝ අිංශු විසන් යේශීයකරණය කරන ලද පෘෂ්ි ය ේලාස්මා 

අනුනාද ආචරණය (surface Plasmon resonance effect)මගින් වැි දියුණු කරන ලද 

ප්රකාශ අවයශෝෂණය සහ එහි ප්රතිපලයක්ව යලස යකටි පරිපථ ප්රකාශ ධාරායේ වැි ීම යහ්තු යේ. 

 

• සායම් සිංයේදී සූර්ය යකෝෂවල කාර්යක්වෂමතාව වැි කිරීම සඳහා ධූරාවලි වුහගත TiO2 
ක්වුර යගෝල(මයියරා ස්පියර්, MS) 
 

TiO2 P25/TiO2 ක්වුර යගෝල (Meso-spheres, MS) පාදක කරගත්ත සූර්ය යකෝෂ, 

7.38% ක කාර්යක්වෂමතාවයක්ව ද 14.80 mAcm-2 ඉහළම යකටි පරිපථ ේරකාශ ධාරාවක්ව 

ද ලබා දුන් අතර විසරී යන ස්ථරයකින් යතාරව පිරිසැකසුම් කරන ලද සූර්ය යකෝෂවල 
කාර්යක්වෂමතාව යපන්නුම් කයළ් 6.68% ක්ව යලස පමණි. කාර්යක්වෂමතාව වැි කිරීමට 

යබායහෝ දුරට යහ්තු ී ඇත්තයත්ත වැි දියුණු කරන ලද යෆෝයටෝන අවයශෝෂණය නිසා ඉහළ 
ආයලෝකය විසරීම යමන්ම TiO2 ක්වුර යගෝල මගින් වැි දියුණු කළ සායම් අවයශෝෂණයකි. 
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• (යපාලි එතිලීන් ඔක්වසයිඩ්න) (PEO) මත පදනම් වූ යජල් යපාලිමර් ඉයලක්වයරෝලයි් වලින් 
සාදන ලද සායම් සිංයේදී කළ සූර්ය යකෝෂ වල ක්රියාකාරිත්තවය මත යපාලිඇනිලීන් 
(PANI)වල බලපෑම. 

 

1.5% PANI වලින් සමන්විත සිංයුක්වත යපාලිමර් ඉයලක්වයරෝලයි්  සමඟ පිරිසැකසුම් කරන 

ලද සූර්ය යකෝෂ 6.56% ක කාර්යක්වෂමතාවයක්ව යපන්නුම් කළ අතර ඉයලක්වයරෝලයි් වල 

PANI යනාමැති සූර්ය යකෝෂ 5.00% ක කාර්යක්වෂමතාවයක්ව 100 mW cm-2 (AM 1.5) 

හිරු එළිය යටයත්ත යපන්නුම් කයළ් ය. 
 

 

වයාපෘතියේ සමස්ත කාර්ය සාධනය 
2019 වර්ෂය තුළ අපයේ සයලු වයාපෘතිවල අවධානය යයාමු වූයේ ශ්රී ලිංකායේ කර්මාන්ත 

වලට හා ජනතාවට දැරිය හැකි මිලකට සූර්ය විදුලිය සැපයීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි සූර්ය 
පැනල පිරිසැකසුම් කිරීම සඳහා අඩු පිරිවැය සහ ඉහළ කාර්යක්වෂමතාවයකින් යුත්ත සායම් 
සිංයේදී සූර්ය යකෝෂ සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා ය. යමම සූර්ය යකෝෂ තවමත්ත පර්යේෂණ 
ම්ටයම් පවතින අතර විදුලිය නිපදීම සඳහා ඒවා මූලාකෘති ම්ටයම් සූර්ය පැනල යලස 
සිංවර්ධනය කිරීමට තවත්ත වසර කිහිපයක්ව ගතවනු ඇත. යම්වා රජයේ පුනර්ජනනීය බලශක්වති 
ප්රතිපත්තතියට අනුකූල යේ. 
 

 
 
 

7.2.3.  පෘථිවි සම්පපත් සහ පුනර්ෂජනනීය බලශක්ති පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය  
  වයාපෘති නායක  - මහාචාර්ෂය එන්. ඩී. සුබසිාංහ  

යමම වයාපෘතීන් හි ප්රධාන අරමුණ වනුයේ නව බලශක්වති හා භූ සම්පත්ත යසායා ගැනීම සහ 

සිංවර්ධනය කිරීම යමන්ම පවතින බලශක්වති ප්රභවයන් වැි කාර්යක්වෂමතාවයකින් භාවිතා 

කිරියම් රම යසායා ගැනීමයි.  දැනට යසායා යගන ඇති ඛණිජ නිධි තිරසාර යලස භාවිතා කිරීම 

යමන්ම යමයතක්ව යසායා යනාගත්ත බලශක්වති සහ ඛණිජ නිධි රය් ආර්ික සිංවර්ධනයට දායක 

යේ. ඛණිජ සම්පත්ත හා පාෂාණ වල ස්වාභාවය යමන්ම ශ්රී ලිංකායේ භු තාපජ සම්පත්ත වල 

ස්වාභාවය හැදැරීයමන් ශ්රී ලිංකායේ භූ විදයාත්තමක කලාප නිර්මාණය වු අන්දම පිළිබද වැි 

අවයබෝධයක්ව ලැයබනු ඇත.  ඛණිජ සම්පත්ත තක්වයස්රු කිරීම ඒවායේ මුලාරම්භය සහ ආර්ික 

වැදගත්තකම යකයරහි අවධානය යයාමු කරමින් උප වයාපෘති කිහිපයක්වද සදු යකයර්.   

තාප විදුලිය පිළිබද ශ්රී ලිංකායේ පුයරෝගාමී පර්යේෂණ වයාපෘතිය තුළින් අවධානය යයාමු 

කරන්යන්  තාපයයන් යකලින්ම විදුලිය උත්තපාදනය කිරීම යමන්ම  පවත්තනා පේධතියක සමසත් 

කාර්යක්වෂමතාව යමමගින් වැි කරගැනීමය.  සම උත්තපාදනය සහ අපයත්ත යන තාපය විදුලිය 

බවට පරිවර්තනය කිරීමය. 

භු තාපජ සම්පත්ත තක්වයස්රු කිරීම 
භූ   යභෞතික විදයාත්තමක රම උපයයෝගි කරගනිමින් උප පෘෂ්ඨයේ යතාරතුරු රුස ්කිරීම සදහා 

යතෝරාගත්ත ප්රයේශවල ක්වයර්ර කටයුතු සදු කරන ලදී. 

ප්රධාන වශයයන් පෘෂ්ඨයට ආසන්න වුහාත්තමක ලක්වෂණ අවයබෝධ කර ගැනීම සදහා 

ප්රතියරෝධකතාව (2 -D පැතිකඩ) සහ චුම්බක සමීක්වෂණ යනලුම් වැව සහ මහපැලැස්ස යන 

ප්රයේශ වටා සදු කරන ලදී.  

මීට අමතරව ගැඹුරු වුහයන් පිළිබද යතාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා මීට යපර එකතු කරන ලද 

මැේනයටායටලුරික්ව (MT) සහ ී.ී.එම්. දත්තත සැකසීම විශ්යල්ෂණය කිරීම සහ අර්ථ 

නිරූපණය කිරීම සදු කරන ලදී.  යමම යතාරතුරු භුතාප උල්පත්ත වල මුලාරම්භය අවයබෝධ කර 

ගැනීමට සහ ඒවායේ සිංවර්ධනය සදහා ඇති හැකියාව තක්වයස්රු කිරිමට උපකාරී යේ.   
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නව පෘතුවි සම්පත්ත ගයේෂණය කිරීම සහ පවත්තනා ඒවා අවයබෝධ කර ගැනීම:  

රට පුරා යතෝරා ගත්ත ස්ථානවල පාෂාණ හා ඛනිජ සාම්පල විශාල ප්රමාණයක්ව එකතු කර ඒවායේ 

ඛනිජ විදයාව ඛනිජ ප්රතික්රියා සහ සම්භවය පිළිබඳ අවයබෝධ කර ගැනීම සදහා විශ්යල්ෂණය 

කරන ලදී.  

ඛනිජ විදයාත්තමක විශ්යල්ෂණයන් ප්රධාන වශයයන් ඛනිජ විදයාත්තමක අන්ීක්වෂ භාවිතයයන් 

සදු කරන ලදී.  ඛනිජ විදයාත්තමක හා භු රසායනික විශ්යල්ෂණයන්ද සදු කරන ලදී.   

නව අඩු වියදම් තාප විදුලිය හා යමාියුල සිංවර්ධනය කිරීම 

ශ්රී ලිංකායේ මිනිරන් මත පදනම් වු නිශ්පාදන භාවිතා කරමින් තාප විදුලිය නිපදීම සදහා 

අත්තහදා බැලීම් සදු කරන ලදී.  තාප විදුලිය මගින් කිසදු අතරමැදි අවධියකින් යතාරව තාපය 

විදුලිය බවට පරිවර්තනය කල හැකිය ග්රැපීන් ඔක්වසයිඩ්න සහ ඔක්වසහරණය කල ග්රැපීන් ඔක්වසයිඩ්න 

තාප විදුලිය උපදීම සදහා සාර්ථකව භාවිතා කරන ලදී.   

පුනර්ජනනීය බලශක්වති ප්රභවයන් සිංවර්ධනය කිරීම සහ බලශක්වති භාවිතයේ කාර්යක්වෂමතාව 

වැිකිරීම බලශක්වතිය යමන්ම පරිසරයද ආරක්වෂා කර ගැනීම සදහා අතයාවශය යේ.   

පුනර්ජනනීය බලශක්වති ප්රභවයක්ව යලස භුතාපජ ශක්වතිය භාවිතා කල හැකිය.  භුතාපජ සම්පත්ත 

අධයයනය කිරීම හා ඇගයීම ශ්රී ලිංකාවට පුනර්ජනනීය බලශක්වති ප්රභවයක්ව එක්ව කිරීමට උපකාරී 

යේ.   

තාප විදුලි ජනක යන්ර මගින් ඕනෑම ආකාරයක තාපයක්ව වි යශ්ෂයයන් අපයත්ත යන තාපය 

ප්රයයෝජනවත්ත විදුලිය බවට පරිවර්තනය කල හැකිය.  අඩු වියදමකින් යේශියව ලබා ගත හැකි 

ඛණිජ වලින් තාප විදුලිය නිපදීමට උත්තසහ කල අතර එයින් ඉතා යහපත්ත ප්රතිඵල දැනට ලැබී 

ඇත.   

ඉටිපන්දමක්ව යහෝ යපාල් යතල් පහනක්ව භාවිතයයන් ජිංගම දුරකතනය ආයරෝපනය කල හැකි 

අඩු වියදම් තාප විදුලි යමාියුලයක්ව නිර්මාණය කරන ලදී.  යමය හදිස අවසථ්ාවකදී භාවිතා 

කල හැකි උපකරනයක්ව යලස යහා යවනත්ත විදුලි ප්රභවයක්ව යනාමැති අවස්ථාවකදී ජිංගම 

දුරකතන යහෝ එවැනි සන්නියේදන උපකරනයක්ව ආයරෝපනය කර ගැනීමට භාවිතා කල හැකිය. 

 

 

7.2.4. බලශක්ති හා උසස් ද්රව්ය රසායන විද්යාව පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ ව්යාපෘිය 
වයපෘති නායක : මහාචාර්ෂය  යේ . බණ්ඩාර  

බලශක්ති හා උසස් ද්රව්ය රසායන විද්යා පර්යේෂණ ව්යාපෘියේ ප්රධාන පරමාර්ථය ව්න්යන් 

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කිරීම ව්න අතර, වියශ්ෂයයන් අපයේ 

පර්යේෂණ ප්රධාන ව්ශයයන් අව්ධානය යයාමු කර ඇත්යත් සූර්ය බලශක්තිය, රසායනික හා 

විදුලි බලශක්තිය බව්ට පරිව්ර්තනය කිරීම සඳහා නව් ද්රව්යව්ල රසායන විද්යාව් හා ය ෞික 

විද්යාව් යකයරහි ය. සූර්ය බලශක්තිය ප්රයයෝජනව්ත් ශක්තියක්ත බව්ට පරිව්ර්තනය කිරීයේ පුළුල් 

යත්මාව් යටයත්, සූර්ය උත්යේරණය/උත්යේරණය (photocatalysis/catalysis), සූර්ය යකෝෂය 

සහ පරිසර දූෂණයට විසඳුමක්ත යසවීම ව්ැනි උප ව්යාපෘි කිහිපයක්ත ඇත.    

සූර්ය උත්යේරණය/ උත්යේරණය (photocatalysis/catalysis) ව්යාපෘියේ දී, 

ප්ර ාසංශ්යල්ෂණය අනුකරණය කරන කෘිම   ක්රම ගැන පරීක්තෂණ කරනු ලැයබ. උද්ාහරණයක්ත 

යලස ජලය යබදීම, ව්ායුයගෝලීය කාබන් ඩයයාක්තසයිඩ් පරිව්ර්තනය කිරීම සහ විවිධ පාරිසරික 

පිරිසිදු ඉන්ධන නිපද්වීම. අපයේ පර්යේෂණ ප්රධාන ව්ශයයන් අව්ධානය යයාමු කර ඇත්යත් 

අනාගත බලශක්ති ප්ර ව්ය යලස සැලයකන හයිඩ්රජන් ජල යබදීේ ප්රික්රියා මගින් හයිඩ්රජන් 

නිෂ්පාද්නය කිරීම සඳහා ය. එයස්ම, ජලය යබදීයේ ප්රික්රියාව් තව්මත් ය ෞික රසායන 
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විද්යායේ යනාවිසඳුනු ගැටලුව්ලින් එකක්ත ව්න අතර විද්ුත් චුේ ක ශක්තියක්ත කාර්යක්තෂමව් 
රසායනික ශක්තිය බව්ට පරිව්ර්තනය කරන්යන් යකයස්ද් යන්න යත්රුේ ගැනීමට අපි උත්සාහ 

කරමු. එනේ සූර්ය ශක්තිය  ාවිතයයන් ජලය හයිඩ්රජන් හා ඔක්තසිජන් ව්ලට කාර්යක්තෂමව් යබදිය 

හැකිද්? අපට CO2 ප්රයයෝජනව්ත් රසායනික ද්රව්ය බව්ට පරිව්ර්තනය කළ හැකිද්? මීට අමතරව්, 

සූර්යායලෝකය  ාවිතා කරමින් කාර්මික දූෂක ද්රව්ය අව්ම කිරීම සඳහා නවීන අඩු වියද්ේ ජලය 

සහ ව්ායු පවිත්රකරණ ක්රම පිළිබඳව් සක්රීයව් පර්යේෂණ සිදු කරයි. 

  

ව්ර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද් ක්රියාකාරකේ 
සූර්ය උත්යේරණය ජල යබදීේ මගින් හයිඩ්රජන් නිෂ්පාද්නය ව්ඩාත් ව්ැද්ගත් පුනර්ජනනීය 

මාර්ගයක්ත යලස සලකනු ලබන නමුත්,  එම ක්රමය තව්මත් සාක්තෂාත් කරගත්ත   විශ්ව්ාසද්ායක 

හයිඩ්රජන් නිෂ්පාද්න ක්රමයක්ව යනායේ.  සූර්ය උත්යේරණය ජල යබදීේ පද්ධිව්ල ඇි විශාලතම 

ගැටළුව් නේ,  ද්ෘශය ආයලෝකයට යබායහෝ   දුර්ව්ල ප්රිචාරය සහ උද්දීපනය වූ ආයරෝපණ 

ව්ාහක, එනේ ඉයලක්තයරෝන (electron) සහ කුහර (hole) කාර්යක්තෂමව් යව්න්   කර ගැනීමට 

යනාහැකියාවයි.  එහිදී බෑන්ඩ්ගැප් ද්රව්යව්ල අඩුපාඩු හඳුන්ව්ාදීම, කලාප පරතරය එකව්ර සකස් 

කර ගැනීමටත්, උද්දීපනය වූ   ඉයලක්තයරෝන (electron) සහ කුහර (hole) යුගලව්ල ආයු කාලය 

පාලනය කිරීමටත් උපාය මාර්ගයකි. E.g. Argon:H2  ව්ායූන්යේ මිශ්රණයක්ත ිබියදී ඉහළ 

උෂ්ණත්ව්යේ (550oC) NaBH4 ප්රික්රියාව් හරහා SrTiO3   ඔක්තසිජන් පුරප්පාඩු  (vacancies) ඇි 

කිරීමට උපාය මාර්ගයක්ත සකස් කරන ලදී. ඔක්තසිජන් පුරප්පාඩු යහ්තුයව්න්,  SrTiO3   ව්ල   ක්රි 

ක්රියාකාරීත්තවය   ව්ර්ධනයට යහ්තු ව්න අතර H2 නිෂ්පාද්නය  10 ගුණයකින් ව්ැඩි කරයි. යමම 

රමය මගින්, අයනකුත්   අර්ධ සන්නායකයන්ටද  පහසුයව්න් යයදිය හැකිය.  

තුනී පටල සූර්ය යකෝෂ තාක්ෂණය මිල අධික සිලිකන් සූර්ය යකෝෂ සඳහා විසඳුමකි. අිශය තුනී 

අව්යශෝෂක ඇන්ිමනි සල්ෆයිඩ් (Sb2S3) සූර්ය යකෝෂ,   ද්රව් විදුත්ත විච්යේදකය සමඟ 7% 

ඉක්තමව්න කාර්යක්තෂමතාව්යක්ත යපන්නුේ කර ඇත. සිදුරු සන්නායක ද්රව්යයක්ත යලස අපි P3HT 

සමඟ,  Sb2S3 සූර්ය යකෝෂ සංව්ර්ධනය කරනු ලැබූ අතර,   Sb2S3 / P3HT මත පද්නේ වූ සූර්ය 

යකෝෂයේ කාර්යක්තෂමතාව් ~ 4.0% ක්ත ව්න අතර පරිසර තත්ව්යන් යටයත් ඉහළ 

ස්ථාව්රත්ව්යක්තද් යපන්නුේ කරයි. යමම තත්ව්යේ සූර්ය යකෝෂව්ල කාර්යක්තෂමතාව් ඉහළ 

නැංවීම සඳහා පරීක්තෂණ සිදු යකයරමින් පව්තී. 

රයේ ව්ර්තමාන ගැටළු විසඳීම සඳහා විසඳුේ 

යමෝටර් රථ යස්ව්ා ස්ථානයේ, අපජල පවිත්රකරණය සඳහා රසායනාගාර පරිමාණ ක්රමයක්ත අප 

විසින් සකස් කර ඇි අතර,  යස්ව්ා සථ්ානව්ල අපජල පවිත්රකරණය සඳහා රසායනාගාර 

පරිමාණ ක්රමය තව්දුරටත් සංව්ර්ධනය කර පරිමාණය කර ඇත.   

 
 

7.2.5. පාරිසරික විද්යාව පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වැඩසටහන 
යබායහෝ පර්යේෂකයන් යබායහෝ විට පාරිසරික විදයාව වයවහාරික විනයක්ව යලස සලකති. 

යසාබාදහම පාලනය කරන සයුම් ක්රියාදාමයන් ඇගයීමට පාරිසරික පර්යේෂණයන්ට අවශය 

වන මූලික අවයබෝධය කුමක්වද? අප ආයතනයේ පාරිසරික විදයා පර්යේෂණ වැඩසටහන සකස ්

කර ඇත්තයත්ත යලෝකයේ යමයතක්ව පැහැදිලි විසඳුමක්ව යනාමැති ශ්රී ලිංකායේ පාරිසරික ගැටලු 

යමයතක්ව විසඳා යනාමැති අණුක ම්ටයම් ආමන්රණය මත ය. 

 

A. ජල පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

   වයාපෘති නායක -මහාචාර්ෂය යරාහාන් ීරසූරිය  

පාරිසරික විදයා පර්යේෂණ වැඩසටහයන් ජල පර්යේෂණ කණ්ඩායම අවධානය යයාමු 

කරන්යන් වායුයගෝලීය, ජලය සහ පාිංශු පාරිසරික ක්රියාවලීන් සහ ජලයේ ගුණාත්තමකභාවය 
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පාලනය කරන සහජ සාධක පැහැදිලි කිරීම සඳහා ය. 2020 වර්ෂය තුළ ජාතික, කලාපීය 

ජාතයන්තර රසායනාගාරවල පර්යේෂකයන් ස්වභාවික ජලයේ ගුණාත්තමකභාවය පිළිබඳ 

අතයවශය හැසරීම යහළි කිරීමට සහයයෝගයයන් කටයුතු කරයි. 

වර්ෂෂය තුළ සිදු කරන ලද් ක්රියාකාරකම්ප 

විදුත්ත ආපසු හැරීයම් (EDR) ක්රියාවලියයහි DC විභවය ඒවායේ ඉයලක්වයරෝඩවලට යයාදන 

දිශාව නිරන්තරයයන් ආපසු හැරීම අඩිංගු යේ. “සව්යිං පිරිසදු කිරීයම්” යාන්රණයක්ව සදු 

කිරීයමන් අයන හුවමාරු පටලවල (IEM) නිරීක්වෂණය කරන ලද අපැහැදිලි සිංසේධීන් 

ආමන්රණය කිරීම සඳහා සාමානය විදුත්ත විච්යේදක (ED) පේධති සඳහා යමම පියවර යගන 

ඇත. යකයස් යවතත්ත, “සව්යිං පිරිසදු කිරීයම්” යාන්රණය යනාසලකා අයිඊඑම් වල පටල 

යනාගැලපීම EDR පදනම් කරගත්ත යඩසලීයන්ෂන් යයදුම් වලට තවමත්ත අභියයෝග කරයි. වියළි 

කලාපයේ ස්ථාන 37 කින් ලවණතාව හා දෘඩතාව ඉවත්ත කිරීයම් රමයේ යයෝගයතාවය 

තක්වයස්රු කිරීම යමහි අරමුණයි. අපයේ රසායනාගාරය මත පදනම් වූ ඇයමම්යේන් මත පදනම් 

වූ රමය කාර්යක්වෂමතාව තක්වයස්රු කිරීම සඳහා යයාමු කිරීමක්ව යලස භාවිතා කරනු ඇත. මීට 

අමතරව, ඊීආර් ක්රියාවලිය සඳහා අවශය කරන ඇයනෝඩ රවය ශ්රී ලිංකා නහර මිනිරන් තාරකා 

රවය යලස භාවිතා කරයි. වර්ෂය තුළ, නීකරණය කරන ලද EDR පේධතිය රසායනාගාර 

පරිමාණයයන් ක්රියාත්තමක යේ. 

විදුත්ත රසායනික සිංයේදක සිංවර්ධනය: අපි විසන් ත්රිමාන නැවත භාවිතා කරන ලද ග්රැපීන් 

ඔක්වසයිඩ්න සිංස්යල්ෂණය කරනුයේ රැලි වැීම් හා නැමීම් ම්ටයමනි. අඩු කරන ලද ග්රැපීන් වල 

රූප විදයාව ස්වයිං-සමුච්චය කිරීම අවම කිරීම සඳහා එටචින්(etching) කිරීම මඟින් සැලසුම් 

කරනු ලැයබ. විචලනය වන කැටයම් සහිත ග්රැපීන් වල ගුණාිංග ද සිංලක්විත යේ. ස්ථානීය 

විදුත්ත රසායනික රම මගින් විෂ සහිත යලෝහ අයන යේගයයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා නව රවය 

භාවිතා කරමින් නීකරණය කරන ලද ීදුරු කාබන් ඉයලක්වයරෝඩ නිපදවනු ඇත. යවනම 

කාර්යයකදී, නයිරජන්-මාරණ ග්රැපීන් (N-rGO) යහෝඩුවාවක්ව යලෝහ අයන විදුත්ත රසායනිකව 

අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා එක්ව-යපා් පහසු ජලවිදුලි රමයක්ව මගින් සිංස්යල්ෂණය කරනු 

ලැයබ. යමහිදී නයිරජන් බහුල යූරියා එන් පූර්වගාමියා යලස යතෝරායගන ග්රැපීන් වල 

ඉයලක්වයරානික ගුණාිංග සහජයයන්ම යවනස් කරනු ලැයබ. නයායාත්තමක කලාප වුහය, 

කලාප පරතරය සහ ග්රැපීන්, ආර්ජීඕ, එන්-ආර්ජීඕ, සහ එන්-ආර්ජීඕ සමඟ එච්ජී (II) යන 

ප්රාන්තවල (නත්තවය) ගණනය කරනු ලබන්යන් ක්වයවාන්ටම් එස්යප්රයසෝ (QE) (යපාදු වසම් 

යක්වතය) භාවිතා කර ය. 

 
 B. ද්රවය සාංවර්ෂධනය සහ දූෂක සඳහා පිළියම්ප කිරීම  
 වයාපෘති නායක - ආචාර්ෂය ලක්මාල් ජයරත්න 
 

අප ආයතනයේ හි පාරසරික පර්යේෂණ වැඩසටහන ශ්රී ලිංකායේ පාරසරික ගැටලු යගෝලීය 

වශයයන් විසදීයම් මුලික විදයාත්තමක කරුණු යකයරහි අවධානය යයාමු කයළය්.  පාරසරික 

දුෂණය නුතන සිංවර්ධනයේ ප්රධාන ප්රතිඵලයකි.  ජලය පස හා වාතය තුළ දුිත රවය තුරන් 

කිරීම ගැන වඩාත්ත අවධානය යයාමු යකයර්.  යසාබාදහයම් දුෂක රවයවල මුලික යාන්රණයන් 

අධීක්වෂණය හා අවයබෝධ කර ගැනීම වඩා වැදගත්තය.  නැයනෝ රවය හා සිංයුක්වත රවය වැනි උසස් 

රවය විවිධ යයදුම් සදහා වැදගත්ත කාර්යභාරයක්ව ඉටු කරයි. 

වයාපෘතියේ ඉලක්වක හා අරමුණු වනුයේ පරිසර දුෂණය පාලනය කිරීම සහ පිළියම් යයදීම සදහා 

ස්මාර්් නැයනෝ රවය සිංවර්ධනය කිරීම සයයාලයිටි සිංයුක්වත රවය ශ්රී ලිංකා නහර මිනිරන් සහ 

ඝණ අපරවය සහ ඉහළ ඉල්ලුමක්ව ඇති අවසන් නිශ්පාදන බවට පරිවර්තනය කිරීයමන් යේශිය 

රවයට අගය එකතු කිරීමය.  ඒ සදහා ඌණන උපයයෝගිතා සහ ලාබ රවය අපරවය භාවිතය නව 

රවය සිංවර්ධනය කිරීම සදහා යයාදා ගනී.   
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 වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

1. අිංශු පරිමාණය පාලනයක්ව යලස SDS ආධාරයයන් නැයනෝ-සයයාලයි් - A(LTA) 

නිශ්පාදනය 

2. Fe සහ Cu නීකරණය කරන ලද සයයාලයි් උත්තයේරකවල උත්තයේරක ක්රියාකාරීත්තවය 

අධයයනය කිරීම 

3. Nox, sox වායු අඩු කිරීම සදහා සයයාලයි් පාදක උත්තයේරකය භාවිතය 

4. වජව සිංයයෝජනය සදහා සුපිරි චුම්බක නැයනෝ අිංශුවල මතුපිට පෘෂ්ඨය යවනස් කිරීම 

5. යඩිංගු සදහා යේගවත්ත යරෝග විනිශ්චය ක්ටලයක්ව සිංවර්ධනය කිරීම 

 
2019 දී සැලකිය යුතු විදයාත්තමක පර්යේෂණ යසායා ගැනීම් සහ නව නිපැයුම් 

1. නැයනෝ-සයයාලයි් සිංශ්යල්ෂණය සදහා පරිසර හිතකාමී රමයක්ව සිංවර්ධනය කිරීම 

2. යඩිංගු සදහා හදුනාගැනීයම් ක්ටලය සිංවර්ධනය කිරීම 

 

C. වායු දූෂණ ආකෘති නිර්ෂමාණය සහ යසෞඛ්ය අවද්ානම්ප තක්යසරුකරණය 

වයාපෘති නායක - ආචාර්ෂය ජී. යබෝවත්ත 

වායු දූෂණය යගෝලීය මහජන යසෞඛය ගැටලුවකි. වාර්ිකව මිලියන 7 ක්ව පමණ ජනතාව වායු 

දූෂණයයන් මිය යති. එය යරෝගයට සම්බන්ධ ඉහළම පාරිසරික අවදානම් සාධකයයි.  
ශ්රී ලිංකායේ වායු දූෂණය නිරාවරණය ී ම මිනිසුන්ට යනාසලකා හරින ලද යසෞඛය අවදානමකි. 
එබැවින් කුඩා වැිීමක්ව පවා ජනගහන ම්ටමින් ඉහළ අවදානමක්ව ඇති කළ හැකිය. වායු 

දූෂණයට නිරාවරණය ීයමන් ශ්වසන හා හෘද වාහිනී යරෝග වර්ධනය හා උග්ර යේ. වායු දූෂණය 

යහ්තුයවන් ඇති වන යසෞඛය  අවදානම ශ්රී ලිංකා ආර්ික වර්ධනයට යමන්ම සුභසාධනයට ද 

බලපායි. යසෞඛය අවදානම් තක්වයස්රු කිරීයම්දී වැදගත්ත වන ජනගහනය / පුේගල ම්ටයම් 

නිරාවරණ තක්වයස්රු කිරීමට වායු දූෂණ ආකෘතිකරණය භාවිතා කරයි. 

ශ්රී ලිංකායේ නාගරික හා ග්රාමීය ප්රයේශවල වායු දූෂණය ආදර්ශනය කිරීම, වායු දූෂණය හා 

සම්බන්ධ යසෞඛය අවදානම තක්වයස්රු කිරීම සහ වායු දූෂණ පාලන රමවල ක්රියාකාරිත්තවය 

තක්වයස්රු කිරීම අරමුණු කරගත්ත “වායු දූෂණ ආකෘති නිර්මාණය සහ යසෞඛය අවදානම් 

තක්වයස්රුකරණ” කණ්ඩායයම් පර්යේෂණ වයාපෘතිය. 

එබැවින්, ජනනය කරන ලද යතාරතුරු අවදානමට ලක්වවිය හැකි කණ්ඩායම්, ඉහළ අවදානම් 

ප්රයේශ හඳුනා ගැනීම, දූෂණය අවම කිරීම සඳහා ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා නිර්යේශ 
සැපයීම සඳහා යයාදා ගත හැකිය. යමම කණ්ඩායයම් පර්යේෂණ මඟින් ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක 
කිරීයමන් වායු දූෂණය පාලනය කිරීම ඉලක්වක කරගත්ත සාක්වි සපයනු ඇත. 

 

 

 

7.2.6. පරිණාමය, පරිසර විද්යාව සහ පරිසරමය ජජව විද්යාව පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය සුයර්ෂෂ පී. යබන්ජමින් 

මයේ විදයාගාරයේ අධයයන යම් වන විට යලාව පුරා යභෞමික හා මිරිදිය පරිසර පේධතිවල ශාක 

හා සතුන් පිළිබඳ වියශ්ෂ අවධානයක්ව යයාමු කර ඇති අතර බටහිර කඳුකරය - ශ්රී ලිංකායේ 

වජව විවිධත්තව යහා්ස්යපා් යවත වියශ්ෂ අවධානයක්ව යයාමු කර ඇත. යකයස් යවතත්ත, 

මූලික අවධානය යයාමු ී ඇත්තයත්ත අපෘෂ්ඨවිංශී හා කුඩා ශාක වජව විවිධත්තවයේ විශාල 

වශයයන් හඳුනා යනාගත්ත ක්වයෂ්රයන් ය. 

අයේ රය් අපෘෂ්ඨවිංශී සත්තත්තවයන් යබායහෝ දුරට ගයේෂණය කර යනාමැති අතර යබායහෝ 

අධයයනයන් ආරම්භ වූයේ යටත්ත විජිත සමයේ ය. 
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  වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

• ශ්රී ලිංකායේ යතෝරාගත්ත යගාබලින් මකුළුවන්යේ (Araneae: Salticidae) අණුක 

යභෞතික විදයාව 

• ශ්රී ලිංකායේ පනින මකුළුවන්යේ (Araneae: Salticidae)අණුක යභෞතික විදයාව සහ 
පේධතිමය විදයාව  

 
 
 

7.2.7. ආහාර රසායනය පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය යේ. එම්ප. එන්. මරික්කාර්ෂ 

 

රය් ආහාර සුරක්විතතාවවය තහවුරු කිරීම උයදසා උගන භාවිත ශාක සම්පත්තවල වටිනාකම 

ඉහළ නැිංීමට ආහාර රසායන විදයාව භාවිතා කිරීම යමම වයාපෘතියේ අරමුණයි. කාලගුණ 

විපර්යාස යහ්තුයවන් ආහාර සුරක්විතතාවය ශ්රී ලිංකායේ ජාතික වැදගත්තකමක්ව ඇති ප්රශ්නයක්ව 

බවට පත්ත ී ඇත. ශ්රී ලිංකාව වජව විවිධත්තවයයන් අනුන ඝර්ම කලාපීය රටක්ව නිසා උගන 

භාවිත ශාක සම්පත්තවල වටිනාකම ඉහළ දැමීම යමම ගැටලුවට පිළියමක්ව යේ. 

යමම වසර තුළ කරන ක්රියාකාරකම් 
එස්.එස්.යක්ව. මාරසිංහ යමනවිය (පර්යේෂණ සහකාර) ඔස්යේලියායේ බ්රිස්යබන් නුවර පැවති 

අන්තර්ජාතික ඝර්ම කලාපීය කෘිකාර්මික සමුලුව (TROPAG 2019) සදහා 2019 යනාවැම්බර් 

මස 11 සට 13 වන දින දක්වවා සහභාගි ී ඇයයේ යසායාගැනීම් ඉදිරිපත්ත කළාය.  තවද ඇය 

යකාළඹ පැවති කෘිකාර්මය සහ ආහාර සුරක්විතතාවය සදහා වු අන්තර්ජාතික සමුඵව සදහා 

2019 අයගෝස්තු මස 8-9 යන යදදින තුළ සහභාගි ී ඇයයේ පර්යේෂණ දත්තත ඉදිරිපත්ත කළාය. 

2019 ජුනි මස 12 වන දින මහනුවර ජාතික මුලික අධයයන ආයතනයේ පැවති තරුණ 

විදයාඥයන්යේ සමුඵව අමතමින් ඇය පර්යේෂණ යසායා ගැනීම් ඉදිරිපත්ත කළාය.  

රසකා ගුණරත්තන යමනවිය (පර්යේෂණ සහකාර)  විදයා පශ්චාත්ත උපාධි ආයතනයේ සමුඵව 

සදහා සහභාගි ී පර්යේෂණ දත්තත ඉදිරිපත්ත කළාය.  මහාචාර්ය නස්රිම් මරික්වකාර් මහතා 

යේරායදණිය විශ්ව විදයාලයේ විදයායේදී (ආහාර විදයාව හා තාක්වෂණයේදය) පාඨමාලායේ 

විෂයමාලාව සිංයශෝධනය සදහා පැවති පාර්ශවකරු සමුඵව සදහා සම්පත්ත දායකයයකු යලස 

සහභාගි වන ලදී. 

මීට අමතරව ඔහු අන්තර්ජාතික විදයාත්තමක ජර්නල ගණනාවක හා සමුඵ කිහිපයක () සම්පත්ත 

දායකයකු හා විදයාත්තමක කමිටුයේ සාමාජිකයකු වශයයන් අත්තපිටපත්ත සාමායලෝචනය සදහා 

සහභාගි ී ඇත. 

මහාචාර්ය නස්රිම් මරික්වකාර් මහතා හා රසකා ගුණරත්තන යමනවිය සම්පත්ත දායකයන් වශයයන් 

2019 සැේතැම්බර් මස 26 සහ 29 දක්වවා පැවති ශිල්ප යස්නා ප්රදර්ශණය සදහා සහභාගි වන ලදී. 

වර්තමානයේ රය් පවතින ගැටලුවලට යසායාගන්නා ලද විසදුම් 

යමම වසයර් පර්යේෂණ අරමුණු වුයේ යපාල් සැකසුම් කර්මාන්ත වලදී ඉවතලන 

යපාල්යගියේ බීජාවරණය භාවිතයට ගැනීමට රම යසීමයි.   

යපාල් යගියේ මදයයන් 3% පමණ දුඹුරු පැහැති බීජාවරණයයන් සමන්විත යේ.  යපාල් යගි 

100,000 සැකසීයම්දී දුඹුරු පැහැති බීජාවරණ යලස 30,000 Kg ක්ව ඉවත දමනු ලබයි.  අපයේ 

පර්යේෂණ ප්රතිඵල වලට අනුව වියළන ලද දුඹුරු පැහැති බීජාවරණ කියලෝග්රෑම් 2ක්ව මගින් දුඹුරු 

පැහැති පිටි 900 g ක්ව නිශ්පාදනය කළ හැකිය.  එමනිසා දළ වශයයන් යපාල් යගි 100,000ක්ව 

සැකසීයම්දී ඉවතලන බීජාවරණ උපයයෝගී කරයගන පිටි කියලෝග්රෑම් 6750 ක්ව නිශ්පාදනය 

කිරීයම් හැකියාව ඇත.  යමමගින් යපාල්යගියේ ආර්ික වටිනාකම ඉහළ දැමිය හැකිය.   
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7.2.8. ද්රවය සැකසුම්පකරණය සහ උපාාංග පිරිසැකසුම්පකරණ පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය  ජී. ආර්ෂ. කුමාර 

 

යමම වයාපෘතිය යටයත්ත රවය සැකසීම සහ උපාිංග පිරිසැකසුම්කරය සම්බන්ධ මුලික 

අධයනයන් සහ පර්යේෂණ අත්තහදා බැලීම් සදු කරන අතර යමම අධයනයන් සදහා මිනිරන්,  

මිනිරන් මත පදනම් වු උපාිංග, කාබන් භාවිතා වන සුපිරි ධාරිරක සුර්ය යකෝෂ ඇතුලු යේශිය 

ඛණිජ භාවිතා කරමින් නිපදවන  නව රවය යයාදා ගන්නා ඉයලක්වයරානික උපාිංග යකයරහි 

වැි අවධානයක්ව හිමි ී  ඇත මීට අමතරව මිනිරන් ත්ටු අතර දුර වැි කිරීම සහ එමගින් ග්රැෆීන් 

තහඩු නිපදීම සහ  ඉයලක්වයරානික උපකරණ වල භාවිතයට සුදුසු වන පරිදි තුනී ග්රැෆීන් පටල 

ඇතුලු මිනිරන් සම්බන්ධ තවත්ත යබායහෝ පර්යේෂණයන්ද යමම වයාපෘතිය යටයත්ත සදු කරනු 

ලැයබ.  අතිශය තුනී අවයශෝෂක සුර්ය යකෝෂ සහ ඒවායේ භාවිතයට සදුරු සන්නායක රවය 

සම්බන්ධ පර්යේෂණ ඉවතලන යපාල්කටු වැනි අමුරවය භාවිතා කරමින් සුපිරි ධාරිරක සහ  

සුර්ය යකෝෂවල  ඉයලක්වයරාඩ වැනි ඉයලක්වයරානික උපාිංග සදහා යයාදාගත හැකි ඉතා ඉහල 

පෘෂ්ික වර්ගඵලයකින් යුතු සක්රිය කාබන් නිපදීම සම්බන්ධ පර්යේෂණ සහ ශ්රී ලිංකායේ 

ස්වාභාවික මිනිරන් යයාදායගන නිපදවන ලද මිනිරන් භාවිතා කරමින් ජලය සහ වාතය පිරිසදු 

කිරීම ආශ්රිත පර්යේෂණද යමම වයාපෘතිය යටයත්ත සදු කරන්නාවු අයනකුත්ත පර්යේෂණ අතර 

මුලික ස්ථානයක්ව හිමිකරනු ලබයි. 

වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 
යපාල් කටු භාවිතා කරමින් ඉතා ඉහළ විදුත්ත සන්නායකතාවයකින් සහ පෘෂ්ික 

වර්ගඵලයකින් යුතු සක්රීය කාබන් නිපදීම සදහා සරල රමයේදයක්ව ආවරණය කරගත්ත අතර 

යමමගින් නිපදවු සක්රීය කාබන් යයාදාගනිමින් සකස්  කරන ලද ඉයලක්වයරාඩ භාවිතා කරමින් 

175 F/g තරම් ඉහල ධාරිතාවයකින් යුත්ත සුපිරි ධාරිරක නිපදීමට හැකිවිය.  යමහිදී සාමනය 

සුපිරි ධාරිරක නිපදීයම් යයාදාගන්නා කුඩු කරන ලද සක්රීය කාබන් සහ බන්ධන රවය යවනුවට 

ස්වාභාවික යකාස් කිරි නැතයහාත්ත යකායහාල්ලෑ භාවිතා කර ඇති අතර යකාස් කිරි වල දක්වනට 

ලැයබන ජලීය රාවණවල දිය යනාවන ගුණය නිසා සාමානය සුපිරි ධාරිරකයකට වඩා ඉහල 

කල් පැවැත්තමක්ව යමම සුපිරි ධාරිරක තුළින් බලායපායරාත්තතු විය හැක.  යමම සක්රීය කාබන් 

වල තවත්ත යයදුමක්ව යලස වර්ණ සිංයේදී සුර්ය යකෝෂවල ප්රති- ඉයලක්වයරාඩ සදහා භාවිතා කිරීම 

පිණිස සන්නායක ටින් ඔක්වසයිි ී දුරු මත තුනී පටලයක්ව යලස තැන්පත්ත කරීම දැක්වවිය හැක.  

යමයලස නිපද වු සුර්ය යකෝෂයේ කාර්යක්වෂමතා අගය 7.85% වන අතර යමය යවනත්ත වජව 

රවයන් භාවිතා කරමින් නිපදවු සක්රීය කාබන් වලින් ලබාගත්ත අගයන් වලට වඩා ඉහල අගයක 

පවතී.  කාබනික රවාිංක වල අඩු තාපාිංක අගයන් සහ ඉහල වාෂ්ප පීඩනයන් වර්ණ සිංයේදී 

සුර්ය යකෝෂ වල කල්පැවැත්තමට බාධා එල්ල කරන බැවින්  ඒවායේ විේයුත්ත විච්ය්දක යලස 

අයනික රාවණ යයදීයම් හැකියාව පිළිබදවද අධයයන කරනු ලැබිනි.  මීට අමතරව cul සදුරු 

සන්නායක යලස භාවිතා කරමින් සරල සම්පීඩන රමයක්ව මගින් 8% කාර්යක්වෂමතාවයකින් 

යුතු යපයරාේස්කයි් සුර්ය යකෝෂ නිපදීම මිනිරන් පතල් තුළ පාෂාණ සමග බැදී ඇති 

අපරවයමය මිනිරන් යවන් කරවා ගැනීම සදහා සරල රසායනික රාවනයක්ව භාවිතා කරමින් අඩු 

වියදම් ඒක පියවර රමයක්ව නිර්මාණය කිරීම සහ වැිදියුණු කිරීම සහ එම මිනිරන් වලින් සුපිරි 

විස්තාරිත මිනිරන් ලබාගැනීම සුපිරි විස්තාරිත මිනිරන් භාවිතා කරමින් යතල් කාන්දුීම් වලින් 

අපයත්ත යන යතල් නැවත ලබා ගැනීමට නවමු රමයේදයක්ව වැිදියුණු කිරීම සහ සුපිරි විස්තාරිත 

මිනිරන් භාවිතා කරමින් ග්රැෆීන් නිපදීම ආදියද යමම කාලපරිච්යච්දය තුළ සදු කරන ලද 

පර්යේෂණ ක්රියාකාරකම් අතර ප්රධාන තැනක්ව උසුලනු ලැයබ.  

 

 රය් වර්තමාන ගැටලු සදහා ලබාදුන් විසදුම් 
යම් වන විට යතල් කාන්දු ීම යනු යමරට පමණක්ව යනාව යලෝක වයාේත ගැටලුවක්ව වන අතර 

යමයලස කාන්දු වන යතල් ඉවත්තකර පිරිසදු කිරීම ඉතා යවයහසකර සහ මිල අධික කටයුත්තතක්ව 

යේ.  නමුත්ත යමම ගැටලුවට විසදුමක්ව යලස යයාදා ගත හැකි සුපිරි විස්තාරිත මිනිරන් නිපදීයම් 

ක්රියාවලියක්වද යම් වන විට වාණිජකරණය කිරීමට යමම වයාපෘතිය යටයත්ත මුල පුරා ඇත.  
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ඉවතලන යපාල් කටු භාවිතා කරමින් හුයදකලා ගෘහස්ථ පරිමාණයයන් යහෝ විශාල කාර්මික 

පරිමාණයයන් එම යපාල්කටුවලට විශාල වාණිජමය වටිනාකමක්ව එක්වකරමින් ඉයලක්වයරානික 

කර්මාන්තය තුල සහ ජලය වාතය පිරිසදු කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ඉහල විදුත්ත 

සන්නයකතාවයකින් සහ පෘෂ්ික වර්ගඵලයකින් යහබි සක්රීය කාබන් නිපදීයම් සරල 

ක්රියාපටිපාටියක්ව යමම වයාපෘතිය මගින් හදුන්වා දී ඇත.  යමයලස ඉවතලන යපාල්කටු භාවිතා 

කිරීම යඩිංගු ඇතුලු අයනකුත්ත මදුරුවන්යගන් යබෝවන යරෝග මැඩ පැවැත්තීයම් ජාතික 

වයායාමයටද සහයයෝගයක්ව වනු යනාඅනුමානය. 

 

 

 

7.2.9. ක්ුද්රජීීමය ජජව තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය  
 වයපෘති නායක - මහාචාර්ෂය ගාමිණි යසයනවිරත්න  

රනිල කුලයට අයත්ත යනාවන ී, බඩ ඉරිඟු , එළවලු , යත්ත වැනි යභෝග  සදහා, 2003 වසයර්දී 

අප විසන් වජව පටල වජව යපායහාර නිර්මාණය කරන ලදී .2014 වසයර්දී යමය 

වානිජකරණය කරන ලදී. ී  වගාව සදහා, බතලයගාඩ RRDI ආයතනය සමඟ එක්වව 

පර්යේෂණ සදුකරන ලද අතර, 2015 වසයර්දී පලමුවරට යගාවි බිම් සදහා හදුන්වාදීමත්ත, 2016 

වසයර්දී නිශ්පාදනය කුඩා පරිමාණයයන් වානිජකරණය කිරීමත්ත සදුකරන ලදී.  

යම් දක්වවා, යගාීන් භාවිතා කරන NPK රසායනික යපායහාර 50% කින් අඩු කිරීම සහ, 

අස්වැන්න 10-30% දක්වවා වැි කිරීම මඟින් වජව පටල වජව යපායහාර වල ඵලදායීතාවය 

අක්වකර දහස් ගණනක්ව පුරා සනාථ ී ඇත.  

අනාගතයේදී, යමය රසායනික යපායහාර ආනයනය කේපාදු කිරීමත්ත, ජනතාවයේ සහ 

පරිසරයේ යසෞඛයය සුරැකීමත්ත මඟින් රුපියල් බිලියන ගණනක්ව රටට ඉතිරිකර යදනු ඇත .

යමම වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමායේ සිංකල්පයක්ව වන ශ්රී  ලාිංකායේ කෘිකර්මාන්තය 

සඳහා කාබනික සහ වජව යපායහාර හඳුන්වාදීමත්ත සමඟ අනුකූල යේ. 

 

වර්ෂය තුල සදුකරන ලද ක්රියාකාරකම්  

2019 වර්ෂය තුල, වජව පටල වජව යපායහාර යයදීයම් පාරිසරික සහ යසෞඛයමය බලපෑම 

අධයායනය කරන ලදී. එක්ව අධයායනයක්ව තුල ශ්රී ලිංකායේ දිස්තික්වක කීපයක්ව නියයෝජනය 

කරන ස්ථාන 25ක අඛන්ඩ කන්න 3ක්ව )2018 යල, 2018/2019 මහ සහ 2019 යල තුලදී  ( 

ී වගා භූමි වල  පාිංශු කාබන් තිරකිරීම විශ්යල්ෂණය කිරීම සහ, එය වජව පටල වජව 

යපායහාර සහ යගාීන්යේ රසායනික යපායහාර යයදීයම් වගා රම  යදක අතර සන්සන්දනය 

කිරීම සදුකරන ලද යමය වායුයගෝලීය කාබන් ඩයයාක්වසයිඩ්න ප්රමාණය අඩු කිරීම සඳහා වැදගත්ත 

වන අතර, යගෝලීය උණුසුම සහ යේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා දායක යේ. තවදුරටත්ත 

යමයට කාබන් යවළඳාම ඉහල කාබන් වියමෝචනයක්ව සදුකරන කාර්මීකරණය වූ රටවල්), පාිංශු 

කාබන් තිරකිරීම හරහා කාබන් ගබඩා කරන රටවල් වලට යගීම හරහා වියේශ විනිමය (

ඉපැයීමටද හැකියාවක්ව  පවතී. සත්තගන්නාසුළු කරුණ නම්, අපයේ සමස්ත වාර්ිකව ී අක්වකර

 මිලියන2.5) රසායනික යපායහාර වගා රමයයන් වජව පටල වජව යපායහාර වගා රමයට 

පරිවර්තනය කල හැකි නම්, ඉදිරි වසර 5 තුල රුපියල් බිලියන 190ක්ව අපයේ යේශීය 

ආර්ිකයට එකතු කිරීමට අපට හැකියාවක්ව පැවතීමයි යත්ත වගාව සඳහාද යමවැනි 

තවත්ත අධයයනයක්ව මගින් .ප්රවණතාවයක්ව නිරීක්වෂනය කරන ලදී, පලාවර්ග වල 

කාබනිකභාවය, වගා ක්රියාවලිය අධයයනය කිරීයමන් යතාරව තහවුරු කරගනීම සඳහා  සරල 

රසායනාගාර රමයේදයක්ව හදුන්වාදීමට අපට හැකි විය. යමහිදී, දර්ශකයක්ව යලස, පර තැටි, 

රසායනාගාරය තුලදී ක්වුර ජීී වර්ධනය සඳහා ලක්ව කිරීම භාවිතා කරන ලදී. 
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රය් පවතින වර්තමාන ගැටලු විසදීම සඳහා හදුන්වාදුන්  විසදුම් 

2019 වර්ෂය තුල, හම්බන්යතාට, යපායලාන්නරුව, කුරුණෑගල, අම්පාර සහ මහියිංගනය යන 

ප්රයේශ වල අක්වකර 4000ක ී  වගාවක්ව සඳහා වජව පටල වජව යපායහාර හඳුන්වායදන ලදී .

යමය, යගාීන්යේ රසායනික යපායහාර භාවිතය 50% කින් අඩුකරන ලද අතර, මානව 

යසෞඛයය, ආර්ිකය සහ පරිසරය සුරැකීමද සදුකරන ලදී.  

වගා භූමි තුල පාිංශු කාබන් තිරකිරීම යගෝලීය උණුසුම සහ යේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම 

සඳහා පිළිතුරු සපයයි. 

 
 

7.2.10. අණුක ක්ුද්රජීව විද්යාව සහ මානව යරෝග පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය ඩී. එන්. මාගනආරච්චි 

අපයේ පර්යේෂණයන් විවිධ පරිසරවල, ක්වුරජීී පරිසර විදයාව සහ මානව යරෝග සඳහා ක්වුර 

ජීීන්යේ බලපෑම යකයරහි අවධානය යයාමු කරන ලදී. යගෝලීය හා ජාතික වශයයන් මිනිසුන්ට 

බලපාන යබෝවන සහ යබෝ යනාවන යරෝග යන යදකටම අපි අවධානය යයාමු කළ අතර අණුක 

ක්වුරජීව විදයාත්තමක පරිමාණයයන් යමම විදයාත්තමක ගැටලු යත්තරුම් ගැනීමට උත්තසාහ කයළමු. 

වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

2019 වර්ෂයේ, ප්රධාන පර්යේෂණ කටයුතු හයයන් පළමුවැන්න නම්, යපනහළු ආශ්රිත යරෝග 

සහ ක්වුර ජීීන් පිළිබඳ පර්යේෂණයයි. යමහිදී යපනහළු පිළිකා සහ බයරාන්කියැක්වය්සස් 

(bronchiectasis) යරෝගීන්යේ යපනහළු ආශ්රිත ක්වුර ජීීන්යේ භූමිකාව පිළිබඳ අධයයනය 

සම්පූර්ණ කරන ලදී. ශ්රී ලිංකායේ සහ පකිස්තානයේ ක්වෂය යරෝගීන් ආශ්රිතව හඳුනාගත්ත ඖෂධ 

ප්රතියරෝධී ක්වෂය යරෝග කාරක ක්වුර ජීීන්යේ ජානමය ලක්වෂණ සහ ඒ ආශ්රිත වජව සලකුණු 

හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ අධයයනය සදු යවමින් පවතින අතර, බීජිිං කාණ්ඩයට අයත්ත ක්වෂය යරෝග 

කාරක ක්වුර ජීීන් හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ අධයයනය ද අවසන් කර ඇත. අයනක්ව පර්යේෂණ 

ක්රියාකාරකම් පහ වන්යන් ශ්රී ලිංකායේ උණු දිය උල්පත්ත වල තාප ස්ථායී ක්වුර ජීීන් විවිධත්තවය 

සහ ඔවුන්යේ වජව තාක්වෂණික වැදගත්තකම් පිළිබඳ අධයයනය, ශ්රී ලිංකායේ යතෝරාගත්ත 

පරිසරවල බැක්වීරියාවන්යේ ප්රතියරෝධක (resistome) ලක්වෂණ පිළිබඳ අධයයනය, ශ්රී  

ලිංකායේ ඇස්බැස්යටෝස් ආශ්රිත වෘත්තතීය යසෞඛය ගැටලු පිළිබඳ අධයයනය, භූගත ජලයේ 

නිදන්ගත වකුගඩු යරෝගයට (CKDu) බලපාන අවදානම් සාධක සහ එම සාධක ඉවත්ත කිරීයම් 

යාන්රණ පිළිබඳ අධයයනය සහ පෘතුවි යගෝලයේ 50 km දක්වවා උයසහි වායු අිංශු වල 

රසායනය සහ ක්ෂුර ජීීන් පිළිබඳ අධයයනයයි. 

• යපනහළු ආශ්රිත ක්වුර ජීී අධයයනයට අනුව Corynebacterium tuberculostearicum 

සහ Keratinibaculum paraultunense යන බැක්වීරියාවන් යපනහළු පිළිකා යරෝගීන් 

තුළ පමණක්ව හමු විය. 

 

• බීජිිං කාණ්ඩයට අයත්ත ක්වෂය යරෝග කාරක ක්වුර ජීීන් පිළිබඳ අධයයනයට අනුව, ක්වෂය 

යරෝගීන් 26% ක්ව (95% CI: 18% -35%) බීජිිං කාණ්ඩයයන් ආසාදනය ී ඇති අතර, 

ඉන් බහුතරයක්ව වියේශ ගත වූවන්, අවුරුදු 35 ට අඩු යයෞවනයන් සහ ඉහළ යේට 

බැක්වීරියා ඝනත්තවයක්ව (2+ සහ 3+) වාර්තා වූවන් ය. 

 

• කුඩා ළමුන්යේ යසෞඛයය යකයරහි වායුයගෝලීය ක්වුර ජීීන්යේ බලපෑම පිළිබඳ 

අධයයනයේදී, ග්රාමීය යපර පාසල් දරුවන් (31.17%) හා සසඳන විට නාගරික යපර පාසල් 

දරුවන්යේ වැි ප්රතිශතයක්ව (57.97%), අවම වශයයන් එක්ව ශ්වසන යරෝගයකින් යහෝ 
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පීඩා විඳින බව වාර්තා විය. මීට අමතරව, ආශ්වාස මාරා සීග්රතාවය ද ග්රාමීය යපර පාසල් 

දරුවන්ට සායේක්වෂව නාගරික යපර පාසල් ළමුන් අතර ඉහළ ම්ටමක පවතින බව (2.00 

× 104 සහ 1.05 × 104 වසල / කියලෝග්රෑම් දිනකට) යසායා ගැනුණි. 

 

 

7.2.11. නැයනෝතාක්ෂණික හා උසසද්රවය පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයපෘති නායක - ආචාර්ෂය එච්ච.ඩබ්ලලිේ.එම්ප.සී. ඒ. විජයසිාංහ 
 

ආර්ික වශයයන් ප්රයයෝජනවත්ත නමුත්ත තවමත්ත අඩු වටිනාකමක්ව සහිත අමුරවය යලස 

අපනයනය කරන ඛනිජ විශාල ප්රමාණයක්ව ශ්රී ලිංකාව සතුව ඇත. යගෝලීයව නැයනෝ තාක්ෂණ 

සහ අයනකුත්ත අධි තාක්ෂණික කාර්මික යයදීම්වල විශාල කාර්යභාරයක්ව  ඉටු කිරීමට හැකියාවක්ව  

තිබුණද, අපයේ ඛනිජ සඳහා නිස අගය එකතු කිරීම සඳහා සිංවර්ධනය කිරීයම් අඩුපාඩුකම් 

ඇත, එබැවින් යමම වයාපෘතිය, ප්රධාන වශයයන් මූලික විදයාත්තමක නමුත්ත ඉලක්වකගත කාර්ය 

සාධනය යකයරහි වැි අවධානයක්ව යයාමු කරන ඉහළ ලාභදායී තාක්ෂණික යයදීම් සඳහා 

අපයේ ඛනිජ සම්පත්ත සිංවර්ධනය කිරීමට නැඹුරු, උසස් විදයාත්තමක පරීක්වෂණ ගණනාවක්ව සදු 

යකයරමින් පවතී. අනාගත නැවත ආයරෝපණය කළ හැකි බැටරි සඳහා, බලශක්වති පරිවර්තනය 

සහ ගබඩා යයදුම් සඳහා නව උසස් අර්ධ සන්නායක පිළිබඳ විමර්ශනය යමම වයාපෘතිය මගින් 

සදු කරනු ලබන තවත්ත වැදගත්ත පර්යේෂණ ක්වයෂ්රයකි. ඒ යටයත්ත නීන නැයනෝ තාක්ෂණික 

රමයේදයන් සහ ක්රියාවලීන් හඳුන්වා දීයමන් සිංරාන්ති යලෝහ පදනම් කරගත්ත අර්ධ සන්නායක 

සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා පරීක්වෂණ සදු යකයරමින් පවතී. 

 
වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

 

අඩු වියදම් හා නැයනෝ රවය සිංස්යල්ෂණ ශිල්පීය රම උපයයෝගී කර ගනිමින් බලශක්වති 
පරිවර්තනය සඳහා අඩු වියදම් හා කාර්ය සාධනය වැි දියුණු කරන ලද රවය සිංවර්ධනය කිරීම:  
මයියරෝන සට නැයනෝ පරිමාණයන් දක්වවා අිංශුවල හැසරීම හා ප්රමාණය පාලනය කරන 

යාන්රණයන් අවයබෝධ කර නැයනෝ අිංශු සෑදීම යමම උප ක්රියාකාරකම යටයත්ත විමර්ශනය 

කර ඇත. තවද, විදුත්ත රසායනික බලශක්වති පරිවර්තනයේ ඉයලක්වයරෝඩ යයදුම සඳහා කාර්ය 

සාධනය වැි දියුණු කළ අර්ධ සන්නායක සිංරාන්ති යලෝහ සිංවර්ධනය කිරීයම් අවසාන 

අරමුණ ඇතිව උසස් මූලික විදයාත්තමක පරීක්වෂණ සදු කර ඇත. 

 

අනාගත යසෝඩියම්ප-අයන සහ මැග්නීසියම්ප-අයන බැටරි වල ඉයලක්යරෝලය සහ ඉයලක්යරෝඩ 
යයදුම්ප සඳහා ද්රවය සාංවර්ෂධනය කිරීම:  
අපයේ සිංවර්ධිත Na-Ni-Mn-Co ඔක්වසයිඩ සමඟ රසායනාගාර බැටරි වසල පරීක්වෂා කරනු 
ලැබුයේ කැයතෝඩ රවය හා අපයේ සිංවර්ධිත අඩු වියදම් නැයනෝ වුහගත Na2Ti3O7 සිංරාන්ති 
යලෝහවලින් මාරණය කරමිනි. ඇයනෝඩ රවය. යසෝියම්-අයන නැවත ආයරෝපණය කළ හැකි 
බැටරිවල ඉයලක්වයරෝඩ යයදුම සඳහා යහාඳ කාර්ය සාධනයක්ව ඔවුන් අනාවරණය කයළ්ය.  

නැවත ආයරෝපණය කළ හැකි ලිතියම්-අයන බැටරිවල විදුත්ත රසායනික කාර්ය සාධන 
පරීක්වෂණ:  

අප විසන් වැි දියුණු කරන ලද ශ්රී ලිංකායේ මිනිරන් ඇයනෝඩ රවයය යලසත්ත, අප විසන් 

යේශීයව සිංවර්ධනය කරන ලද නැයනෝ වුහගත සිංරාන්ති යලෝහ ඔක්වසයිඩ කැයතෝඩ රවය 

යලසත්ත භාවිතා කර ලිතියම්-අයන නැවත ආයරෝපණය කළ හැකි කාස වසල බැටරියක්ව 

යේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව අපයේ පරීක්වෂණ සදු කරන ලදී. ඉහළ ධාරිතාවයකින් 
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කල්පැවැත්තමක්ව ඇති යලස අඩු වියදමකින් යමම බැටරියක්ව යේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීයම් 

හැකියාවයි යමම අධයයනයයන් යපන්නුම් කරන ලදී. 

වයාපෘතියේ සමසත ක්රියාකාරිත්වය 

උසස් බැටරි පර්යේෂණ සඳහා ජාතික මධයස්ථානය (NCABR) අපයේ වයාපෘතියට අනුබේධව 

ජාතික මූලික අධයයන ආයතනයයහි දැනටමත්ත ස්ථාපිත කර ඇත. යමම උසස් බැටරි 

පර්යේෂණ සඳහා ජාතික මධයස්ථානය යනු බැටරි සහ බලශක්වති ආශ්රිත යයදුම් සඳහා යේශීය 

ඛනිජ සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා රය් සම්බන්ධ සයලුම පර්යේෂණ කණ්ඩායම් සඳහා විවෘත 

රසායනාගාර පහසුකමකි. Pouch cells වැනි විශාල බැටරි වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා වැිදුර 

පරීක්වෂණ දැනටමත්ත ආරම්භ කර ඇත 

 
 
 
 

7.2.12. සවා ාවික ද්රවය පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයපෘති නායක - මහාචාර්ෂය යු.එල් .බී. ජයසිාංහ 

ජාතික මුලික අධයයන ආයතනයේ ස්වාභාවික ඵල වයාපෘතියේ සමස්ථ අරමුණ වනුයේ ජීව 

ක්රියාකාරී නිස්සාරක හා සිංයයෝග හදුනාගැනීමයි.  යමම නිස්සාරක හා සිංයයෝග මානන හා ශාක 

යරෝග පාලනය සදහා යයාදාගත හැකියි.   
පර්යේෂණ ක්රියාවලින් තුළදී ප්රධාන වශයයන් අවධානය යයාමු කරනුයේ ශ්රී ලිංකායේ සුලභව 

දැකිය හැකි ශාක අන්ත ශාකීය දිලිර ආහාරමය ඵල වලින් යවන්කර ගත හැක ේවිතික 

පරිවෘත්තතීය ඵලයන්හි රසායනය හා ජීව ක්රියාකාරීත්තවය අධයයනය කිරීමයි. 
යත්ත ඖෂධීය ශාක ආහාරමය ඵල හා කුලු බඩු වල පවතින බහු පීයනෝලික සිංයයෝග වර්ණයල්ඛ 

ශිල්පිය රම හා ස්කන්ධ යහ්ද වර්ණාවලිය ආධාරයයන් හදුනාගැනීම පශ්චාත්ත අස්වනු දිලිර 

යරෝග කයේ යකළවර දුඹුරු පැහැය ඇතිීම යහෞතික විදයාත්තමක ආබාධ 3ක්ව යලන්ටිකල් අදුරු 

විම හා TOM EJC අඹ වියශ්ෂ වැනි ආහාරයට ගත හැකි හා අපනයනය අරමුණු කරගත්ත පළතුරු 

යභෝග වල අභයන්තරය දුඹුරු පැහැ ී ම වැනි යරෝග වලට යහ්තු හදුනාගැනීම හා පාලනයද යමම 

පර්යේෂණ වල තවත්ත පැතිකඩකි.   
තවද පුලුල්ව සදු කරනු ලබන යමම සයලු පර්යේෂණයන් ස්වාභාවික ඵල රසායන විදයා 

ක්වයෂරයේ මුලික පර්යේෂණයන් හා ඖෂධයේදී පර්යේෂණ නියයෝජනය කරනු ලබයි. 

 පසු ගිය වසර තුල සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම්: 
යමම වයාපෘතිය ප්රධාන වශයයන් පහත ක්වයර්ර හතර මත පදනම් යේ. 

• කෘිකර්මාන්තයට හා මිනිස් යසෞඛය නගා සටුීම සදහා ශාක නිස්සාරක අන්තශ් දිලීර හා 

නිස්සාරක යයාදා ගැනීමට හැකි දැයි විශ්යල්ෂණය කිරීම  

• පළතුරු සහ එළවලු වල රසායනය සහ ජීව ක්රියාකාරී අධයයනය කිරීම. 

• ශාක ේවිතික පරිවෘත්තතීය ඵල  සහ ජිී ක්රියාකාරී නිස්සාරකයන්යේ LC-MC අධයයනය 

• Tom EJC අඹ වර්ගය අපනයනය අඩුීම සදහා බලපාන පසු අස්වනු යරෝග සහ අබාධ ඇති 

ීමට යහ්තු අධයයනය කිරීම 

 

ඖෂධීය ශාක හා පළතුරු වල  සටින දිලීර වල රසායනය සහ ජීව ක්රියාකාරීත්තවය අධයයනය 
කිරීම. 
දැනට යමම වයාපෘතිය යටයත්ත සමහරක්ව ඖෂධීය ශාක සමග ජීවත්ත වන දිලීර වල රසායනය හා 

ඒවායේ ේවිතීක පරිවෘත්තතීය ළුල පිළිබද අධයයනය කරමින් පවති.  සත්ත ගන්නා සුථ වුහාත්තමක 

ලක්වෂණ සහිත ේවිතීක පරිවෘත්තතිය ඵල කිහිපයක්ව හා සමහර ප්රයයෝජනවත්ත වජව ක්රියාකාරී 

සිංයයෝග දැනටමත්ත යවන් කර යගන ඇත.   
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 ශාකමය එන්සයිම නියශධ්ක: 

මැලබරිකන් c-, 3- (3 – methyl-5pentyl – 2furanyl-2(E)- propenoic acid) ලයිකරින් A 

මැසනියයෝලිේනන් B එලාමයින් යනු සාදික්වකා ශාකයයන් යවන්කර ලබාගත්ත ේීතික 

පරිවෘත්තතීය සිංයයෝග යේ.  යමම සිංයයෝග අතුරින් ඇසටයිල්යකෝලීන් එස්ටයර්ස් එන්සයිමය 

නියශ්ධනය කිරීයම්ලා ඉහලම ක්රියාකාරීත්තවයක්ව මැලබරිකන් - C සිංයයෝගය යපන්නුම් කල 

අතර එය සතුව ප්රතිඔක්වසකාරක ගුණයක්වද පවති. 

යදවන සිංයයෝගය ∝ේලුයකාසයඩ්නස් එන්සයිම නියශධ්නය කිරියම් ඉහල ක්රියාකාරීත්තවයක්ව 

යපන්නුම් කල අතර යමය එම සිංයයෝලයට අදාලව ∝ ේලුයකාසයඩ්නස් එන්සයිම ක්රියාකාරීත්තවය 

නියශ්ධනය කිරියම් හැකියාව සදහා පළවු පළමු වාර්ථාව යේ.   

යම් අනුව සාදික්වකා අරලය (බීජ කවචය ) සතුව ඇසටයිල්යකෝලීන් එස්ටයර්ස් සහ ∝ 

ේලුයකාසයඩ්නස ්යන එන්සයිම නියශධ්නය කිරීයම් ඉහල හැකියාවක්ව සහ ඉහල ප්රතිඔක්වසකාරක 

ගුණයක්ව සතුවන බැවින් එය අල්සයිමර් යරෝගයට ප්රතිකාර කිරීමට යයදාගත හැක.   

 දීලිරමය පරිවෘත්තතිය ඵල: 

අන්තඃශාකීය දිලිරයක්වවන biscogniauxia caobides නිපදවන ේවිතික පරිවෘත්තතීය ඵලයන් 

විවිධ වර්ණයල්ඛශිල්ප රමයයන් මගින් යවන්කර ලබා ගත්ත අතර ඒවා යරටිකියුයලෝල් 6-0 

යමතිල් යරටිකියුයලෝල් (අයියසාකුමරින්) 2-හයියරා අයියසාකුමරින් 5 යමතිල්යමලින් සහ 7- 

හයියරාක්වස -5-යමතිල්යමලින් යලස හදුනා ගැනින.   

යමම සිංයයෝග අතුරින් අයියසාකුමරින් වර්ගයට අයත්ත යරටිකියුයලෝල් DPPH  මුක්වත ඛන්ඩක 

වලට එයරහිව මධයස්ථ ප්රතිඔක්වසකාරක ගුණයකින් සහිත යේ.  යමය B-capnodes, අන්තඃ 

ශාකීය දිලීරයක්ව යලස යවන්කර ගැනීයම් පළමු වාර්තාව වන අතර එම දිලීරයක්ව යලස 

යවන්කරගැනීයම් යරටිකියුයලෝල් ේවිතීක පරිවෘත්තතීය එලයන් යලස යවන්කරගැනීමට 

අදාලවද වු පළමු වාර්තාව යේ.   

අඹ tomEJC වියශ්ෂයේ පසු අස්වනු යරෝග සහ ආබාධ : 

Stem end Browning හා සම්බන්ධව ඇති යරෝගකාරක දිලීර අටක්ව යවන්කර හදුනායගන එම 

යරෝගකාරක දිලීර වල වයාධිජනක බව තහවුරු කර ඇත. යපර හා පසු අස්වනු 

කළමණාකරණය සදහා සුදුසු ක්රියාමාර්ග ස්ථාපිත කර නිර්යේශ කරන ලදී.  පළතුරු පටක ICP 

මගින් විශ්යල්ෂණය කිරීයම්දි මුලරවය හීනතාවය නිසා fruit pitting ඇති වන බව යසායා 

ගන්නා ලදී.  අතියර්ක යපායහාර මිශ්රණ භාවිතා කිරීම මගින් fruit pitting  1%ට වඩා අඩු වන 

බව යසායා ගැනීයමන් එම රමය pitting කළමණාකරණය සදහා නිර්යේශ කරන ලදී.  

Lenticels තුළට අතිරික්වත ජලය ඇතුලු විම තුළින් lenticel browning (LD) යම් යම් පසු අස්වනු 

හැසරීයම් ක්රියාමාර්ග යවනස්කිරීම මගින් යමම තත්තවය අඩුකරගත හැක.  Internal pulp 

browning (IPB) ඇතිීම සමහර කායික සහ කාලගුණික සාධක මත ඇති වන බව යසායා 

ගන්නා ලදී.  යමම ආබාධ වල අස්වනු යනළාගැනීයම්දී යයාදා ගන්නා නිර්ණායක යවනස් කිරීම 

මගින් වළක්වගත හැක.   

 වයාපෘතියේ සමස්ථ කාර්ය සාධනය: 

ශ්රි ලිංකායේ ඇති ශාක සහ දිලීර වලින් ලබාගත්ත වජව ක්රියාකාරී නිස්සාරක/සිංයයෝග 

හදුනාගැනීම ඉදිරියට පවත්තවායගන යයි. 

එක්ව පසු අස්වනු යරෝගයක්ව හා ආබාධ 3 ක්ව සදහා යහ්තු කාරක අධයයන හා අවයබෝධ කර ගැනීම 

සහ යපර හා පසු අස්වනු කළමණාකරණ පුරුදු දියුණු කිරීම. සමස්තයක්ව යලස යමම වයාපෘතිය 

මගින් අස්වනු යනළා ගැනීයම්දී ඇතිවන පළතුරු හානිය හා අපනයනය සදහා සුදුසු අඹ ඵලදාව 

ඉහළ නැිංීම සදහාද දායක යේ. 
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7.2.13. යපෝෂණයේදී ජජව රසායනය පිළිබඳ වයාපෘතිය   
 වයාපෘති නායක - ආචාර්ෂය රුවිනි ලියනයග්  
 

යපෝෂණයේදී වජව රසායනය පිළිබඳ වයාපෘතිය මගින් ආහාරවල ක්රියාකාරී හා යපෝෂණ 
ගුණාිංගවල විවිධ අිංශ යකයරහි අවධානය යයාමු කරන අතර එම ගුණාිංග ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
සහ ජනතාවයේ යසෞඛය හා යහපැවැත්තම වැිදියුණු කිරීම ඇතුලු  ආහාරවල වජව 
උපයයෝගීතාව වැනි පුළුල් ප්රයේශයක්ව ආවරණය කරයි. යමම යසායා ගැනීම් යසෞඛයය  
සම්පන්න ආහාර යත්තරීමක්ව කිරීමට, යරෝග හා යරෝගාබාධ අවම කිරීමට සහ ආහාරවල යපෝෂණ 
හා ක්රියාකාරී ගුණාිංග පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමට උපකාරී යේ. 

 
 2019 වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

පහත විස්තර කර ඇති පරිදි යපෝෂණයේදී වජව රසායන අිංශය ප්රධාන වශයයන් වයාපෘති 
තුනක්ව යකයරහි අවධානය යයාමු කරන ලදි. 

 
 ආහාරවල ක්රියාකාරී හා යපෝෂණ ගුණාිංග:  
 යමම පර්යේෂණ යත්තමාව යටයත්ත ප්රතිඔක්වසකාරක, එන්සයිම නියෂ්ධනය (ඇමයියල්ස්, 

ේූයකෝසයියඩ්නස් සහ ලයියේස්), මුක්වත ඛණ්ඩක යේරිත DNA හානි වැළැක්වීම සහ ක්රියාකාරී 
සිංයයෝග හඳුනා ගැනීම සඳහා අධයයන සදු කරනු ලැයබ. ඊට අමතරව, ක්රියාකාරී ගුණාිංග 
තවදුරටත්ත තහවුරු කිරීම සඳහා වජීය වසල ආකෘතික අධයයනයන් ද සදුකරන ලදි. ශ්රී 
ලිංකායේ සමහර පිෂ්ඨ ප්රභව සහ බහුලව පරියභෝජනය කරනු ලබන  ආයුර්යේදීය  ශාකවල 
ක්රියාකාරී ගුණාිංග තක්ව යස්රු කිරීම සහ ශ්රී ලිංකාවට ආයේණික “වල් යදල් / බැදි 
යදල්”(Artocarpus nobilis) බීජවල යපෝෂණ හා යභෞතික රසායනික ගුණාිංග විමර්ශනය කිරීම 
වැනි අධයයනයන් තුනක්ව යම් වන විට පර්යේෂණ ම්ටයම් සදුකරමින් පවතී. 

 
ආහාරවල වජව උපයයෝගීතාව:  
වජව උපයයෝගීතාව යනු ආහාර මගින් ශරීරයේ අවයශෝෂණය හා භාවිතය සඳහා, යපෝෂය 
පදාර්ථ ලබා ගත හැකි ම්ටමයි. යබායහෝ යපෝෂණ අවශයතා සඳහා එය තීරණාත්තමක 
සාධකයකි. යමම අධයයනයේ දී රනිල කුලයට අයත්ත යපෝෂය පදාර්ථ හා ප්රතිඔක්වසකාරක 
සිංයයෝගවල වජව උපයයෝගීතාව අධයයනය කරන ලදි. තවද, අනුකරණය කළ ආහාර ජීර්ණ 
ක්රියාවලිය සහ තැම්බීම මගින් රනිල කුලයට අයත්ත බීජවල ප්රීබයයාටික්ව ක්රියාකාරීත්තවය යකයරහි 
බලපෑමක්ව ඇත්තදැයි  අධයයනය කර ඇත. 

 
සහල්වල යපෝෂණ හා අයනකුත්ත ක්රියාකාරී ගුණාිංග යකයරහි වජව ෆිල්ම්-වජව 
යපායහාරවල බලපෑම:  
පාරිසරික දූෂණය අවම කිරීම සහ කෘිකාර්මික පිරිවැය අවම කිරීම සඳහා රසායනික යපායහාර 
භාවිතය අඩු කිරීයම් අරමුණින් NIFS හි දී, වජව ෆිල්ම් වජව යපායහාර සිංවර්ධනය කරන 
ලදී. යමම යපායහාර විවිධ යභෝග සඳහා හඳුන්වා දී ඇතත්ත, යබෝග අස්වැන්යනහි යපෝෂණ හා 
ක්රියාකාරී ගුණාිංග යකයරහි යමම යපායහාරවල බලපෑම දැනටමත්ත අධයයනය කර යනාමැත. 
යම් අනුව, NIFS හි වජව ෆිල්ම් වජව යපායහාර (BFBF) වයාපෘතියේ සහයයෝගිතාවයයන්, 
යපෝෂණයේදී වජව රසායන අිංශය යටයත්ත ශ්රී ලිංකායේ වගා කරන යතෝරාගත්ත සහල් 
ප්රයේදවල යපෝෂණ හා වජව රසායනික ගුණාිංග යකයරහි එහි බලපෑම පිළිබඳව විමර්ශනය 
කර ඇත. 

 
රය් වර්තමාන ගැටළු විසඳීම සඳහා සිංවර්ධිත විසඳුම් 
ඉහත සයළු අධයයනයන් ශ්රී ලිංකායේ යබෝ යනාවන යරෝග සඳහා විසඳුම් යසීම සඳහා 
පවත්තවන ලදී. තවද යමම යසායා ගැනීම්  ආයුර්යේද ශාකවලින් ලැයබන වජව ක්රියාකාරී 
ගුණාිංග සහ යසෞඛය ප්රතිලාභ තහවුරැ කිරීම සහ දියවැියාව සඳහා වඩාත්ත සුදුසු පිෂ්ඨමය 
ප්රභවයන් හඳුනා ගැනීම පිණිස ප්රයයෝජනවත්ත යේ. මූලික යසායාගැනීම් මගින් සහල් ප්රයේදවල 
යපෝෂණ හා ක්රියාකාරී ගුණාිංග යකයරහි වජව ෆිල්ම් වජව යපායහාරවල වාසදායක 
බලපෑමක්ව ඇති බව නිරීක්වෂණය කරන ලද අතර කෘිකර්මාන්තයේ BFBF භාවිතය ජනප්රිය 
කිරීමට යමය උපකාරී වනු ඇත. 
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7.2.14. ශාක සහ පරිසර විද්යාත්මක පර්ෂයේෂණ පිළිබඳ වයාපෘතිය 
වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය එම්ප. සී. එම්ප. ඉක්බාල්  
 

අපයේ පර්යේෂණයන්යේ ප්රධාන අරමුණු වන්යන් (i) ශාක සහ ඒවායේ යකාටස් භාවිතා කර 

බැර යලෝහ වැනි පරිසර දුෂක පරිසරයයන් ඉවත්ත කිරීම (ii) යලෝහමය කාබනික ජාලා (Metal 

organic frameworks) නිපදීම හා ඒවා යයාදා යගන බැර යලෝහ අවයශෝෂණය (iii) අපජලය 

මගින් යපාස්පරස් ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සහ (iv) ක්වුර ප්රචාරණය මගින් වියළි කලාපීය 

වනාන්තර ප්රතිසිංස්කරණයයි. 

අපයේ පර්යේෂණයන් විසන් බැර යලෝහ සහ යරදිපිළි වරණය ඉවත්ත කළ හැකි විවිධ ශාක රවය 

සහ බහුඅවයවිකයන්යගන් සැදුම් ලත්ත සිංයුක්වත රවයය හදුනා යගන ඇත.  තවද වායුයගෝලීය 

කාබන් ඩයයාක්වසයිඩ්න වායුව (co2) ප්රයයෝජනවත්ත කාබනික සිංයයෝග බවට පත්තකළ හැකි 

යලෝහමය කාබනික ජාල වල අප ජලය සමග වගා කළ හැකි ජලජ ශාක හදුනා යගන ඇති අතර 

යපාස්පරස් අවයශෝෂණයයන් පසු එම ශාක වජව යපායහාරක්ව යලස භාවිතා කළ හැක.  

ශාක පටක යරෝපණයේ විවිධ යයදුම් යයාදාගනිමින් වියළි කලාපීය ශාක වැි වශයයන් 

ප්රචාරණය  කිරීමත්ත එමගින් ශ්රී ලිංකායේ හායනයට පත්තී ඇති එවැනි වනාන්තර යතා තත්තවයට 

පත්ත කිරිම හා එම පරිසර තත්තව ප්රතිෂ්ථාපණය කිරීම යමන්ම එමගින් වනාන්තර තත්තවය උසස ්

කිරීම සදු යකයර්. 

යතෝරා ගත්ත ශාක වියශ්ෂ වන පලු හා මී වල ජිී යකාටස් යයාදාගනිමින් අිංගජනනය හා 

කළලජනනය හරහා ක්වුර ප්රචාරණය සදු කරන ලදි.  ස්ීවියා  යන ශාකය ශුනය කැලරි 

නිශ්පාදනයක්ව හා ේලයිසමීය අගයක්ව පවතින ශාකයක්ව යලස හදුනායගන ඇත. නමුත්ත එහි බීජ 

වල ඇති දුර්වල ප්රයරෝහණය යහ්තුයවන් විශාල පැල ප්රමාණයක්ව නිපදීමට ක්වුර ප්රචාරණය 

යයාදා ගන්නා ලදී.  තවද එම ක්රියාවලියේ වියදම අවම කිරීමක්ව යලස සාමනය වර්ධක මාධයයේ 

වැිදියුණු කිරීමක්ව යලස සාමානය වර්ධක මාධයයේ වැි දියුණු කිරීමක්ව යලස ස්වාභාවික 

යපාල් වතුර යයාදායගන නව වර්ධක මාධයයක්ව නිපදවා එමගින් ශාකමය යකාටස් වැි 

වශයයන් නිශ්පාදනය කිරීම සදු කරන ලදී. 

පර්යේෂණ ලිපි ඉදිරිපත්ත කිරීම ජාතික හා ජාතයාන්තර සම්මන්රණ වලට සහභාගිීම අ.යපා.ස. 

(උසස් යපළ) සදහා යේශණ හා ප්රායයෝගික සැස පැවැත්තීම (පටක යරෝපණය සදහා නව 

වයාපාර ආරම්භ කිරීමට අයේක්වෂා කරන වයවසායකයින් සදහා පුහුණු පාඨමාලා පවත්තවන ලදී). 

උපාධි අයේක්වෂකයින් පුහුණු කිරීම සහ මගයපන්ීම ශිල්ප යස්නා සහ ඉයනෝයටක්ව  2020 

ජාතික ප්රදර්ශණය සදහා සහභාගි ීම. 

• යරදි පිළි සායම් සහ බැර යලෝහ පරිසරයයන් ඉවත්ත කිරීම සදහා අධියශෝෂක නිර්මාණය 

කිරීම  

• යපාස්යේ් අධිකව තැම්පත්ත කරගන්නා ශාක හදුනා ගැනීම 

• Stevia rebaudiana ශාකය විශාල වශයයන් ප්රචාරණය කිරීමට ක්රියා පටිපාටියක්ව සකස ්

කිරීම. 

• සවයුරැ සමායලෝචන සගරා සම්මන්රණ සාරාිංශ යපාත්ත පරිච්යච්ද ප්රකාශණය 
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7.2.15. ශාක ආතති ජීව විද්යාව සහ අණුක ජාන විද්යාව පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 

වයාපෘති නායක – මහාචාර්ෂය සමන් යසයනීර  
 

ශ්රී ලාංකායේ සහල් අසවැන්න වැඩි දියුණු කිරීම 

ශ්රී ලිංකායේ වර්තමාන සහල් අස්වැන්න යහක්වටයාරයකට යමට්රික්ව යටාන් 4.2 ට ආසන්න වන 

අතර එය 1970 දශකයේදී යමට්රික්ව යටාන් 2 සට 2000 දශකයේ මුල් භාගය වන විට යමට්රික්ව 

යටාන් 4.2 දක්වවා වැි විය. ශ්රී ලිංකායේ සහල් යබෝග ප්රමාණයයන් සයයට 95 ක්ව වැි දියුණු 

කරන ලද වගාවන් යටයත්ත යගන ආවත්ත වර්තමාන සාමානය අස්වැන්යන් වැි ීමක්ව යනාමැත. 

සාම්ප්රදායිකව සදු යකයරන යදමුහුන්කරණය සහ යතෝරා ගැනීම, ශ්රී ලිංකායේ ඉහළ 

අස්වැන්නක්ව සහිත වගාවන් සිංවර්ධනය කිරීම සඳහා තවමත්ත බහුලව භාවිතා වන උපාය 

මාර්ගයකි. ශ්රී ලාිංකික සහල්වල දැනටමත්ත පවතින අඩු අස්වැන්න, ඉහළ නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ 

යේශගුණික විපර්යාස වැනි සාධක මගින් තවදුරටත්ත අභියයෝගයට ලක්ව යේ. තවද, සහල් 

අස්වැන්න තීරණය යකයරන ශාකයේ ප්රධාන ලක්වෂණ, ජානමය සිංරචක සහ වජව  

විදයාත්තමක හා අණුක ගති ලක්වෂණ පරිසරය සමඟ අන්තර්ක්රියා කරන ආකාරය තවමත්ත යහාඳින් 

අවයබෝධ කරයගන යනාමැත. ශ්රී ලාිංකික සහල්වල අඩු අස්වැන්නක්ව ලැබීමට මූලික යහ්තුී 

ඇත්තයත්ත ශාක අභිජනනය සඳහා නව විදයාත්තමක තාක්ෂණය භාවිතයට යනාගැනීමයි. සිංවර්ධිත 

රටවල, අස්වැන්න ඉහළ නැිංීයම්දී සැලකිය යුතු ප්රගතියක්ව ලබා ගැනීමට, ජාන සතියම්ගත 

කිරීම සහ ජාන සිංස්කරණය පදනම් කරගත්ත යබෝග වැිදියුණු කිරීම වැනි දියුණු ශාක අභිජනන 

රම බහුලව භාවිතා කර ගනී. යකයස් යවතත්ත, ශ්රී ලිංකායේ, ශාක අභිජනනය සඳහා එවැනි 

ජානමය හා අණුක යමවලම් භාවිතා යනායේ. යමම වයාපෘතියේ දී නව ශාක ප්රයේදයක්ව සැලසුම් 

කිරීම මගින් සහල් අස්වැන්න වැි කිරීම සඳහා නවය රමයේදයක්ව අපි යයෝජනා කරමු. ඒ සඳහා 

සහල් අස්වැන්න හා සම්බන්ධව පවතින ප්රධාන වජව විදයාත්තමක හා වජව රසායනික ගති 

ලක්වෂ හඳුනා ගැනීම සහ ජාන සතියම්ගත කිරීම හා එම ජාන වල පිටපත්ත සිංසන්දනය කිරීම සදු 

යකයර්. එයලස ඉහළ අස්වැන්නක්ව ලබා ගත හැකි නව ශාක ප්රයේදයක්ව නිපදීමට අවශය මූලික 

දැනුම ජනනය කිරීම යමම වයාපෘතියේ මූලික පරමාර්ථය වනු ඇත. 

වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

RRDI, බතලයගාඩ පර්යේෂනායතනයයන් යේශීය ී ප්රයේද 20 ක්ව, අම්බලන්යතාට සහ ලබුදූව 

පර්යේෂනායතන වලින් යේශීය සහල් ප්රයේද 11 ක්ව සහ PGRC හි සාම්ප්රදායික සහල් ප්රයේද 50 
ක්ව දැනට ලබා යගන ඇත. එම ප්රයේද වලින් ී එන්ඒ  නිස්සාරණය සහ ශාකයේ වජව  
විදයාත්තමක ලක්වෂණ මිනුම් ගත කිරීම දැනට සදු කරමින් පවතී. 
 
යදමුහුන් නැයනෝ රවය භාවිතා කරමින් ශාක ඉල්ලුම මත පදනම් වූ නයිරජන් 
කළමනාකරණය 
නයිරජන් යනු ශාක වලට ඉහළම ප්රමාණයයන් අවශය වන මූලරවයයයි. එය කෘිකාර්මික 

පේධතිවල යබෝග ඵලදායිතාවයේ ප්රධාන සීමාකාරී සාධකයකි. පැලෑටි මගින් නයිරජන් භාවිතා 

කිරීයම්දී පරිවහන පේධති භාවිතා යේ. පයසන් නයිරජන් ලබා ගැනීම පාරිසරික තත්තත්තවයන්, 

පාිංශු වර්ගය සහ ශාක ප්රයේණි වර්ගය මත රඳා පවතී. පසට යයාදන නයිරජන් වලින් 50-70% 

ක්ව පමණ ඉවත්ත වන අතර, ප්රධාන වශයයන් මතුපිට ගලායාම, නයි්යර්් කාන්දු ීම, 

ඇයමෝනියා වාෂ්පීකරණය ීම යනාදිය යහත්ු යේ. නයිරජන් යපායහාර අධික යලස භාවිතා 

කිරීම නිසා හරිතාගාර වායු වලින් එකක්ව වන N2O අධික යලස වියමෝචනය යේ. එම වායුව 

යගෝලීය උනුසුම් ීමට දායක වන වායූවකි. එබැවින් අද පවතින ප්රධාන පර්යේෂණ 

අභියයෝගයක්ව වන්යන් යබෝග පැලවල නයිරජන් භාවිතයේ කාර්යක්වෂමතාව වැි දියුණු කිරීමයි. 

එබැවින් යමම වයාපෘතියේ ප්රධාන අරමුණ වනුයේ නැයනෝ තාක්ෂණය උපයයෝගී කරගනිමින් 

ශාක වල අවශයතාවයට සරිලන ප්රමාණයයන් යුත්ත නයිරජන් මුදා හැරීයම් හැකියාව ඇති 

යපායහාර වර්ගයක්ව නිශ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයයන් පර්යේෂණයක්ව සදු කිරීමයි. එබැවින් 
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ඉහළ නයිරජන් භාවිත කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත්ත, පරිසර හිතකාමී, ලාභදායී, වජව හායනයට 

ලක්වවිය හැකි, නැයනෝ යපායහාර පේධතියක්ව සිංවර්ධනය කිරීම අපයේ ඉලක්වකයයි. 

 වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 
විවිධ වර්ගයේ නැයනෝ යපායහාර වර්ග කිහිපයක්වක්ව නිපදවා ඇති අතර එම යපායහාර සිංයයෝග 

විශ්යල්ෂණය කිරීම සඳහා ෆූරියර් රාන්ස්යෆෝමර් අයධෝරක්වත වර්ණාවලීක්වෂමිතික, අිංශු ප්රමාණ 

විශ්යල්ෂණය, එක්වස් -යර් විවර්තනය සහ සීඑච්එන් විශ්යල්ෂණය භාවිතා කරනු ලැයබ. 

අනාගතයේදී යමම යපායහාර ශ්රී ලිංකායේ භාවිතා වන සහල් ප්රයේද කිහිපයකට යයාදා 

පර්යේෂණ කිරීමට නියමිතව ඇත . 

 

 

7.2.16. ශාක වර්ෂීකරණ හා සාංරක්ෂණ පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 
වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය ඩී.එස.ඒ. වියේසුන්ද්ර 

ශාක වර්ගීකරණ හා සිංරක්වෂණ වයාපෘතිය මූලික වශයයන් අවධානය යයාමු කරන්යන්, 

අ) ශ්රී ලිංකායේ ශාක පිළිබඳ වර්ගීකරණ හා වජව භූයගෝලීය අධයයන, 

ආ) ප්රතිෂ්ඨාපන පරිසර විදයාව, 

ඇ) ශ්රී ලිංකා ශාකවල තිරසාර භාවිතය, 

ඈ) ආරමණික ආගන්තුක ජීීන් ඇතුළුව ශ්රී ලිංකායේ ශාක සිංරක්වෂණයට බලපාන 

සාධක, සහ 

ඉ) ශාක සඳහා ජාතික රතු ලැයිස්තුව සකස් කිරීම. 

යමම වයාපෘතියේ එක්ව වැදගත්ත ප්රධාන කාර්යයක්ව වන්යන් දඹුල්ල පිහිටි NIFS- යපාපම් රුක්ව 

උයන නඩත්තතු කිරීම හා සිංවර්ධනය කිරීමයි. 

 

වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම් 

NIFS- යපාපම් රුක්ව උයන (NIFS-Popham Arboretum) හි තුයනන් එකක දැවමය 

වෘක්වෂලතාදිය, GIS සතියමක සතියම් ගත කරන ලදී. ප්රතිෂ්ඨාපන පරිසර විදයාව හා 

පුනර්ජනනය පිළිබඳ පර්යේෂණ අඛණ්ඩව සදු යකයර්. පිහිටුවා ඇති රුක්ව උයන තුළ ඇති ශාක 

හා සත්තත්තව යන යදඅිංශයේම සතියම් සහ යතාරතුරු පුවරු ඇතුළු අර්ථ නිරූපණ සිංඥා. අි 

පාලම්, කඳවුරු භූමියේ වැසකිළි හා නවාතැන් පහසුකම් ප්රතිසිංස්කරණය කරන ලදි. 

යපාපම් රුක්ව උයන තුල ගස්වල ප්රභාසිංශ්යල්ෂණයට බලපාන සාධක පිළිබඳ පර්යේෂණ 

වයාපෘතියක්ව ආරම්භ කරන ලද අතර, ඹෞෂධීය හා ආරමණශීලී ශාක වලින් ස්වාභාවික 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ පර්යේෂණ කටයුතු යේරායදනිය සහ ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාල සමඟ එක්වව 

සදු කරන ලදී. 

සදු කරන ලද ක්වයෂ්ර චාරිකා අතරතුර, ශ්රී ලිංකායේ වාර්තාගත සසජියම් වියශ්ෂ 31 න් 30 ක්ව 

එකතු කරන ලදී.  ශාකාගාර නිදර්ශක, ීඑන්ඒ සාම්පල සහ විච්යේදනය සඳහා FAA හි එකතු 

කරන ලද ප්රජනක රවය අඩිංගු නිදර්ශක 250 ක්ව එකතු කරන ලදී. 

වියශ්ෂඥ කණ්ඩායම්වල සහාය ඇතිව ශාක සඳහා ජාතික රතු ලැයිස්තුව සම්පාදනය කිරීමට 

ජාතික ශාකාගාරයේ රැස්ීම් පවත්තවා අදාළ කටයුතු අඛණ්ඩව සදු කරන ලදී. 

 

 

රය් වර්තමාන ගැටළු විසඳීම සඳහා සිංවර්ධිත විසඳුම් 

වියළි කලාපයේ නැවත වන වගා කටයුතු සඳහා සාර්ථකව භාවිතා කළ හැකි ගස් වියශ්ෂ 

කිහිපයක්ව හඳුනා ගන්නා ලදී 
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සමහර  දිලීරනාශක සිංයයෝග කිහිපයක්ව ආරමණික ආගන්තුක ශාක වියශ්ෂ වලින් ලබා 

ගන්නා ලදි 

අතිශය දුර්ලභ හා වඳීයම් තර්ජනයට ලක්ව වූ ශාක වියශ්ෂ කිහිපයක්ව නැවත යසායායගන 

ජාතික රතු දත්තත ලැයිස්තුවට ඇතුළත්ත කරන ලදී 

 
 

7.2.17. ප්රයියම්පටාවන් පිළිබද් ජජව විද්යා පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය 
වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය ඩබ්ලලිේ. ඩිටස 

ස්වාභාවික වනාන්තර වාසස්ථානවල වඳුරන් (ප්රයියම්්) පිළිබඳ නිරීක්වෂණ අධයයනයන් යමම 

පර්යේෂණයට ඇතුළත්ත යේ. 
අපයේ අරමුණු වනුයේ:  

(1) ප්රයියම්් වල සමාජ හැසරීම් පරිණාමය පිළිබඳ නව දැනුමක්ව ඇති කිරීම; 

(2) යසාබාදහම සිංරක්වෂණය සඳහා විදයාත්තමක පදනමක්ව සැපයීම; 

(3) විදයාත්තමක ප්රකාශන සහ වෘත්තතීයමය වශයයන් නිෂ්පාදනය කරන ලද වාර්තා චිරපට හරහා 

නව දැනුම යබදා හැරීම. 

යමම ජනප්රිය මාධය යස්වය කරන්යන් අධයාපනය හා වියනෝදාස්වාදය සඳහා පමණක්ව යනාව, 
යේශීය හා ජාතයන්තර ප්රජාවන්යේ සිංරක්වෂණය සඳහා මහජන සහයයෝගය ලබා ගැනීමට ය. 

අද වන විට එවැනි වාර්තා චිරපට 30 කට වැි ප්රමාණයක්ව නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර අනාගතය 

සඳහා තවත්ත සැලසුම් කර ඇත. යමම චිරපට ශ්රී ලිංකායේ සිංචාරක වයාපාරය ප්රවර්ධනය කරන 

ධනාත්තමක ප්රතිරූපයක්ව ද ප්රචාරය කරයි. 

ජනගහන ජාන විදයාව, යපළපත්ත, වුහ විදයාව, වසිංගත විදයාව, කායික විදයාව, පරිසරය සහ 

හැසරීම සම්බන්ධ පරාමිතීන් අතර විවිධ අන්තර් සම්බන්ධතාවල ඩාවින් ප්රතිඵල (Darwinian 

outcomes) විමසා බලන(පැවැත්තම හා ප්රජනන සාර්ථකත්තවය අනුව)  අන්තර් විනයානුකූල 

ප්රයේශයක්ව මගින් සමාජ පරිණාමය හා චර්යාත්තමක පරිසර විදයාව පිළිබඳ විදයාත්තමක 

උපකල්පන අපි පරීක්වෂා කරමු. 

ප්රයයෝගිකව, අපයේ අධයයන  භූමියේ (යපායලාන්නරුයේ), අපි වඳුරන් දහස් ගණනක්ව යවන 

යවනම හඳුනායගන ඇත්තයතමු. 

සෑම වදුයරක්ව (Macau Cynica Cynica Linnaeus 1771) සඳහාම අපි එහි චර්යාත්තමක, යපළපත්ත, 

පාරිසරික හා ජන විකාශන ඉතිහාසය නිරීක්වෂණය කර ඇත්තයතමු. යම් සඳහා සිංඛයානමය 

නිරවදයතාවය සහතික කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක්ව පුරා අපට විශාල සාම්පල අවශය යේ (වල් 

වඳුරන්යේ දීර්ඝ ආයුෂ අවුරුදු 35 ඉක්වමවිය හැක). 

 
 

 

7.2.18. ක්යවාන්ටම්ප ය ෞතිකය සහ වයවහාරික ඉයලක්යරානික  පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ වයාපෘතිය  
වයාපෘති නායක - මහාචාර්යය අසරි නානායක්වකාර 
අප ආයතනයේහි නයායාත්තමක යභෞතික විදයාව හා පරිගණක අධයයන පර්යේෂණ ඒකකය 

තුළ, අප අවට ඇති යභෞතික යලෝකය ආමන්රණය කිරීමට, පැහැදිලි කිරීමට සහ යත්තරුම් 

ගැනීමට නයායාත්තමක හා පරිගණක යභෞතික විදයායේ යමවලම් භාවිතා කරමු. යමම 

පර්යේෂණ ඒකකය ක්වයවාන්ටම් යාන්ර විදයායේ අත්තතිවාරම් සහ තනි බබල් 

යසායනාලුමිනියසන්ස් (බලශක්වති නාභිගත කිරීයම් සිංසේධි) පිළිබඳ වයාපෘති වලින් සමන්විත 

යේ. නිශ්චිතවම, ක්වයවාන්ටම් යභෞතික විදයා පර්යේෂණ කණ්ඩායම යම් වන විට ක්වයවාන්ටම් 

සට සම්භාවය සිංරාන්තිය, ක්වයවාන්ටම් අවුල්සහගත තත්තත්තවය, ක්වයවාන්ටම් පරිගනක සහ 

ක්වයවාන්ටම් ස්ථානීය යනාවන මූලික කරුණු විමර්ශනය කරමින් සී. 
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වර්ෂය තුළ සදු කරන ලද ක්රියාකාරකම්  

2019 දී අපි ක්වයවාන්ටම් හා සම්භාවය සහසම්බන්ධතා සහ ක්වයවාන්ටම් අහඹු ඇවිදීයම් 

ආවර්තිතා ස්වභාවය පිළිබඳව පරීක්වෂණ කිහිපයක්ව දිගටම කරයගන ගියයමු. යමයතක්ව පලී 

ඇති පර්යේෂණ පත්රිකා වල (2010 Phys. Scr. T140 014035), ඕනෑම ම්ටම් (states) හතරක 

ක්වයවාන්ටම් ඇවිදීම සඳහා පියවර යදකකට වඩා දිගු චර තිබිය යනාහැකි බව ස්යටෆයනක්ව සහ 

යවනත්ත අය ඔේපු කර ඇත. අපයේ පරීක්වෂණ වලින් යහළි වූයේ ඔවුන් වඩාත්ත යපාදු ලාක්වෂණික 

බහුපද භාවිතා කර යනාමැති බවයි. 

 
 

7.2.19. රයියසෝබියම්ප වයාපෘතිය  
වයාපෘති නායක - මහාචාර්ෂය එස. ඒ. කුලසූරිය   

 

රනිල කුලයට අයත්ත යබායහෝ ශාක සමග මුල ගැටිති සාදන පාිංශු ක්වුර ජීවියයක්ව වන 

රයියසෝබියම් බැක්වටිරියාව එයලස සහජිවනයයන් යවයසන විට වායුමය N2 තිර යකාට එම 

ධාරක ශාකයට ලබාදීමට සමත්ත යේ. යමවැනි රයියසෝබියම් ප්රයේද හුදු ආයරෝපණ යලස 

වගායකාට ඒවායින් වඩාත්තම ප්රයේද යතෝරායගන රනිල යභෝග වගාවන්ට ආමුකූලක යලස 

යගාවි මහතුන්ට සැපයීම යමම වයාපෘතියයන් සදු යකයර්.  යම්වා යයදීයමන් එම ඉලක්වක 

කරගත්ත රනිල යභෝගවල සෑයදන මුල ගැටිති ප්රමාණය වැියකාට එමගින් N2 තිර කිරිම 

වර්ධණය කරනු ලැයබ.  එයලස යහාදින් N2 තිරකරන යභෝග සදහා යුරියා වැනි N යපායහාර 

යයදීම අවශය නැත.  යම් ආකාරයට ශ්රී ලිංකායේ වගා කරන යසෝයා යබෝිංචි, මුිං, මැ ,එළවලු 

යබෝිංචි, රටකජු වැනි යහෝග සහ කිරි එළයදනුන් සදහා අධියපෝෂය ආහාරයක්ව යලස භාවිතා 

කරන ක්වයලෝවර් ශාකද යුරියා යපායහාර යනායයාදා සාර්ථකව වගා කර හැකි බව රට පුරා 

කරන ලද ක්වයෂ්ර පර්යේෂණ මගින් අපි ඔේපු යකාට ඇත.  

2019 වසර තුළ යමම වයාපෘතියේ ප්රගතිය: 

විවිධ රනිල යභෝග සදහා පිළියයළ කරන ලද ආමුකූලක ඒවාට ඇති ඉල්ලුමට අනුව වසර පුරාම 

සපයන ලදි.  යමම වසර තුල එළවලු යබෝිංචි සදහා වැි ඉල්ලුමක්ව දක්වනට ලැබිණ. මහනුවර, 

අිංකුඹුර ප්රයේශයේ යගාවි මහතකුයේ යබෝිංචි වගාවක ආමුකූලක කාර්යක්වෂමතාවය යුරියා 

යපායහාර ප්රමාණ සමග සිංසන්දනාත්තමක කරන ක්වයෂ්ර පර්යේෂණයක්ව කරන ලදී.  යමයින් 

ලැබුණු ප්රතිඵල අනුව කෘිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුයවන් නිර්යේශිත යහක්වටයාර් එකකට යයාදන 

යුරියා කියලෝ ග්රෑම් 220 ක ප්රමාණය සහමුලින්ම නතර කළහැකි බව පැහැදිළි විය.  යමම 

පර්යේෂණයේදී යයාදන ලද විවිධ පිළියම් යටයත්ත වල් පැළැටි වර්ධනයද පරීක්වෂා කරන ලදී.  

එයින් ලැබුනු ප්රතිළුල අනුව රසායනික යපායහාර භාවිතය යටයත්ත  වල් පැළැටි වැීම අධික වන 

බවත්ත ආමුකූලක යයදීයමන් යුරියා උපරිම ම්ටමට යයදීමට සායේක්වෂව 70% පමණ වල් 

පැළැටි වර්ධනය අඩුවු බවත්ත දක්වනට ලැබිණි. යමය වටහා ගැනීම ඉතා අපහසුය. රයියසෝබියම් 

මගින් තිර කරන වායුමය N2 ප්රධාන වශයයන් ලැයබන්යන් එම මුල ගැටිති දරන යභෝගයටය.  

එයහත්ත යුරියා යපායහාර පසට එකතු කල විට එහි ඇති නයිරජන වල් පැළැටි ඇතුලු ඕනැම 

ශාකයකට නිදහයස් උරාගත හැකියාව සීඝ්ර වර්ධන හැකියා ඇති  වල් පැළැටි යබායහෝ යසයින් 

යභෝග අභිබවා වැයඩන බව අප දනිමු. යම් නිසාම රසායනික යපායහාර භාවිතයයන්පසු වල් 

පැළැටි  මර්ධනය සදහා වස විස අඩිංගු වල් පැළැටි  නාශක යයදීමට සදුවන බවත්ත එමගින් අධික 

පරිසර දුෂණයක්ව සදුවන බවත්ත පැහැදිලිය.  රනිල යභෝගයක්ව සදහා ආමුකුලක යයදීයම් තවත්ත 

වාසයක්ව යලස යමය සැලකිය හැකිය.   

යමම වසර තුල කරන ලද තවත්ත ක්රියාදාමයක්ව වුයේ අප සතු වියශ්ෂයයන්ම යභෝග වගාවන්ට  

නිර්යේශ කරනු ලබන රයියසෝබියම් මාදිලි යමෞලීය විශ්යල්ෂණයකට භාජනය යකාට පරීක්වෂා 

කිරීමය. යමයින් ලද ප්රතිඵල අනුව යමම මාදිලි 19 ය 70% සමානත්තවයක්ව යපන්වන සමුහ 

10කට ඇතුලත්ත වු අතර 100%සමානත්තවයක්ව දක්වවන සමුහ 4කට යගානු විය මීට අමතරව අප 

දැනට බහුලව නිර්යේශ කරනු ලබන මාදිලි 5ක්ව 16SRNA ජාන සිංයුති පරික්වෂාවකට භාජනය 
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කරනු ලැබීය.  එයින් ලැබුන ප්රතිඵල දැනට යලෝකයේ පිළිගත්ත හදුනායගන ඇති යරෝපණ මාදිලි 

සමග සැසදීයමන් අපයේ මාදිලි හදුනාගන්නා ලදී.  ඒ අනුව මුිං ශාකයයන් ලැබුන මාදිලියක්ව  

Brady rhizobiumයලසද යසෝයා යබෝිංචි එළවලු යබෝිංචි හා ක්වයලාවර් ශාක සදහා යයාදා ගන්නා 

මාදිලි 3ක්ව Rhizobium වශයයන්ද රටකජු සදහා නිර්යේශිත මාදිලිය sinorhizobium යලසද 

හදුනා ගන්නා ලදී.යමම පර්යේෂණය පාදක යකාට යගන් ලියන ලද ප්රකාශනයක්ව ජාතික විදයා 

පදනයම් සගරායේ පලකිරීම සදහා දැනට ඉදිරිපත්ත යකාට ඇත.  

මීට අමතරව යේරායදණිය විශ්ව විදයාලයේ  M.Sc. පශ්චාත්ත උපාධියක්ව සදහා යපාස්යේ්  

දියකිරීයම් හැකියාවන් දරන වියශ්ෂයයන්ම රනිල ශාක මුල් ආශ්රිතව යවයසන එවැනි ක්වුර 

ජීීන් යවන්යකාට එවායින් හුදු යරෝපණ ලබායගන එයලස P දියකිරීයම් හැකියා 

කාර්යක්වෂමතාවය මනින ලදී.  යමම මැනීම සදහා   P ලවණයට යබයහවින් සිංයේදීතාවයක්ව 

දක්වවන azolla ශාකය යයාදා ගැනීමද නවක රමයක්ව වශයයන් යයාදා ගන්නා ලදී. යම්වා 

අතරින් යමම කාර්ය වඩාත්තම කාර්යක්වෂම යලස ඉටුකරන්යන් aspergillus දිලීර වියශ්ෂයක්ව බව 

පැහැදිලි විය. 

රයියසෝබියම් ආමුකුලක භාවිතය පිළිබද වයාේත වැඩ සටයන් යවනදා යමන්ම කරන ලදී. යම් 

යටයත්ත වයඹ පළාත්ත කෘිකර්ම නිලධාරීන්යේ අනුග්රහය යටයත්ත රට කජු වගා කිරීයම් නව 

වයාපෘතියක්ව ආරම්භ කරන ලදී. 

රයියසෝබියම් වයාපෘතියේ  පුඵල් ප්රගතිය:  

• රසායනික යපායහාර භාවිතය යනායවනස්ව යගන යෑම රජයට ආර්ික වශයයන් 

පීඩනයක්ව වනාවා යමන්ම පාරසරික දුෂණයක අධික කරයි. 

• රයියසෝබියම් ආමුකූලක යයදීයමන් යසෝයා යබෝිංචි මුිං එළවලු  යබෝිංචි හා රටකජු 

වගාවන් සදහා යුරියා යපායහාර යයදිම අනවශය බව යපන්වා යදන ලදී. 

• යමම රමයේද භාවිතා කිරීයමන් යමම යභෝග වගාවන් සදහා යන වියදම අඩුවනවා 

යමන්ම පරිසර දුෂණයද අවම වන අතර යම්වායින් ලැයබන අස්වැන්යනහි කිසම 

අඩුවක්ව සදු යනායේ. 

 

 

7.2.20. මිනිස-අලි ගැටුම අවම කිරීම සඳහා චන්ිකා සම්පබන්ධිත අනතුරු ඇඟීයම්ප තාක්ෂනය 

අත්හද්ා බැලීම 

වයාපෘති නායක - මහාචාර්ය සමන් යසයනීර  

නාගරීකරණය සහ කෘිකාර්මික වයාේතිය වැනි මිනිස් ක්රියාකාරකම්, වනජීී ගහනයට 

විවිධාකාරයයන් බලපා ඇත. සමහර අවසථ්ාවල, වනජීීන් යවනස්වන පරිසරයන්ට 

අනුවර්තනය ීමට නැඹුරු වන අතර පසුව සාර්ථකව වයාේත යේ. යවනත්ත අවස්ථාවල දී එය 

වනජීීන් වඳ  ී මට ද යහ්තු ී  තියබ. වාසස්ථාන අහිමි ී ම හා ඛණ්ඩනය ී මත්ත සමඟ වන සතුන් 

හා මිනිසුන් අතර සීමිත සම්පත්ත සඳහා ගැටුම් ඇති යේ. යමයස් මිනිසුන් හා ගැීම් ඇතිී ඇති 

වනසතුන් අතරින්, ආසයානු අලියා, ප්රධාන තැනක්ව ගනී. යමම ගැටුයම් ප්රතිලයක්ව යලස අලි 

ඇතුන් හා මිනිසුන් මිය යගාස් ඇති අතර යබෝග හා යේපළවලට  විශාල වශයයන් හානි සදුී 

ඇත. යමම ගැටුම අවම කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන රමය වන්යන්  විදුලි වැටවල්ය .

යකයස් යවතත්ත, ඒවා තැනීමට හා නඩත්තතු කිරීමට විශාල මුදලක්ව වය වන අතර,ඉලක්වක 

යනාවන සතුන්ටද එයින්  බලපෑම් ඇති යේ . මීට අමතරව අලි ඇතුන් සමහර විට යමම වැටවල් 

කඩා දැමීමට ඉයගන ගන්නා බැවින් එය අකාර්යක්වෂම විය හැකිය .මෑත කාලයේදී අලි ඇතුන් 

සමඟ ගැටුම් වැිීම නිසා , ගැටළුව අවම කිරීම සඳහා වඩාත්ත නමයශීලී විකල්ප යසීයම් 

අවශයතාව මතු ී ඇත . Aversive Geofening Devices (AGDs- චන්ිකා සම්බන්ධිත අනතුරු 
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ඇඟීයම් කරපටි තෘණ කළමනාකරණය සදහා  යනු ගෘහස්ථ යගාවිපල සතුන් සඳහා දැනට 

භාවිතා කරන නව ප්රයේශයකි  .යමමඟින් යගාීන්ට පරිගණක මෘදුකාිංග භාවිතයයන් අථතය 

වැටවල් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ ලබා යදන අතර සත්තවයා වැට මායිම් කරා ළඟා වන විට 

කා සම්බන්ධිතචන්ි කරපටි හරහා ස්වයිංක්රීයව අනතුරු ඇඟීයම් සිංයාවක්ව නිකුත්ත කිරීමට 

සැලසුම් කර ඇත  .යුණුව වැට තාක්වෂණයේ මෑත කාලීන දිඅථතය , මිනිස් අලි ගැටුම් 

කළමනාකරණයයහි විේලීය යවනසක්ව ඇති කළ හැකි නමුත්ත ක්වයෂ්ර පරීක්වෂණ හරහා 

අලින්ට ගැලයපන යලස යමම තාක්වෂනය සිංයශෝධනය කිරීම අවශය යේ  .අලි න්යේ සිංචරණය 

කළමනාකරණය කිරීයම්දී යමම තාක්වෂණයේ කාර්යක්වෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය පරික්වෂා 

කිරීම සඳහා පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ අලි උපයයෝගී කරයගන යමම වයාපෘතිය  ,මුලික 

පර්යේෂණයක්ව යලස ක්රියාත්තමක යේ  .පෘතිය සාර්ථක වුවයහාත්තයමම වයා මිනිස් වාසස්ථාන වටා 

වනඅලි සිංචරණය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා  පරීක්වෂණ කිරීමට හැකියාව ලැයබනු ඇත. 

යමම වයාපෘතිය ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ජාතික පර්යේෂණ සභාව 2019 දී අරමුදල් ප්රදානය 

කරන ලදී. කරපටිය සැලසුම් කිරීම, කාර්යක්වෂමතාව සහ අලි ඇතුන්යේ සුභසාධනය යකයරහි 

අවධානය යයාමු කරමින් පරීක්වෂණ මාලාවක්ව යතෝරාගත්ත අලි කිහිපයදයනකු උපයයෝගී 

කරයගන සදු යකයර්. දකුණු ක්වීන්ස්ලන්ත විශ්ව විදයාලයේ ආචාර්ය යබන්ජමින් ඇලන්, 

යකාළඹ විශ්ව විදයාලයේ මහාචාර්ය යේවක ීරයකෝන් සහ යේරායදණිය විශ්ව විදයාලයේ 

මහාචාර්ය අයශෝක දන්යගාල්ල සමඟ එක්වව මහාචාර්ය සමන් යසයනීර, මලිත යස්නානායක 

සහ සුයර්න්රනි කබරාල් ද යමල් යන අය යමම වයාපෘතිය යමයහයවනු ලබයි. වයාපෘතියේ 

පළමු වසර තුළදී, අලින්යේ සාමානය හැසරීම රටාව සහ ශරීරයේ සාමානයයයන් පවතින 

යකෝටියසෝල් යහෝයමෝන ප්රමාණය (කායික ආතතියේ දර්ශකයක්ව යලස භාවිතා කරන 

යහෝයමෝනය) පිළිබඳ මූලික දත්තත එක්වරැස ්කරන ලදී. අනතුරු ඇඟීයම් සිංයා නිකුත්ත කළ හැකි 

මූලාකෘති කරපටි ද නිර්මාණය කර ඇති අතර  එය අලින්ට පළඳවා පරීක්වෂා කරනු ලැයබ. 

අනතුරු ඇඟීයම් සිංයා මගින්  අලින්යේ සුභසාධනයට ඇති බලපෑම  පරික්වෂා කරනු ලබන්යන්  

අලින්යේ හැසරීම හා කායික විදයාව අධයයනය කිරීයමනි. 
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7.3 විද්යා අධයාපන සහ වයාප්තති ඒකකය ලද් ප්රගතිය  

අරමුණු: 

විදයාත්තමක ප්රජාව සඳහා විදයාත්තමක යතාරතුරු හුවමාරුව අභිවර්ධනය සහ විදයාව පිළිබඳ මහජන 
අවයබෝධය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

විද්යාත්මක ප්රජාව සඳහා වන සාංසද්: 

• වියශ්ෂ යේශන   :  ආයතනයට සහ යමරටට පැමියණන සම්භාවනීය විදයාඥයන් සමඟ, 
ජාතික මුලික අධයයන ආයතනයයහි  විදයාඥයන් සහ පර්යේෂණ සහායකයන් අතර 
ඉක්වමනින් සිංවාදමය සිංසදයක්ව ඇති කිරීයම් අයේක්වෂායවන් සදුයකයර්.   

• ජර්නල් සමාජ හමු :  විදයාඥයන් සහ පර්යේෂණ සහයකයින් සමඟ තම තමන්යේ 
පර්යේෂණ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජාතික මුලික අධයයන ආයතනයේ පර්යේෂණ 
සහකාරයන් හට අවස්ථාව සැලසීම සඳහා සිංවිධානය යකයරයි.   

• ජාතයන්තර / ජාතික වැඩමුළු, සාකච්ඡා මුළු සහ සම්යම්ලන  
 

යපාදු ජනතාව අතර විද්යාව අවයබෝධය ප්රවර්ෂධනය කිරීම 

පාසැල් ප්රජාව තුළ විදයාත්තමක සිංස්කෘතියක්ව යගාඩනැඟීම සහ විදයාව යකයරහි දක්වවන 

උනන්දුව ඉහළ නැිංීම උයදසා වැඩමුළු, විදයා කඳවුරු සහ පුහුණු සැසවාර පවත්තවනු 

ලැබීය.  යමයට අමතරව යමම අිංශය මඟින් විදයාව ප්රචලිත කිරීයම් වැඩ සටහන්  විදුත්ත 

මාධය හරහා යමන්ම මුිත මාධය හරහා ද සදුකරයි.  එයස්ම විදයා අධයාපන සහ වයාේති 

කිරීයම් අිංශය විසන් විදයාව වයාේත කිරීම සහ ජාතික මුලික අධයයන ආයතනයේ 

පර්යේෂණ යසායාගැනීම් විවිධාකාරයයන් සන්නියේදනය සදු කරනු ලබයි.  ජාතික මුලික 

අධයයන ආයතනයේ සහ විදයා අධයාපන ප්රචලිත කිරීයම් අිංශයේ මුහුණුයපාත (යෆ්ස් බුක්ව), 

්විටර්, ලින්ක්වයඩ්නන්,  යු ටියුබ වැනි විදයා සන්නියේදන සහ සිංවාද පහසුයවන් සඵල කරවන 

සමාජ මාධය ජාල සහ නිල යවබ අඩවි පවත්තවායගන යාම සහ ඒවා යාවත්තකාලීන කිරීම 

යමම ඒකකය මගින් සදුකරයි.   

 

ප්රධාන කාර්ෂය සාධන ද්ර්ෂශක (KPIs)මත පද්නම්පවඅාංශයේ ප්රගතියේ සාරාාංශය, 
 

1. පවත්තවන ලද වැඩසටහන් 

 

 

 

 

 

ප්රවර්ෂගය පවත්තවන ලද  

වැඩසටහන්  ගණන 
ඉලක්වක කණ්ඩායම 

 
ප්රතිලාභීන් 
ගණන  

ප්රදර්ශන  
 

03 යපාදු ජනතාව  185,485  

රසායනාගාර නැරඹුම් 08 විදයාත්තමක ප්රජාව &  
පාසැල් ප්රජාව 

 220 

වියශ්ෂ යේශන/සාකච්ඡා  13 විදයාත්තමක ප්රජාව  424 

සම්මන්රණ/ සමුළු  
  

2 විදයාත්තමක ප්රජාව  100 

වැඩමුළු   03 පාසැල් ප්රජාව  170 
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2. ඉ-වැඩසටහන් 

 

වැඩසටහන  
2019 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය 
කාර්ෂය සාධන 

ද්ර්ෂශක 
ප්රතිලාභීන් 
ගණන 

ආයතනයයහි වැඩ කටයුතු පිළිබද විදුත්ත වයාේතිය 
(වර්තමාන තත්තවය: ක්රියාත්තමක යවමින් පවතී) 

  

යෆ්ස්බුක්ව පිටුව දැනුවත්තවූ සිංඛයාව 214,446 
Google My Business පිවිසුම් හා යසීම් 179,297 
LinkedIn දැනුවත්තවූ සිංඛයාව 190 
්විටර් [Twitter] දැනුවත්තවූ සිංඛයාව 5,994 
ආයතන යවබ අඩවිය පිවිසුම් සිංඛයාව 22,000 
ආයතන ‘යු ටියුබ’ නාලිකාව නැරඹුම් සිංඛයාව 10,166 

 
විදයා පණිවුඩ යස්වාව 
 (වර්තමාන තත්තවය: ක්රියාත්තමක යවමින් පවතී) 

  

බයලාේ,  කියවූ සිංඛයාව 6,701 
විදුත්ත තැපෑල මගින් දැනුවත්ත කිරීම දැනුවත්තවූ සිංඛයාව 6,720 
යෆ්ස්බුක්ව පිටුව දැනුවත්තවූ සිංඛයාව 99,016 
Twitter (සිංහල සහ ඉිංග්රීස) දැනුවත්තවූ සිංඛයාව 89,159 
යවබ අඩවිය (සිංහල සහ ඉිංග්රීස) 
 

පිවිසුම් සිංඛයාව 29,559 

විදයා ‘යු ටියුබ’ නාලිකාව  
(වර්තමාන තත්තවය: තාවකාලිකව නව ීියයෝ උඩුගත 
කිරීම නවතා ඇත) 

 

නැරඹුම් සිංඛයාව 188,847 

විදයා සසුන් සඳහා ජිංගම යයදුම්   
(වර්තමාන තත්තවය: තාවකාලිකව යාවත්තකාලින් නවතා 
ඇත) 

  

ආවර්තිතා මූලරවය ක්රීඩා යයදුම භාගත කිරීම 34 
සිංහල- ඉිංග්රීස විදයා පාරිභාික යයදුම 
 

භාගත කිරීම 6,510 

සිංහල විදයා යවබය (විදු මිං යපත)  
(තත්තවය: තාවකාලිකව යාවත්තකාලින් කිරීම නවතා ඇත) 

 

පිවිසුම් සිංඛයාව 6,000 

මුළු ප්රතිලාභීන් ගණන  864,639 
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7.4 පුසතකාලයේ ප්රගතිය - 2019 

ජාික මූලික අධයයන ආයතනයේ පුස්තකාලය අඛණ්ඩව් ආයතනයේ පර්යේෂණ කාර්ය 
මණ්ඩලයට යතාරතුරු සහ විමර්ශන යස්ව්ාව්න්  සපයන ලද් අතර අව්සර ලත් විද්යාත්මක 

ප්රජාව්ට අව්ශය විමර්ශන කටයුතු  සඳහා  පහසුකේ සපයා  ඇත. 

පසුගිය ව්සර තුල පුස්තකාලය සපයන ලද් යස්ව්ා 

විමර්ශන සහ බැහැර දිේ යස්ව්ාව්, පුස්තකාල සේපත් අත්පත් කර ගැනිම, යල්ඛන  ාරදීම, 

සේපත් යබද්ාගැනීම, අන්තර් පුස්තකාල ණය පහසුකම, යතාරතුරු ද්ැන්විේ යස්ව්ා, නව් 

පුස්තකාල සේපත් අත්පත් කර ගැනිම පිළිබද්ව් ද්ැනුේදියේ  යස්ව්ාව්, අන්තර්ජාල පාද්ක 

ඉයලක්තයරානික සඟරා සහ ලිපි ලබා ගැනීම සහ අව්ශය පාඨකයින්ට සැපයිම, විද්යාත්මක 

සාහිතය යාව්ත්කාලීන කිරීයේ යස්ව්ාව් (SLUS), පරිපාලනයට අව්ශය යාව්ත්කාලීන යතාරතුරු 

සැපයීම (රජයේ චක්රයල්ඛ, ගැසේ, අණ පනත් ආදිය)  පුස්තකාල පරිශීලකයින්ට අන්තර්ජාල, 

ඡායා පිටපත්  සහ ස්කෑන්  පහසුකේ  සැපයිම, 

විද්යාත්මක සාහිතය යාව්ත්කාලීන කිරීයේ යස්ව්ාව් 

පුස්තකාල කමිටුයේ යයෝජනාව්ට අනුව් විද්යාත්මක සාහිතය යාව්ත්කාලීන කිරීයේ යස්ව්ාව් 

ආරේ  කරන ලද් අතර, ආයතනයේ විද්යාඥයින්ට  යමමගින් යාව්ත්කාලීන විද්යාත්මක සාහිතය 

සපයනු ලැයේ. යමම යස්ව්ාව්, යතෝරාගත් මාතෘකාව්ක්ත පිළිබඳව් මූලික ව්චන පුස්තකාලයට 

යයාමු  කිරියමන් ලබා ගත හැකිය. ඉල්ලීම අනුව් මාසික යහෝ සිපතා යාව්ත්කාලීන කිරීේ සිදු 

කරනු ලැයේ.  එල්සිවියර් සහ ස්ින්ගර් යන්චර් යමව්ැනි  යස්ව්ාව්න් ආරේ  කිරීමට යපර ජාික 
මූලික අධයයන ආයතනයේ පුස්තකාලය  යමම යස්ව්ාව් ආරේ  කරන ලදි. 

ජාික මූලික අධයයන ආයතනය හා සේබන්ධ පුයරෝගාමී විද්යාඥයින්යින්යේ පර්යේෂණ 

සාහිතය සේපාද්නය කිරීයේ ව්යාපෘිය  පුස්තකාලය විසින් ආරේ  කරන ලදී. යමය ආයතනය 

හා සේබන්ධව් සිි පුයරෝගාමී විද්යාඥයින්යින්ට යගෞරව් කිරීම සහ උපහාර ද්ැක්තවීම සඳහා 

ආරේ  කරන ලද් ව්යාපෘියකි. පළමු අදියයර්දී පහත සඳහන් විද්යාඥයින්යේ සාහිතය එකතු 

කිරීමට තීරණය කර ඇත. මහාචාර්ය ඒ. යකාවූර්, මහාචාර්ය සිරිල් යපාන්නේයපරුම, මහාචාර්ය 

චන්ද්රා වික්රමසිංහ, මහාචාර්ය සී. බී. දිසානායක, මහාචාර්ය යක්ත. යතන්නයකෝන්,  මහාචාර්ය 

එස්. ඒ. කුලසූරිය. මීළඟ අදියයර්දී  යමහි ප්රයේශය පුළුල් කිරීමට බලායපායරාත්තු යව්මු. ඒ අනුව් 

මහාචාර්ය චන්ද්රා  වික්රමසිංහ විසින් රචිත යපාත් 17 ක්ත පුස්තකාලයට ලැබුණි. තව්ද්, ශ්රී ලංකායේ 

තාරකා ජීව් විද්යාව් පිළිබඳ මධයස්ථානය හරහා මහාචාර්ය චන්ද්රා වික්රමසිංහයන්යේ පර්යේෂණ 

ලිපි එකතුව්ට මාර්ගගත ප්රයේශ පහසුකමක්ත ද් ලැබුණි. 

ඉන්දියනු එකතුව් 

2019 ජුලි 9 ව්න දින ඉන්දිය සහකාර මහ යකාමසාරිස් (ඒඑච්සසී) ධියර්න්ද්ර සිං විසින් ඉන්දියනු 

එකතුව්  “ඉන්දියාව් ද්ැන ගන්න: ද්ැනුම යලෝකය සමඟ යබද්ාගැනීම"  යත්මාව් යටයත් ජාික 

මූලික අධයයන ආයතනයේ පුස්තකාලයේ ස්ථාපිත කරන ලදි. යමහිදි ඉන්දියානු කලාව්, 

සංස්කෘිය සහ සාරධර්ම පිළිබඳ විවිධ යපාත් ජාික මූලික අධයයන ආයතනයේ  අධයක්තෂ 

මහාචාර්ය සමන් යසයනවීර යව්ත ප්රද්ානය කරන ලදි. 
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7.5 යටිතල පහසුකම්ප සාංවර්ෂධනය 

2019 දී නිම කරන ලද ප්රධාන යටිතල පහසුකම් සිංවර්ධනය; 

• පැරණි යගාඩනැගිල්යල් පහළම මාලයේ නව හරිතාගාරයක්ව ඉදිකිරීම 

• දඹුල්ල රුක්ව උයන [arboretum] වටා කටුකම්බි වැටක්ව ඉදිකිරීම  

• K 150 KW සූර්ය බලශක්වති පේධතියක්ව ස්ථාපනය කිරීම 

• විදයා අධයාපන හා වයාේති ඒකකය ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම 

• ප්රධාන ශ්රවණාගාර යේදිකාව ප්රතිසිංස්කරණය කිරීම 

• ජාතික බැටරි විදයාගාරය පිහිටුීම 

 

7.6 මිලදී ගත් ප්රධාන විද්යාගාර උපකරණ 
 

පහත සඳහන් ප්රධාන උපකරණ 2019 දී මිලදී ගන්නා ලදී 

▪ FTIR වර්ණාවලීක්වෂ මානය [ FTIR spectrophotometer]  
▪ අම්ල ප්රතියරෝධී දුම් ආවරකය [acid resistance fume hood] 
▪ විදුත්ත රසායනික ආචරණය වර්ණාවලීක්වෂය 
  

 

 



 40 
වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 [සිංහල] 

 

8. ජාතික මුලික අධ්යයන ආයතනයේ කාර්ෂය මණ්ඩල ශක්තතිය 

 
8.1 ජාතික මුලික අධ්යයන ආයතනයේ කාර්ෂයමණ්ඩල සාරාාංශය  

 
 

 

 

පර්ෂයේෂණ සහායක

කාර්ෂයය  මණ්ඩලය

19%

පරිපාලන සහ මූලය

34%

පර්ෂයේෂණ කාර්ෂයය  

මණ්ඩලය  

17%

පර්ෂයේෂණ 

සහායකයන්

27%

ඉටුකරනු ලබන කාර්ෂයයන් අනුව ජාතික මුලික අධ්යයන ආයතනයේ 

කාර්ෂය මණ්ඩලය 2019

දර්ශනශූරි 
(ආචාර්ය) 

19% දර්ශනපති
3%

ශාස්ත්රපති/පශචාත් 
උපාධි ඩිප්ලෝමා

4%

උපාධි 
27%

අ.්පා.ස්ත්. උ. ්ප.
21%

අ.්පා.ස්ත්. 
ස්ත්ා. ්ප. 

19%

අ.්පා.ස්ත්. ස්ත්ා.්ප. 
රහිත 
7%

කාර්ෂය මණ්ඩලයේ සුදුසුකම් 2019

දර්ශනශූරි (ආචාර්ය) 

දර්ශනපති

ශාස්ත්රපති/පශචාත් උපාධි
ඩිප්ලෝමා 

උපාධි 

අ.්පා.ස්ත්. උ. ්ප.

අ.්පා.ස්ත්. ස්ත්ා. ්ප. 

වස්ත්ර 50 වැඩි 
38%

වස්ත්ර 41-50 
11%

වස්ත්ර 31-40 
19%

වස්ත්ර  31 අඩු 
32%

වයස්  මට්ටම අනුව ජාතික මුලික අධ්යයන ආයතනයේ කාර්ෂය මණ්ඩලය

2019

වස්ත්ර 50 වැඩි 

වස්ත්ර 41-50

වස්ත්ර 31-40

වස්ත්ර  31 අඩු 
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8.2 යස්වා මට්ටම් අනුව ජාතික මුලික අධ්යයන ආයතනයේ කාර්ෂය මණ්ඩලය 2019 

 

යස්වා මට්ටම 
චක්රයේඛ 2/2016 හී 

උපයේඛන III අනුව   

 

ප්රවර්ෂගය යස්වක සාංඛයාව 

යජයෂ්ඨ මට්ටම පර්ෂයේෂණ 

කාර්ෂය මණ්ඩලය 

  

  අධ්යක්තෂ 01 (contract basis) 

  ්යෙෂඨ පර්්ේෂණ මහාචාර්යවරු 04 

  පර්්ේෂණ මහාචාර්යවරු   04 (contract basis) 

  ආශ්රිත   පර්්ේෂණ මහාචාර්යව  05 (contract basis-01) 

  ්යෙෂඨ පර්්ේෂණ ස්ත්හාධ්ෙයයන් 03 

  පර්්ේෂණ ස්ත්භාධ්ෙයයන් 
 

02 (contract basis-01) 

 ්යෙෂඨ 

කළමනාකරුවන් 
  

  ්ේකම් 01 

  ස්ත්ම්බන්ීකාරක/ විදොව ප්රචලිත කිරී්ම් 

ඒකකය 

01 

    

මධ්යම මට්ට්ම්     

කළමනාකරුවන්  ගණකාධිකාරි 01 

  ප්රධ්ාන තාක්ෂණ නිලධ්ාරීන් 13 

  රස්ත්ායනාගාර කළමනාකරු   01 

  ්යෙෂඨ ස්ත්හකාර පුස්ත්තකාලාධිප  01 

  අධ්ෙක්ෂක්ේ ්යෙෂඨ ්පෞද්ගලික 

්ේකම් 
 

01 

    

තෘතීයක මට්ටම    

  ගිණුම් නිලධ්ාරීන් 01 

  පරිපාලන නිලධ්ාරී 01 

  ස්ත්න්නි්ේදන ස්ත්හ මාධ්ෙ නිලධ්ාරී 01 

  අභෙන්තර විගණන නිලධ්ාරී 
 

01 

    

ද්ීතියක මට්ටම    

  ්යෙෂඨ කාර්ය මණ්ඩල ස්ත්හායකයන් 09 

  තාක්ෂණික නිලධ්ාරි III වන ්රණිය  03 

  පුස්ත්තකාල ස්ත්හකාර III වන ්රණිය 01 

  කළමනාකරණ ස්ත්හකාර III වන 
්රණිය 
 

10 

    

ප්රාථමික මට්ටම    

  රියදුරු - වි්ශෂ ්රණිය   02 

  යන්ර ක්රියාකරු - වි්ශෂ ්රණිය 01 

  ්ම්ස්ත්න්- වි්ශෂ ්රණිය 01 

  රස්ත්ායනාගාර පරිවාරක - වි්ශෂ ් රණිය 02 
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යස්වා මට්ටම 
චක්රයේඛ 2/2016 හී 

උපයේඛන III අනුව   

 

ප්රවර්ෂගය යස්වක සාංඛයාව 

  වාර්තා එක්ැස්ත් කර තබාගන්නා වි්ශෂ 
්රණිය 

01 

  රවෙ දෘෂෙ ස්ත්හකරු    01 

  කාර්යාල කාර්ය ස්ත්හායක - රියදුරු 01 

  කාර්යාල යන්ර ක්රියාකරු 01 

  රියදුරු - III වන ්රණිය 05 

  ශිලා/මැණික් කැපුම්කරු  -III වන 
්රණිය 

01 

  යන්ර ක්රියාකරු - III වන ්රණිය 01 

  විදුලි ශිේි - III වන ්රණිය 01 

  කාර්යාල ස්ත්හායක   02 

  ප්රාථමික මට්ටම - නුපුහුණු 03 

 

මීට අමතරව, පර්්ේෂණ ස්ත්හකාර තනතුරු හතළිස්ත් එකක් ්කාන්රාත් පදනම මත ්ේ. 
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8.3 කාර්ෂය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම් සහ පර්ෂයේෂකයන්  
8.3 අ. 2019 දි බඳවාගත් කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 

පර්්ේෂණ ස්ත්හායකයන් (II වන ්රණිය) 
ඩී.එම්.ඩී.එම්. දිස්ත්ානායක මහතා 
ආර්. ගුණරත්න ්මනවිය  
එන් .ඩී .යු .එස්ත් . නාකන්දල  
එම් . ්ප්ර්රා ්මනවිය  
යු.එම.බි. ්ේමරත්න මහතා  
ආර්. ඒ . රත්නායක මහතා 
අයි.බි. ස්ත්මර්කෝන් මහතා 
ඒ. ස්ත්ත්ුනනාදන් ්මනවිය 
එස්ත්.එම්.ී.්ක්. ්ස්ත්ේවන්දි ්මනවිය 
්ක්.එම්.ද.සේවා සුබසීල ්මනවිය 
එම. ධ්ර්මරයන් ්මනවිය 
එස්ත්.එම්.එන්.්ක් . තිලකරත්න ්මනවිය 
ඩී.පී.උ්ේ්ස්ත්කර ්මනවිය  

  

විදොත්මක නිලධ්ාරී 
   ආචාර්යය එස්ත්.රායකරුණා මහත්මිය 
 
ප්රාථමික මට්ටම-නුපුහුණු 

ඩී.ඩේලිේ.ජී.ඒ. ්දාඩම්වල මහතා  
එස්ත්.එම්.මලිත් හසුන් මහතා   
පී.ජී.එන්.එස්ත්. වි්ේවර්ධ්න මහතා  

   

8.3. ආ. යස්වා කාලය අවසන්කල කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 

පර්්ේෂණ අධිස්ත්මාජික   
ආචාර්ය ගයාන් ්බෝවත්ත (ඉේලා අස්ත්විය) 

පර්්ේෂණ ස්ත්හායකයන්   
ඒ.එම්.්ක්.එේ. අ්ේ්කෝන්  මහතා (ඉේලා අස්ත්විය)  
ඊ.එම්.යූ.ඒ.කානායක ්මනවිය (්කාන්රාත්තු්ේ අවස්ත්ානය) 
එච්.්ක්.එස්ත්.එන්.එස්ත්. ගුණරත්න ්මනවිය (්කාන්රාත්තු්ේ අවස්ත්ානය) 

ජී.ඩී.්ක්. ්හෂාන් මහතා (්කාන්රාත්තු්ේ අවස්ත්ානය)   
්ේ.ඒ.ඩී.එම්. යය්කාඩි මහතා (්කාන්රාත්තු්ේ අවස්ත්ානය)   
එස්ත්. ඩී. යය්ස්ත්කර මහත්මිය (ඉේලා අස්ත්විය)  
එස්ත්. ්ක්. යය්ස්ත්කර ්මනවිය (්කාන්රාත්තු්ේ අවස්ත්ානය) 
බී.ඒ.වයි.බී.යයවර්ධ්න මහතා (ඉේලා අස්ත්විය) 
එම්.ජී.එන්.්ප්රරා ්මනවිය (ඉේලා අස්ත්විය)  
එන්.බී.සුරියාරාචි මහතා (ඉේලා අස්ත්විය)  
එම්.ඒ.වයි.එන්. ීරසිංහ ්මනවිය (ඉේලා අස්ත්විය) 

 

ප්රධ්ාන තාක්ෂණික නිලධ්ාරී 

ඩී.එම්.්ක්.ලක්ෂමි ුමාරි මිය (විරාමික) 

රියදුරු (වි්ශෂ ්රණිය)  
්ක්.එම්. ආරියවිංශ  මහතා (විරාමික)  
ආර්.එස්ත්.්ක් ගුණවර්ධ්න මහතා (විරාමික)  

  

කාර්යාල යන්ර ක්රියාකරු 
එම්. පී. ්ප්ර්රා මහතා (විරාමික) 
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8.4 ශාකයතා යගාඩනැඟීම / කුසලතා සාංවර්ෂධ්න වැඩසටහන  
 

 නම 
 

පුහුණු වැඩස්ත්ටහ්න් නම 
 

ආයතනය / පුහුණු ස්ත්ැපයුම්කරු 
 

අරමුදේ ස්ත්පයන ආයතනය 
 

 
කාල සීමාව 

විරාේ ඒකනායක මහතා 
 

“ස්ත්යිබර් ආරක්ෂාව” ිළිබඳ දුරස්ත්ථ 
ඉ්ගනී්ම් පාඨමාලාව 
 

බිංේලා්ද්ශ පර්්ේෂණ හා 
අධ්ොපන යාලය 
 (BdREN) 

ඩිජිටේ ස්ත්ම්මන්රණ පහසුකම් 
වොපෘතිය භාවිතා කරමින් 
දුරස්ත්ථ ඉ්ගනීමට පහසුකම් 
ස්ත්ැලසීම 
 Asi@Connect 
 

දවස්ත් තිහයි 
 

එස්ත්. ්ස්ත්න්තුරාන් මහතා නැ්නෝ ිරිස්ත්ැකසුම් තාක්ෂණයන් 
ිළිබඳ හඳුන්වාදී්ම් පුහුණුව 
යාතෙන්තර වැඩමුළුව 
 

නැ්නෝ විදො හා ඉිංජි්න්රු 

මධ්ෙස්ත්ථානය, ඉන්දියානු විදො 

ආයතනය, බැිංග්ලෝරය, ඉන්දියාව 
 

ඉන්දියානු රයය 
 

දවස්ත් දහඅටයි 
 

එච්.ඩී. යයසිංහ මහතා ශාක ක්රමානුකූල විදොව ිළිබඳ 
අණුක පුහුණුව 
 

සිංගපූරු උද්ිද උදොනය යාතික ශාකාගාරය, යාතික 
උද්ිද උදොන 

්දපාර්ත්ම්න්තුව, ්පරා්දණිය 

දවස්ත් දහඅටයි 
 

එස්ත්.්ක්. යය්ස්ත්කර 
්මනවිය 
 

ජීව වායුව නිෂපාදනය, විදුලිබල 
උත්පාදනය ස්ත්හ වාහන භාවිතය 
ිළිබඳ යාතෙන්තර පුහුණු 
වැඩස්ත්ටහන 

දිේලිය තාක්ෂණ ආයතනය, දිේලිය 
 

දවස්ත් ්දාළහයි 

ටී. ්ක්. ්බාවන්්ේ 
්මනවිය 
 

ජීව වායුව නිෂපාදනය, විදුලිබල 
උත්පාදනය ස්ත්හ වාහන භාවිතය 
ිළිබඳ යාතෙන්තර පුහුණු 
වැඩස්ත්ටහන  

දිේලිය ඉන්දියානු තාක්ෂණික හා 
ආර්ික ස්ත්හ්යෝගීතාව 

දවස්ත් ්දාළහයි 

්ේ.එම්.පී.එස්ත්. 
මැදමරන්දවල ්මනවිය 
 

TDR ්ම්හයුම් පර්්ේෂණ වැඩමුළුව 
ිළිබඳ යාතෙන්තර වැඩමුළුව 
 

්කාළඹ 
 

ක්ෂය ්රෝගය හා ්පනහළු 
්රෝග වලට එ්රහි යාතෙන්තර 
ස්ත්ිංගමය 
 

දවස්ත් ්දාළහයි 
 

්ේ.එම්.පී.එස්ත්. 
මැදමරන්දවල ්මනවිය 
 

ආසයාව ිළිබඳ යාතෙන්තර 

වැඩමුළුව SORT IT ්ම්හයුම් 
පර්්ේෂණ පාඨමාලාව - ්මාඩියුලය 

2. 

්කාළඹ 
 
 

 

ක්ෂය ්රෝගය හා ්පනහළු 
්රෝග වලට එ්රහි යාතෙන්තර 
ස්ත්ිංගමය 

දවස්ත් නවයයි 
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 නම 
 

පුහුණු වැඩස්ත්ටහ්න් නම 
 

ආයතනය / පුහුණු ස්ත්ැපයුම්කරු 
 

අරමුදේ ස්ත්පයන ආයතනය 
 

 
කාල සීමාව 

ඩී.පී. ්බා්පආරාච්චි 
්මනවිය 

ස්ත්ිංරක්ෂණ විදොව ිළිබඳ යාතෙන්තර 

ශිෂෙ ස්ත්මුළුව (SCCS) 
්බිංගා්ලෝරු විදො ආයතනය 

(IISc), - ඉන්දියාව 
 

්බිංගා්ලෝරු විදො ආයතනය 

(IISc), - ඉන්දියාව 
 

දවස්ත් හයයි 

ඩේලිේ.බී.සී.පී. ීරත්න 
 ්මනවිය 

දෘෂි අන්ීක්ෂය හා එක්ස්ත් කිරණ 
ුඩු විවර්තන විශ්ේෂණය මගින් 
ඇස්ත්බැස්ත්්ටෝස්ත් ද්රවෙ ිළිබඳ ඛනිය 
විදොත්මක අධ්ෙයනය ිළිබඳ 
සීමාවාසක පුහුණුව යාතෙන්තර 
වැඩමුළුව 
 

්මාස්ත්කේ, රුසයාව 
 

විදො, තාක්ෂණ හා පර්්ේෂණ 
අමාතොිංශය 
 

දවස්ත් හයයි 

එස්ත්.්ක්. යය්ස්ත්කර 
්මනවිය 
 

ලයිකන ්නාවන දිලීර හා හතු හඳුනා 
ගැනීම ිළිබඳ යාතික වැඩමුළුව 
 

රායකීය උද්ිද උදොනය, 
්පරා්දණිය 
 

ගාස්ත්තු නිදහස්ත් කර ඇත දවස්ත් තුනයි 

එේ. සී. යූ. එස්ත්. බී. 
්ේකම්්ේ මහතා 
 

ශ්රී ලිංකා්ේ උණ බම්ු ස්ත්ැකසීම 
 

එක්ස්ත්ත් යාතීන්්ේ කාර්මික 

ස්ත්ිංවර්ධ්න ස්ත්ිංවිධ්ානය (UNIDO)  
්ගෝලීය පරිස්ත්ර පහසුකම (GEF) දවස්ත් එකයි 
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9. විගණනය කළ මූල්ය ප්රකාශනය 2019 

 
9.1  මූල්ය ප්රතිඵල් හී සාරාාංශය 

 

9.1.1 පසුගිය වසරවල් වියදම් සමඟ සන්සන්දනය  
 

9.1.1.1 පස් වසරක පුනරාවර්ෂතන වියදම් සන්සන්දනය   

රුපියල්’ 000 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ප ෞද්ගලික පේතන 
සහ දීමනා 

113,491 122,808 122,430 137,142 157,177 

අපනකුත් 
පුනරාවර්තන වියදම් 

61,473 67,293 76,188 77,815 69,062 

එකතුව 174,964 190,101 198,618 214,957 226,239 

 

 
 

 

9.1.2. පස්වසරක ප්රාග්ධන වියදම් සන්සන්දනය  

 

රුපියල්’000 

වසර 2015 2016 2017 2018 2019 

ස්ථාවර වත්කම් අත් ත් 
කර ගැනීම් 

741 4,782 5,874 19,118 15,813 

පගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම 43,852 125,261 110,674 58,374 66,025 

 ර්පේෂණ හා 
සිංවර්ධනය 

- - - 15,458 3,135 

එකතුව 44,593 130,043 116,548 92,950 84,973 
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ප ෞද්ගලික පේතන සහ දීමනා අපනකුත් පුනරාවර්තන වියදම් එකතුව
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9.2 2019.12.31 දිනට අවසන් වු වසර සඳහා මුල්ය ප්රතිඵල්හි සාරාාංශය 

 

 පුනරාවර්ෂතන ප්රාග්ධන 
 මුදල්  රු.’000 % මුදල්  රු.’000 % 

2018     

අයවැයට පයෝජිත 276,189 100 267,516 100 

අනුමත 190,000 68.79 120,000 44.86 

මුදාහල 185,023 66.99   98,194 36.71 

2019     

අයවැයට පයෝජිත 338,993 100 546,250 100 

අනුමත 201,171    59.34   81,000   14.83 

මුදාහල 201,171    59.34   48,300    8.84 

 

පුනරාවර්ෂතන වියදම - 2019 
 

 
 

ප්රාග්ධන වියදම්-2019 

 

ගමන් වියදම් 
0.19%

නඩත්තු කිරීපම් වියදම්
2.43%

සැ යුම් 
3%

පස්වා 
9.22%

අපනකුත් වියදම් 
15.59%

ප ෞද්ගලික පේතන හා
දීමනා 
69.47%

පුනරාවර්ෂතන වියදම-2019

ගමන් වියදම් නඩත්තු කිරීපම් වියදම් සැ යුම් පස්වා අපනකුත් වියදම් ප ෞද්ගලික පේතන හා දීමනා 

රසායනාගාර උ කරණ
43.13%

කාර්යාල උ කරණ
27.28%

පගාඩනැඟිලි සහ වූහ
22.40%

මහා  රිමාන වයා ෘති 
3.69%

ඉඩම් සහ ඉඩම් වැඩි 
දියුණු කිරිම 
3.12%

පුස්තකාල ප ාත් 
0.35%

පමවලම් සහ ආයුධ 
0.03%

ප්රාග්ධන වියදම්-2019

රසායනාගාර උ කරණ කාර්යාල උ කරණ පගාඩනැඟිලි සහ වූහ

මහා  රිමාන වයා ෘති ඉඩම් සහ ඉඩම් වැඩි දියුණු කිරිම පුස්තකාල ප ාත් 

පමවලම් සහ ආයුධ 
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9.3 මූල්ය තත්තත්තව ප්රකාශනය 

ජාතික මුලික අධයයන ආයතනය : ශ්රී ල්ාංකාව 

2019.12.31 දිනට මුල්ය තත්තත්තවය පිළිබඳ ප්රකාශනය  
    (යළි සකස් කළ) 

 
   ශ්රි.ල්ාං. රුපියල් ශ්රි.ල්ාං. රුපියල් 
 සටහන 2019 2018 

වත්තකම්     

ජාංගම වත්තකම්      

මුදල් සහ බැිංකු ප ්ෂය  1 108,990,251.49 150,529,456 

තැන් තු ප ර පගවීම් සහ අත්තිකාරම් 2 26,948,257.89 26,948,257.89 

අ හරණය කළ ස්ථාවර 
වත්කම් 

  59,669.77 59,670 

උත්සව අත්තිකාරම් අරමුදල් ආපයෝජන  300,000.00 300,000.00 

ආ දා ණය අරමුදල් ආපයෝජන  303,481.01 303,481.01 

ස්ථාවර තැන් ත් සඳහා  ලැබිය යුතු ප ාළිය  7,814,723.76 7,814,723.76 

කාර්ය මණ්ඩල ආ දා ණය  3 5,015,609.06 4,805,947 

අත්තිකාරම් සහ අපනකුත් ලැබීම් 4 161,317.94 161,317.94 

සිංචිත  5 1,800,759.50 2,298,338 

   151,394,070.42 179,797,540 

ජාංගම නනාවන වත්තකම්     

පනානිමි වැඩ  6 6,227,761.41 17,455,040 

ඉදිකිරීම් සඳහා ප්රාථමික පගවීම්   332,319.49 332,319.49 

අර්ථසාධක අරමුදල් ආපයෝජන 7 122,736,536.35 122,736,536.35 

පුහුණු  කයතාව   949,197.40 949,197 

මහා  රිමාන වයා ෘති - ප්රති ආපරෝ ණ බැටරි  2,116,425.75 2,116,425.75 

පද් ළ, යන්ර හා උ කරණ 8 593,722,817.84 593,722,817.84 

   726,085,058.24 724,872,206 
 

මුළු වත්තකම් 
   

877,479,128.66 

 

904,669,746 

 

වගකීම් 

    

ජාංගම වගකීම්     

පගවිය යුතු ගිණුම්  9 8,014,385.22 8,981,445 

උ චිත වියදම්  10 3,131,903.55 3,351,446 

   11,146,288.77 12,332,891 

ජාංගම නනාවන වගකීම්      

නි ්චිත අරමුදල් සහ ප්රදාන  11 156,978,269.37 150,873,195 

විලම්බීත වගකීම්  12 188,461,590.38 109,852,958 

   345,439,859.75 260,726,153 

 

මුළු වගකීම් 
   

356,586,148.52 

 

273,059,044 

ශුද්ධ වත්තකම්   520,892,980.14 631,610,702 

ශුද්ධ වත්තකම්/ ද්රවශීල්තා     

ප්රාග්ධන අරමුදල - වැයකළ  13 670,608,789.86 668,452,882 

-වැය පනාකළ 63,862,681.00 99,020,834 

ජනාධි ති අරමුදල -වැයකළ   7,078,501.15 7,078,501 

වත්කම් - ප්රතයා ගණන සිංචිත  118,388,385.47 118,388,385.47 

ආයතන අරමුදල   (3339,045,377.34) (261,329,900) 

මුළු ශුද්ධ වත්තකම්/ ද්රවශීල්තා  520,892,980.14 520,892,980.14 

 
1 වන පිටුපේ සට 3 වන පිටුව දක්වා දැක්පවන ගිණුම් ප්රති ත්ති සහ 11 වන පිටුපේ සට 32 වන පිටුව 
දක්වා දැක්පවන අපනකුත් සටහන් පමම මුලය ප්රකා නය සැකසීපම් අනුකූල වූ පකාටසක් විය.  
පමම මුලය ප්රකා නය සැකසීපම් සහ ඉදිරි ත්කිරීපම් වගකීම  ාලක මණ්ඩලය දරයි. 
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9.4. මූල්යමය කාර්ෂයසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශනය 

    

ජාතික මුලික අධයයන ආයතනය   

ශ්රී ල්ාංකාව 

2019.12.31 දින අවසන් වූ මුල්ය වර්ෂෂය සඳහා වන මූල්යමය කාර්ෂයසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශනය 
 

   (යළි සකස ්කළ) 

     ශ්රී.ල්ාං.රුපියල්    ශ්රී.ල්ාං.රුපියල් 

 සටහන 2018 2018 

 

නමනහයුම් ආදායම 

 

   

පුනරාවර්තන ප්රදාන  201,171,000.00 185,023,000.00 

අපනකුත් ආදායම 14 38,433,128.88 23,958,585 

    

වියදම 

 

 239,604,128.88 208,981,585 

පුද්ගල වැටුප් හා දීමනා                                15 157,176,641.27 137,185,994 

ගමන් වියදම් 16 437,162.50 1,290,869 

සැ යුම් සහ  රිප ෝජන 17 6,986,476.91 15,444,754 

නඩත්තු වියදම් 18 5,496,986.05 7,736,718 

පස්වා ගිවිසුම් 19 20,865,505.24 22,072,459 

ක්ෂය වීම්  92,272,862.18 85,070,357 

අපනකුත් වියදම් 20 35,276,043.06 31,25,231 

මුළු  නමනහයුම්  වියදම  318,511,677.21 300,056,382 

පමපහයුම් ක්රියාකාරකම් හී හිඟය 

 

 (78,907,548.33) (91,074,797) 

මුල්ය පිරිවැය    

ස්ථාවර වත්කම්  සදහා  වූ  ලා /(අලා )  (200,049.93) (8,483,398.08) 

වර්ෂෂය සඳහා මුළු හිඟය  (104,071,500.10) (99,558,195) 
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9.5 මුදල් ප්රවාහ පිළිබඳ ප්රකාශනය 

ජාතික මුලික අධයයන ආයතනය, ශ්රී ල්ාංකාව 

 2019.12.31 දින අවසන් වු වර්ෂෂය සඳහා මුදල් සාංචරණය පිළිබඳ ප්රකාශනය  

  

නයාමුව 
 (යළි සකස් කළ) 

 ශ්රී.ල්ාං. රුපියල් 
2019 

ශ්රී.ල්ාං. රුපියල් 
2018 

නමනහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් සිදු වූ මුදල් ප්රවාහ   

 
(79,107,598) 

  

 
(99,558,195) සාමානය ක්රියාකාරකම් සඳහා හිඟය පිටුව 5 

 

 

මුදල් නනාවන ප්රවාහ  

  (79,107,598) (99,558,195) 

ක්ෂයවීම් පිටුව 19-8 සටහන 92,272,862   85,070,357 

විලම්බීත වගකීම් හී ක්රමක්ෂය පිටුව 27-14 සටහන (16,279,756)  (4,485,370) 

මූලධන වත්කම් අ හරණ අලා ය පිටුව 5 200,050  8,483,398 

 ාරිපතෝෂික ප්රති ාදනය පිටුව 30 - 20 සටහන 6,932,429  6,075,930 

කාර්ය මණ්ඩල ආ දා ණය (වැඩිවීම්/අඩුවීම්) පිටුව 4 - සටහන 3 (209,662)  (177,058) 

පතාග (වැඩිවීම්/අඩුවීම්) පිටුව 4 - සටහන 5 497,579  45,278 

අත්තිකාරම් සහ අපනකුත් ලැබිය යුතු (වැඩිවීම්/අඩුවීම්) පිටුව 4 - සටහන 4 80,429  (57,386) 

තැන් තු, ඉදිරියට කල - පගවීම් සහ අත්තිකාරම් 
(වැඩිවීම්/අඩුවීම්) 

පිටුව 11 - සටහන 2 (12,926,223)  7,781,569 

පගවිය යුතු ගිණුම් (වැඩිවීම්/අඩුවීම්) පිටුව 4 - සටහන 9 (967,060)  2,481,178 

උ චිත වියදම්  (වැඩිවීම්/අඩුවීම්) පිටුව 4 - සටහන 10 (219,542)  133,486 

පගවූ  ාරිපතෝෂික  (3,136,442)  (571,238) 

විලම්බීත වගකීම් (වැඩිවීම්/අඩුවීම්)  6,438,257  4,484,631 

   72,682,921  

නමනහයුම් කළ ක්රියාකාරකම් වලින් ල්ද ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ   (6,424,677) 9,706,580 

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් තුළින් ල්ද මුදල් ප්රවාහ     

පනානිමි වැඩ (වැඩිවීම්/අඩුවීම) පිටුව 4 - සටහන 6 11,227,278  (15,295,040) 

පද් ළ යන්ර හා උ කරණ මිලදී ගැනීම් පිටුව 19-සටහන 8 (87,805,084)  (75,981,068) 

ස්ථාවර තැන් ත් වලින් ලැබිය යුතු ප ාලිපයහි 
(වැඩිවීම්/අඩුවීම්) 

පිටුව 4 (570,702)  (631,078) 

ඉදිකිරීම් පවනුපවන් කරන ලද මූලික වියදමහි  
(වැඩිවීම්/අඩුවීම්) 

පිටුව 4 378,988  (108,620) 

සදුකළ ආපයෝජන -  අර්ථ සාධක අරමුදල පිටුව 4 - සටහන 7 (11,231,447)  (22,230,737) 

          -  ආ දා ණය අරමුදල පිටුව 4 (7,156)  (28,178) 

         -  පමගා වයා ෘතිය පිටුව 4 (1,177,346)  (939,080) 

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම්වල් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහය   (89,185,469) (115,213,801) 

මූල්ය ක්රියාකාරකම් - මුදල් ප්රවාහ     

රජපේ ප්රාග්ධන  දායකත්වය පිටුව 6 48,300,000  98,193,544 

විප ්ෂ අරමුදල් හා ප්රදාන පිටුව 4 - සටහන 11 5,770,941  31,580,329 

මුල්ය සම්පාදන ක්රියාකාරකම් වලින් සිදුවන ශුද්ධ මුදල් 

ප්රවාහය 

 

   

54,070,941 

 

129,773,873 

මුදල් සහ මුදල් තුලය කිරීපම් ශුද්ධ (වැඩිවීම/අඩුවීම්) 

 

  (41,539,204) 2,266,652 

වර්ෂෂනේ ආරම්භනේ මුදල් නශ්ෂය පිටුව 11 - සටහන 1  150,529,456 126,262,804 

     

වර්ෂෂනේ අවසානනේදී මුදල් නශ්ෂය පිටුව 11 - සටහන 1  108,990,251 150,529,456 
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9.6 ශුද්ධ වත්තකම් / ද්රවශීල්තා හී නවනස්කම් පිළිබඳ ප්රකාශනය 

ජාතික මූලික අධයයන ආයතනය 
 ශ්රී ල්ාංකාව  

2019.12.31. දිනනන් අවසන් වූ වර්ෂෂය සඳහා වන ශුද්ධ වත්තකම්/ ද්රවශීල්තා හී නවනස්කම් ප්රකාශය  

 

 ාලනමය හිමිකමක් අයිතිකරුවන්ට  ආපරෝ ණය කර ඇති  

 ප්රාග්ධන 
දායකත්තවය 

ජනාධිපති 
අරමුදල්  

ප්රතයා ගණන 
අතිරික්තය  

ආයතන අරමුදල්  මුළු ශුද්ධ 
වත්තකම් 

ද්රවශීල්තා 

2018 නදසැම්බර්ෂ 31 දිනට නශ්ෂය 
 

842,627,084.00 
(75,153,367.60) 

7,078,501.15 118,388,385.47 (265,649,541.04) 
(193,665.00) 

702,444,429.58 
(75,342,032.60) 

 
 

අරමුදල්  සුගිය වසපර් ගැලපීම් - - - 4,513,306.28 4513.306.28 

 

2018 නදසැම්බර්ෂ 31 දිනට නශ්ෂය 

(යළි සැකසීම) 
 

 
767,473,716.40 

 
7,078,501.15 

 
118,388,385.47 

 
(261,329,899.76) 

 
631,610,703.26 

ප්රතයා ගණන හිඟය/අතිරික්තය 

 

- - - - - 

ප්රදාන අරමුදලින් මිලදී ගත් ස්ිර 
වත්කම්  

 

- - - - - 

ආයතන අරමුදලට වසර තුළ 
එක්කළ ප්රමාණය  

 

- - - 1,198,455.68 1,198,455.68 

පමපහයුම් ක්රියාකාරකම් 
පහ්තුපවන් ඇති වූ ඌනතාව  

 

- - - (79,107,598.26) (79,107,598.26) 

ස්ිර වත්කම් අ හරණය  

 

- - - - - 

 

රජපයන් සහ පවනත් 
මූලාශ්රයන්පගන් ලද මූලධනය  

 

 
48,300,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 

48,300,000.00 

විලම්බීත වගකීම් සදහා 
මාරුකිරීම 

 

(81,302,245.54) 

 

- 

 

- 

 

193,665.00 

 

(81,302,245.54) 

2019 නදසැම්බර්ෂ 31 ට නශ්ෂය 734,471,470.86 7,078,501.15 118,388,385.47 (339,045,377.34) 520,89,680.14 
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9.7 2019 වර්ෂෂය සඳහා භාවිත කළ ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති 
 

ජාතික මුලික අධයයන ආයතනය - ශ්රී ල්ාංකාව 

 2018 නදසැම්බර්ෂ 31 දිනට අවසන් වර්ෂෂය සදහා අනුගමනය කළ නවනසසි ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති  

 

(1) නපාදු ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති 

1.1 පමම මූලය ප්රකා නය සකස් කර ඇත්පත් උ චිත  දනම් ගිණුම්කරණය සඳහා වන ශ්රී ලිංකා රාජය 
අිං පේ ගිණුම්කරණ ප්රමීතීන්වලට අනුකූලවන පලස ඓතිහාසක පිරිවැය  දනම්වය.  වාහන 
ප්රතයාගණන  කමිටුපේ පමෝටර් රථ  ප්රතයාගණන හැරුනවිට පමම ගිණුම්වලට බල ාන උද්ධමන 
සාධක සඳහා ගැළපීම් සදුකර නැත. 

 

1.2 එපලසන්ම, රසායනාගාර උ කරණ, යන්ර සූර, උ කරණ සහ පමවලම්, ශිතකරණ, වායුසමන 
යන්ර, සන්නිපේදන උ කරණ, විවිධ උ කරණ, කාර්යාල හා අනිකුත් උ කරණ, ක්රීඩා  ාණ්ඩ 
යනාදිය ද විප ්ෂ ප්රතයාගණන කමිටුව මගින් ප්රතයාගණනය කර ඇත.  එහිදී ද එම ගිණුම්වලට 
බල ාන උද්ධමන සාධක පනා ැවතින. 

 

1.3 ආයතනපේ අරමුදලට ගල ා ඇති ප්රතයාගණන සිංචිතය තුල, 2011 වර්ෂපේදී ප්රතයාගණනය කල 
ස්ථාවර වත්කම් හා 2015 දී සහ 2018 දී ප්රතයාගණනය කල පමෝටර් රථවල අගය ඇතුලත්පේ. 
16.02.2015, 20.02.2015, 27.08.2018 යන දිනයන්හී බල ැවැත්පවන  රිදි මහනුවර පමෝටර් රථ 
ප්රවාහන පද ාර්තපම්න්තුපේ පමෝටර් රථ  රීක්ෂකවරයා විසන් පමෝටර් රථ ප්රතයාගණනය කරනු 
ලැබීය. 

 

1.4 වර්තමාන ඉදිරි ත් කිරීම් සනාථ කිරීම සඳහා උචිත වන  රිදි    සුගිය වසරවල අගයන් නැවත 
සකස්කරනු ලැබීය. 

 

1.5 විනද්ශීය මුදල් පරිවර්ෂතනය 

සයළු විපද්  විනිමය ගනුපදනු, ගනුපදනුව සදුකරන අවස්ථාපේදී  ැවති මුදල් හුවමාරු 
අනු ාතයන්ට අනුකූලවන  රිදි සදුකරනු ලැබීය.  පන්වාසක පනාවන විපද්  මුදල් ගිණුම් ප ්ෂය 
ද මුලය තත්ත්ව ප්රකා නය පිළිපයළ කරන දිනයට  ැවැති විපද්  මුදල් හුවමාරු අනු ාතයට 
අනුකූලව  රිවර්තනය කරනු ලැබීය. 
 

1.6 බදුකරණය 

1979 වර්ෂපේ අිංක 28 දරණ (සිංප ෝධිත) පද්ශීය ආදායම්  නපත් පේදය 8 (a) xxxix සහ 42 

(ff) හි සඳහන් විධිවිධාන ප්රකාරව ආයතනය ශ්රී ලිංකාව තුළ ආදායම් බද්පදන් නිදහස් කර ඇත. 
 

(2) වත්තකම් සහ ඒවා තක්නස්රු කිරීනම් පදනම 

2.1 නතාගය 

 ඓතිහාසක පිරිවැය මත  දනම්ව FIFO ක්රමය යටපත් සයළුම පතාගය ආගණනය සදුකර ඇත. 
 

2.2 ස්ථාවර වත්තකම්: 

2.2.1 ස්ථාවර වත්කම් හි පිරිවැය තුල එම වත්කම් අත් ත් කරගැනීම, ඉදිකිරිම හා ඊට අදාල 

අනු ාිංගික වියදම් ඇතුලත්පේ. එම වත්කම් 2.2.6 හි දක්වා ආනු තයන් මත ක්ෂයකර ඇත. 

2.2.2 අත් ත් කර ගත් සුර්ය  ැනල  ද්ධතිය, පගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් යටපත් දක්වා ඇත. 

2.2.3 පුස්තකාලයට ලබාගත් ප ාත් සඳහා වන පිරිවැයට පහරිපේජ් වත්කම් (සතියම් වාර්තාව) ද 
ඇතුළත්ය.   එහි අගය රුපියල් 1,097,477,65 කි. එය ක්ෂය වීමට ලක් පනාවන්නකි.   

2.2.4 ප්රදර් න අව යතා මත තබා ගන්න ලද වටිනාකම් පිළිපවලින් රු. 16,317,450.00 සහ රු. 

770,940.00 වන වත්කම් හි රසායනාගාර උ කරණ සහ  කාර්යාල හා විවිධ උ කරණවලට, 
ඇතුලත් වන අතර එම අගයන් ලියාහල වටිනාකම් මත ප ාත්වල වාර්තා කර ඇත.
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2.2.5 වර්ෂ 2018  තුල රාජය ප්රදාන, බාහිර ප්රදාන තුලින් අත් ත් කරගත් සහ  රිතයාග පලස ලද 
ස්ථාවර වත්කම් විලම්ීත වගකීම් පලස හදුනා පගන ඇති අතර එම වත්කම් වලට අදාළ ක්රම 
ක්ෂය ප්රමාණයන් වාර්ෂික ස්ථාවර වත්කම් ක්ෂය අනු ාතයන් මත අදාළ  වර්ෂය තුලදී 
හදුනාපගන ඇත. 

 
2.2.6 ස්ථාවර වත්තකම් හී ක්ෂය වීම් 

ස්ථාවර වත්කම් පිරිවැය මත්වූ ක්ෂය ප්රති ාදනය ගණනය කිරීපම්දී අදාළ වත්කම්හි 
ප්රපයෝජනවත් ආයු  කාලය මත  දනම්වී ඇත.  ඒ පමපස්ය, 
 

පමෝටර් රථ වාහන 20% 

පුස්තකාල ප ාත් 33.33% 

පගාඩනැඟිලි 10% 

රසායනාගාර උ කරණ 10% 

ක්රීඩා  ාණ්ඩ 33.33% 

 රිගණක 25% 

 රිගණක මෘදුකාිංග 25% 

ලී බඩු සහ සවිකිරම් 10% 

සන්නිපේදන උ කරණ 10% 

වායුසමීකරණ 10% 

ශීතකරණ   10% 

යන්ර පමවලම් සහ උ කරණ 10% 

කාර්ෂයාල් සහ විවිධ  

කාමර  ාවිත පරදි 33.33% 

පිඟන්, පකෝප් , හැඳි, ගෑරුප්පු 33.33% 

* ආරක්ෂිත උ කරණ 10% 

කාර්යාල උ කරණ 20% 

විවිධ වත්කම් 10% 

ප්රසාරණය කළ හැකි වත්කම් 10% 

 

* වර්ෂ 1999 සට ආරක්ෂිත උ කරණ සදහා වන  ක්ෂයවීම් අනු ාතය 33% සට 10% දක්වා 
පවනස් කර ඇත.   

 

ස්ථාවර වත්කම් හි ක්ෂයවීම් දක්වා ඇත්පත් මිලදී ගත් දිනපේ සට ඉවත කරන  දිනය දක්වා 
වන  රිදිය.  
  

2.3 ආනයෝජන  
ජාතික මුලික අධයයන ආයතනපේ අර්ථසාධක අරමුදලට පස්වයයාපග් සහ පසව්කයින්පග් 
දායකවීම්  ජාතික ඉතිරිකිරීපම් බැිංකුපේ ස්ථාවර තැන් ත් හී ආපයෝජනය කර ඇත. 

2.4 ආපදා ණය අරමුදල්ට  සදුකරන ලද දායකත්වයන් ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැිංකුපේ, ඉතිරි කිරීපම් 
ගිණුමක තැන් ත් කර ඇත. 

 

(3) වගකීම් හා ප්රතිපාදන 

3.1 මුලය තත්වය ප්රකා න දිනය වනවිට හදුනා ගත් සයලු වගකීම් හා ප්රති ාදන, ගිණුම් වාර්තාපවහි 
දක්වා ඇත. 

 

3.2 විශ්රාම පාරිනතෝිකය 

1983 අිංක 12 දරණ  නතට අනුකුලව වසර 5 පහෝ ඊට වැඩි කාලයක් ආයතනපේ අඛණ්ඩව 
පස්වපේ නියුතුව සටි පුද්ගල පගවීම් සදහා වන ප්රති ාදන පමහි ඇතුලත් අතර එය  ාරිපතෝෂික 
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පගවීම් යටපත් විශ්රාම  ාරිපතෝෂික පගවීම් සඳහා පමම ගිණුම් හී ප්රති ාදන දක්වා ඇත.  මූලය 
තත්ව ප්රකා නපයහි විලම්බීත වගකීම් යටපත් කාණ්ඩ ගත කර ඇත. 
 

3.3 ජාතික මුලික අධයයන ආයතනනයහි අර්ෂථසාධක අරමුදල් 

මුලය තත්ව ප්රකා නපයහි විප ්ෂිත අරමුදල් යටපත් 2019 පදසැම්බර් 31 වන දිනට  වතින 
සාමාජික  අරමුදල් දක්වා ඇත.  

 

(4) ආදයම් ල්ැබීම් 

4.1 රජනේ ප්රදාන 

සමාපලෝචනයට ලක් වූ වසර තුළ දී පුනරාවර්තන වියදම් පවනුපවන් රජපයන් ලැබුණු ප්රදාන 
මගින් කරන ලද වියදම් වර්ෂය  සඳහා වන මුලය කාර්ය සාධන ප්රකා නයට එක් කර ඇත.  
එපස්ම ලද ප්රාග්ධන ප්රදාන සහ  සුගිය වර්ෂය සදහා වූ ප්රාග්ධන ප්රදානයන් මුලය තත්ව 

ප්රකා නපයහි, ආයතනපේ අරමුදල් පලස දක්වා ඇත. 
 

4.2 විනද්ශීය සහ අනනකුත්ත ප්රදාන  
වර්ෂය තුළදී ලද සයළු විපද්ශීය සහ අපනකුත් මූලයමය ප්රදාන, එවැනි ප්රදාන, වර්ෂය තුළදී සදු 
වූ ආශ්රිත පිරිවැය සමඟ ගැළප නපස් මුලය ප්රකා නවල දක්වා ඇති අතර ඒවා මුලය 
කාර්යසාධන ප්රකා නයට ද අන්තරගත කිරීමට පියවර පගන ඇත.  වර්ෂය තුළ වැය පනාකළ 
ප්රදාන මුලය තත්ව ප්රකා නපයහි නි ්චිත  අරමුදල් සහ ප්රදාන යටපත් දක්වා ඇත.  

 

4.3 පර්ෂනේෂණ ප්රදාන අරමුදල් 

උ පයෝජනය පනාකරන ලද නි ්චිත අරමුදල් ප්රදාන ප ්ෂයන්, මුලය තත්ව ප්රකා නපයහි 

නි ්චිත කළ අරමුදල් හා ප්රදාන  යටපත්,  ර්පේෂණ ප්රදාන අරමුදල් පලස දක්වා ඇත. 
 

(5) අයවැනයන් නවන්කළ මුදල් උපනයෝගී කර ගැනීම 

සිංප ෝධිත අයවැය, ඇසත්පම්න්තුපවහි දක්වා ඇති අතර  සුගිය වර්ෂ වල  ප්රාග්ධන  අරමුදල්, 
වාර්තා කරන වසර තුලදී උ පයෝජනය වී ඇත. 

 

මුල් පිට ත (ඉිංග්රීස) අත්සන් තබන ලද්පද් ගණකාධිකාරී විසනි.   
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11. ජාතික මූලික අධයයන ආයතනනේ 2019 නදසැම්බර්ෂ 31 දිනනන් අවසන් වර්ෂෂය 
සඳහා වු මූල්ය ප රකාශන පිළිබඳව 2018 අාංක 19 දරන ජාතික විගණන පනනත්ත 12 වන 

වගන්තිය ප රකාරව විගණකාධිපතිතුමා විසින් නිකුත්ත කරන ල්ද විගණකාධිපති වාර්ෂතානේ 

දක්වා ඇති කරුණු පිළිබඳව පාල්ක මණ්ඩල්ය විසින් 2021.09.11 දින අනුමත කළ පැහැදිලි 

කිරීම. 
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tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tUlhe;j mwpf;if 

2019 

  

tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp mikr;R 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 



II 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

njhFg;G – tpQ;Qhdf; fy;tp kw;Wk; gutyhf;fw; gpupT 

NIFS Kfg;G tbtikg;G – jpU. fad; gz;lhu> njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;, NIFS 

NIFS rpq;fs nkhopngau;g;G – jpU. Jrpj;j koyNrfu 

jkpo; nkhopngau;g;G – jpUkjp. gpughfud; epj;jpafyh> mur nkhopngau;g;ghsu; I 

 

** epWtdj;jpd; gzpf;Fupa nkhopahdJ Mq;fpy nkhopahf ,Ug;gjdhy;> jaT nra;J 
Mq;fpy nkhop%ykhd Mtzj;ijNa gpujhd mwpf;ifahff; fUj;jpw; nfhs;f  



III 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 
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gf;fk; 1 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

1. mwpKfk; 
 

 

 

 

 

njhiyNehf;F 

“mbg;gilf; fw;iffs; gw;wpa Muha;r;rpf;F cyfshtpa 

uPjpapy; mwpag;gl;l cd;djkhd epiyakhfj; jpfo;jy;” 

 

nraw;gzp 

“tpQ;Qhd mwpT> kdpj tsq;fs; kw;Wk; Njrpa 
mgptpUj;jpia Nkk;gLj;Jtjd; nghUl;L mbg;gilf; 
fw;iffs; rk;ge;jkhd cau;ju Muha;r;rpia Muk;gpj;J 

Cf;Ftpj;jYk <LgLjYk;” 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 



gf;fk; 2 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

gzpg;ghsupd; nra;jp 
 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdkhdJ 1981 Mk; Mz;L mbg;gilf; 
fw;iffSf;fhd cd;djkhdNjhu; epiyakhf kpspu;fpd;w njhiyNehf;Fld; 
jhgpf;fg;gl;lJ. jw;nghOJ ,yq;ifapd; epiyNgwhd mgptpUj;jpapy; Neubahd 
ed;ikia Vw;gLj;jty;y xU njhFjp Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; ehk; 
<Lgl;Ls;Nshk;. NkYk;> ehl;bd; Muha;r;rpf;Fk; mgptpUj;jpf;Fk; kw;Wk; njhopw;Jiwj; 

NjitfSf;Fk; cWJizahf mikaty;y (gl;lg;gpd;fy;tp khztu;fs;; Ph.D. kw;Wk; 

MPhil) gapw;rpfisAk; ehk; toq;FfpNwhk;. ,t;tpyf;Ffs; jkJ Jiwfspy; 
jdpj;JtkhdNjhu; ed;kjpg;igf; nfhz;Ls;s vkJ Jiz Muha;r;rpf; FOtpdhy; 
milag;ngw;Ws;sd.  
 
vkJ epWtdj;jpd; rfy epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; %d;W gpujhd ,yf;Ffis Nehf;fhff; 
nfhz;lit: mbg;gil Muha;r;rpapd; %ykhf gpujhd Njrpa gpur;rpidfSf;F 
jPu;Tfisf; fhZjy;@ ,e;ehl;bd; epiyNgwhd mgptpUj;jpapd; nghUl;L Njitahd 
cau; - juhjuKila gl;lg;gpd; fy;tp khztu;fSf;F gapw;rpaspj;jy; kw;Wk; 
tpQ;Qhdj; Jiw Nehf;fp gy khztu;fs; ftug;gLtjw;Fk; mjd; %ykhf Njrpa 
mgptpUj;jpapy; mtu;fSila jpwd;fs; cs;thq;fg;gLtjw;Wk; Vw;w tifapy; ehl;by; 

tpQ;Qhdf; fy;tpia Nkk;gLj;Jjy;. NIFS MdJ fle;j 40 tUl fhyj;jpy; 1500 w;Fk; 
Nkw;gl;l gl;lg;gpd;fy;tp khztu;fSf;Fg; gapw;rpaspj;Js;sJld; mtu;fspy; 
ngUk;ghyhdtu;fs; ehl;by; mjpAau; rpNu\;l juq;fspYk; cs;sdu;. ,jd; %ykhf 
ehl;bypUe;jhd %isrhypfspd; ntspNaw;wj;ijAk; vk;khy; Fiwf;f Kbe;Js;sJ.  
 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdkhdJ gpujhd Njrpag; gpur;rpidfisj; 
jPu;g;gjw;F ehl;Lf;Fj; Njitahd mbg;gil Muha;r;rpfSf;fhd jd;dpfuw;w 
epiyakhfj; jpfo;tjpy; rpwe;J tpsq;Ffpd;wJ. ehl;bd; tpQ;Qhd njhopy;El;gj; 
JiwapdJk; epiyNgwhd mgptpUj;jpapdJk; Kd;Ndw;wj;jpw;Fj; Njitahd cau;-
jifikAila gl;ljhup khztu;fis cUthf;FtjpYk; ehk; njhlu;r;rpahf 
<LglTs;Nshk;.  
 

 

Nguhrpupau; rkd; NrdtPu 
gzpg;ghsu; /NIFS 

  



gf;fk; 3 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs; 
 

❖ elhj;jg;gLk; fw;iffSld; njhlu;Gila tpz;zg;gq;fis tpUj;jp nra;atjw;F 
mtrpakhd tifapy; nghJkf;fSlDk; jdpahu; epWtdq;fSlDkhd 
$l;bizitf; fUj;;jpw; nfhz;L fzpjk;> ngsjPfk; kw;Wk; ,urhad 
tpQ;Qhdq;fs;> tho;tpay; tpQ;Qhdq;fs;> r%f tpQ;Qhdq;fs; kw;Wk; 
jj;Jttpay; njhlu;gpy; mjpf ftdQ; nrYj;jpf; nfhz;L nghJthd mbg;gilf; 
fw;iffs; njhlu;ghd Muha;r;rpiaAk; %y Ma;TfisAk; Muk;gpj;J> 
Nkk;gLj;jp elhj;Jjy;É 

 

❖ epWtdj;jpd; Muha;r;rpg; gzp kw;Wk; tpQ;Qhd mwptpd; gutyhf;fj;jpw;F VJthf 
tpupTiufs;> $l;lq;fs;> fUj;juq;Ffs; kw;Wk; Ma;tuq;Ffis xOq;F nra;jy;É 

 
❖ tpupTiufis toq;Ftjd; nghUl;Lk; mjDila Muha;r;rpr; nraw;ghLfspy; 

gq;Fnfhs;tjd; nghUl;Lk; Gj;jhf;fr; nraw;ghl;by; Mu;tj;Jld; <Lgl;Ls;s 
,yq;ifiaAk; ntspehLfisAk; Nru;e;j tpQ;QhdpfSf;F miog;G tpLj;jy;É 

 

❖ Njrpa eyidg; ghJfhg;gjw;Fk; Nkk;gLj;Jtjw;Fkhd mf;fiwiaf; fUj;jpw; 
nfhz;L Vida ehLfisr; Nru;e;j tpQ;Qhdj; Jiwrhu; gzpahsu;fSlDk; 
epWtdq;fSlDk; njhlu;gpid cUthf;fpg; NgZjYk; epWtdj;jpd; Nehf;fq;fs; 
kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fSld; njhlu;Ggl;l tplaq;fs; rhu;ghfr; ru;tNjr 
xUq;fpizg;ig Nkk;gLj;JjYk;É 

 

❖ 1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofr; rl;lj;jpd; %ykhfj; 
jhgpf;fg;gl;l gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s 
epWtdq;fshy; elhj;jg;gLk; gl;lg;gpd; gl;lq;fspd; epiwtpd; nghUl;L 
Kd;ndLj;Jr; nry;yg;gLk; Muha;r;rpfSf;fhd gapw;rpfs;> topfhl;ly; kw;Wk; 
cjtpia toq;Fjy;;É 

 

❖ epWtdj;jpd; Nehf;fq;fs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fis epiwTnra;tjw;F mtrpakhd 
Vida mt;thwhd nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sjy;.  

 

epWtdj;jpd; Muha;r;rp rk;ge;jkhd Fwpf;Nfhs;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 19 Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lq;fspd; fPo; MW Muha;r;rpg; gpupTfspDhlhf milag;ngw;Ws;sJld; njhopy;El;g 
kw;Wk; epu;thfj; Jiw cj;jpNahfj;ju;fs; epWtdj;jpw; rPuhd nraw;ghl;il 
cWjpnra;Js;sdu;.  

 

 

Muha;r;rpg; gpupTfs; 

 

rf;jp kw;Wk; cau;epiyg; gjhu;j;jq;fs; Muha;r;rpg; gpupT 

nrwptpf;fg;gl;l rlg;nghUs; ngsjPftpay; kw;Wk; jpz;k epiy ,urhadtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

rf;jp kw;Wk; cau;epiyg; gjhu;j;j ,urhadtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

gjhu;j;jr; nrad;Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; rhjdf; fl;LUthf;fk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

eNdhj;njhopy;El;gk; kw;Wk; cau;epiyg; gjhu;j;jq;fs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

 

Nfhl;ghl;Lg; ngsjpftpay; kw;Wk; fzpg;gPl;Lf; fw;iffs; Muha;r;rpg; gpupT  
rf;jpr;nrhl;Lg; ngsjpftpay; kw;Wk; gpuNahfg; ngsjpftpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

 



gf;fk; 4 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

,aw;if cw;gj;jpg; nghUl;fSk; czT ,urhadKk; Muha;r;rpg; gpupT  
czT ,urhad Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
,aw;if cw;gj;jpg;nghUl;fs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
Nghrizrhu; capupd ,urhadtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

 
kz; Ez;zq;fpapay; kw;Wk; fhgd; Njf;f Muha;r;rpg; gpupT  

capu;r;rf;jp kw;Wk; kz; Roy;njhFjpfs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  
iwNrhgpak; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  
Ez;Zapu; capu;j;njhopy;El;gtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  

 
G+kp> Rw;whly; kw;Wk; capu;g;gy;tifik Muha;r;rpg; gpupT  

Gtp tsq;fs; kw;Wk; GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
R+oypay; tpQ;Qhd Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
$u;g;G> Rw;whly; kw;Wk; R+oypay; tpQ;Qhd capupay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  
jhtu kw;Wk; Rw;whly; tpQ;Qhdq;fs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
jhtug; ghFghL kwWk; fhg;G Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

Primate fspd; capupay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  
 
Ez; capupay; kw;Wk; capu;j;njhopy;El;gtpay; Muha;r;rpg; gpupT  

%yf;$w;W Ez;Zapupay; kw;Wk; kdpj Neha;fs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
jhtu mOj;j capupay; kw;Wk; %yf;$w;Wg; gpwg;Guikapay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  

 

 
 

  



gf;fk; 5 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

2. NIFS epWtdf; fl;likg;G  

 

 
 

  



gf;fk; 6 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

3. MSeu;fs; rig 2019 
 

NIFS MdJ Nguhrpupau; [df;f gz;lhu Vf;fehaf;f jiytuhfTs;s gd;dpuz;L 
cWg;gpdu;fisf; nfhz;l MSeu;fs; rigapdhy; epu;tfpf;fg;gLfpwJ.   

 
jiytu; - mjpNkjF rdhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;ltu; 

• Nguhrpupau; [df;f gz;lhu Vf;fehaf;f> ,yj;jpudpay; kw;Wk; kpd; nghwpapay; 
Jiw Æ Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 

 
cWg;gpdu;fs; 

gjtptop cWg;gpdu;fs; 
• tpQ;Qhd mYty;fs; njhlu;ghd rdhjpgjpf;fhd MNyhrfu; 
• Nguhrpupau; nkhfhd; B rpy;th> jiytu; Æ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO 

• Nguhrpupau; rkd; NrdtPu> gzpg;ghsu; / NIFS 

 
mjpNkjF rdhjpgjpahy; epakpf;fl;Nlhu; 
• Nguhrpupau; ruj; [P. ,yq;fd;jpyf> czTg; gapu;fspd; mWtilf;Fg; 

gpd;duhd njhopy;El;gk; njhlu;ghd RahjPd MNyhrfu; 
• Nguhrpupau; kp];]f;f gP.gp. tp[aFztu;jd> tpyq;F tpQ;Qhdj; Jiw Æ 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 
• fyhepjp utp tPuf;Nfhd;> kaf;f kUe;J epGuzu; MNyhrfu;> Nghjdh 

itj;jparhiy> fz;b 

 
 mikr;ruhy; epakpf;fg;gl;Nlhu; 

• Nguhrpupau; cGy; gp. jp];]ehaf;f> JizNte;ju; Æ Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 
• fyhepjp V.B. ju;kghy> rj;jpurpfpr;irj; Jiw Æ Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 

 
Muha;r;rpr; rigahy; njupTnra;ag;gl;Nlhu; 

• Nguhrpupau; ehky; gpupae;j> ,urhadtpay; Jiw Æ Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 
• Nguhrpupau; vk;.rP.vk;. ,f;ghy;> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau; / NIFS 

 
 jpiwNrupahy; epakpf;fl;Nlhu; 

• jpU.N[.vk;.A+.gP. [akhyh> Nkyjpfg; gzpg;ghsu; ehafk; / nghJj; 
njhopy;Kaw;rpfs; jpizf;fsk;> epjp mikr;R 

 

NIFS MSeu;fs; rigf;fhd nrayhsu;  

• fyhepjp. gP.v];.gp. te;Jufy 
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4. Muha;r;rpr; rig 2019 
 

gy;fiyf;fof fy;tprhu; cj;jpNahfj;ju;fisAk; NIFS ,d; Muha;r;rpahsu;fisAk; 
cWg;gpdu;fshff; nfhz;Ls;s Muha;r;rpr; rigahdJ MNyhrid toq;Ffpd;wNjhu; 
mikg;ghfr; nraw;gLfpwJ.  

jiytu; 
• Nguhrpupau; v];. NrdtPu> gzpg;ghsu; / NIFS 

 
cWg;gpdu;fs; 
 

 mjpNkjF rdhjpgjpahy; epakpf;fg;gl;Nlhu; 

• Nguhrpupau; B.vk;.B. af;fe;jty> tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 
• Nguhrpupau; Mu;.B. [arpq;f> gy;kUj;Jtf; fw;iffs; gPlk;> Nguhjidg; 

gy;fiyf;fofk; 
 
 gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; ngau;Fwpj;J epakpf;fg;gl;Nlhu; 

• Nguhrpupau; vr;.vk;.B. ehky; gpupae;j> ,urhadtpay; Jiw> tpQ;Qhd gPlk;> 
Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 

• Nguhrpupau; Mu;.vy;. re;jpu[pj;> Gtpr;rupjtpay; Jiw> tpQ;Qhd gPlk;>  
Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 

• Nguhrpupau; [p.Nf.Mu;. NrdhjPu> ngsjPftpay; Jiw> ,yq;ifj; jpwe;j 
gy;fiyf;fofk; 

• Nguhrpupau; vy;.Mu;. [aNrfu> jhtutpay; Jiw> tpQ;Qhd gPlk;>  Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofk; 
 

gjtptop cWg;gpdu;fs; 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; rpNu\;l Muha;r;rpg; 
Nguhrpupau;fs;> Muha;r;rpg; Nguhrpupau;fs;> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;fs; 
kw;Wk; rpNu\;l Muha;r;rp Kidtu;fs;   

• Nguhrpupau; V. ehzaf;fhu> rpNu\;l Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; N[. gz;lhu> rpNu\;l Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; A+.vy;.gp. [arpq;f> rpNu\;l Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; [P. nrdptpuj;d> rpNu\;l Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; vk;.v];.Nf.vy;. jprehaf;f> Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; B.v];.V. tp[aRe;ju> Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; [P.Mu;.V. Fkhu> Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; Mu;. tPuR+upa> Muha;r;rpg; Nguhrpupau; 
• Nguhrpupau; v];.gP. ngQ;rkpd;> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;  

• Nguhrpupau; vk;.rP.vk;. ,f;ghy;> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;  

• Nguhrpupau; vd;.B. Rgrpq;f> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;  

• Nguhrpupau; B.vd;. khdf Muha;r;rp> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;  

• Nguhrpupau; vd;.kupf;fhu;> ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;  

• fyhepjp Mu;.Mu;. uj;ehaf;f> rpNu\;l Muha;r;rp Kidtu;  
 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; Muha;r;rp Kidtu;fshy; njupT 
nra;ag;gl;Nlhu; 

• fyhepjp vr;.lgps;ê.vk;.V.rP. tp[arpq;f 

• fyhepjp Mu;. ypadNf 

• fyhepjp I.gP.vy;. [auj;d 
 
Muha;r;rpr; rigapd; nrayhsu; 

• fyhepjp gP.v];.gp. te;Jufy  
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5. fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FO 2019 
 
jiytu; 

jpU. N[.vk;.ê.gP. [akfh (jiytu;) 
(jpiwNrupg; gpujpepjp) 
Nkyjpfg; gzpg;ghsu; ehafk; 
nghJj; njhopy;Kaw;rpfs; jpizf;fsk;> epjp mikr;R 

 
FO cWg;gpdu;fs; 
 

• Nguhrpupau; v];.[P. ,yq;fd;jpyf> czTg; gapu;fspd; mWtilf;Fg; gpd;duhd 
njhopy;El;gk; njhlu;ghd RahjPd MNyhrfu; 

• Nguhrpupau; kp];]f;f gP.gp. tp[aFztu;jd> tpyq;F tpQ;Qhdj; Jiw Æ 
Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 

• Nguhrpupau; vk;.rP.vk;. ,f;ghy; (rig cWg;gpdu;)> 
,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;> mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
 

 
FOr; nrayhsu; (mit$l;Leu;) 
 

• fyhepjp gP.v];.gp. te;Jufy (rigr; nrayhsu;) 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
 

 
Nehf;Feu;fs; 

 

• jpU. v];.lgps;A+.B.vd;. tpf;fpukrpq;f 
fzf;fha;T mj;jpal;rfu;> Njrpa fzf;fha;T cg mYtyfk;>  
Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 

 

• jpUkjp. vr;.B. mDUj;jpf;f 
gpujk cs;sff; fzf;fha;thsu;>  
tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp mikr;R 

 

 
miog;gpd; Ngupy; 
 

• Nguhrpupau; v];. NrdtPu> (rig cWg;gpdu;) 
 gzpg;ghsu; / gpujk epiwNtw;W mjpfhup/ gpujk epjp mjpfhup 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
 

• jpUkjp. gP.v];.v];. rkuf;nfhb 
fzf;fhsu;> mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
 

 
cjtp 
 

• jpU. I. tp[arpq;f 
cs;sff; fzf;fha;T cj;jpNahfj;ju; 
mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 
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6. gzpg;ghsupd; mwpf;if 2019 
 
vkJ epWtdkhdJ tpQ;Qhd mwpit Nkk;gLj;Jtjd; nghUl;Lk; eilKiwj; Njrpa 
gpur;rpidfSf;Fupa jPu;itf; fhz;gjd; nghUl;Lk; mbg;gil Muha;r;rpia elhj;Jfpd;w 
flg;ghl;ilf; nfhz;Ls;s Xu; Njrpa epWtdkhFk;. fle;j tUlj;jpy; ehk; vjpu;nfhz;l 
rthy;fSf;F mg;ghy;> Kf;fpakhd Njrpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; <Lgl;Ls;s mNjrkak; 
vkJ Muha;r;rpg; ngWNgWfs;> epWtdj;jpd; mgptpUj;jp kw;Wk; mwpitg; gutyhf;fypy; 
ehk; mgupjkhd Kd;Ndw;wj;ij mile;Js;sNshk;.  
 
fle;j tUlj;jpy; khj;jpuk;> vkJ tpQ;Qhdpfs; ru;tNjr kw;Wk; cs;s+u; rQ;rpiffspy; 75 
w;Fk; Nkw;gl;l Muha;r;rp mwpf;iffisg; gpuRupj;Js;sdu;. NkYk;> 145 Muha;r;rpf; 
fl;Liufs; khehl;L mwpf;iffshfTk; Ma;Tr; RUf;fq;fshfTk; gpuRupf;fg;gl;Ls;sd. &. 
19 kpy;ypad; ngWkjpahd epjpia mit milag;ngw;Ws;sJld; Njrpa uPjpaYk; ru;tNjr 
uPjpapYk; Muha;r;rpf; $l;bizTfisAk; njhlu;GfisAk; cUthf;fpAs;sd.  
 
NIFS MdJ mjDila rl;lj;jpw;F mikthf mbg;gil Muha;r;rpf;F Kf;fpaj;Jtk; 
toq;Ffpd;w NghjpYk;> vkJ Muha;r;rpg; gzpahdJ If;fpa ehLfspd; Ngz;jF 
mgptpUj;jp ,yf;FfSld; xUq;fpirfpd;wJ.  
 
If;fpa ehLfspd; Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; [Sustainable Development Goals / 
(SDGs)] milthdJ rjtpfpjj;jpy; fPNo jug;gl;Ls;sJ@  
 

 

 
cU 1. 2019 ,y; Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis miljy; 

 

jukhd fy;tp, 11.4%

rpwe;j MNuhf;fpaKk; 

eyDk;, 15.5%

jiuNky; capupdq;fs;, 

15.7%

kypthdJk; 

Rj;jkhdJkhd rf;jp, 
7.7%

RESPONSIBLE 
CONSUMPTION & 

PRODUCTION, 9.8%

fhyepiyr; 

nraw;ghL, 8.2%

ePub 
capupdq;fs; 

7.9%

Rj;jkhd ePUk; 

RfhjhuKk;, 7.0%

4.5%
5.9% 2.6% 1.7% 2.0%

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

ZERO HUNGER

NO POVERTY
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    cU 2. If;fpa ehLfspd; tifg;gLj;jypd; mbg;gilapy; 2019 ,y;  

Nkw;nfhs;sg;gLk; Muha;r;rpg; gug;Gfspd; Jiwfs; 
 

2019 Mk; Mz;bd; Nghjhd kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nrytPdj;jpd; epjp 
Kd;Ndw;wkhdJ fPNo Rl;bf; fhl;lg;gl;Ls;sJ. mjw;fika> kPz;LtUk; nrytPdj;jpy;> 
nkhj;jr; nrytPdj;jpd; 69% MdJ jdpg;gl;l Cjpaq;fspd; nghUl;Lk; kPjp Vida 
nryTfspd; nghUl;Lk; nryT nra;ag;gl;Ls;sJ. %yjdr; nrytPdj;jpy;> 44% MdJ 
Ma;T$l cgfuzq;fspw;fhfTk; kPjp Vida %yjdr; nrytPdq;fSf;fhfTk; nryT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

 
cU 3. 2019 ,y; kPz;LtUk; nrytPdj;jpd; tpguq;fs; 

 
jw;nghOJ vkJ epWtdj;jpy; Kd;Ndw;wfukhd Muha;r;rpf;Fupa cau;ju 
mgptpUj;jpahdJ Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. cyfk; G+uhfTkpUe;J tUifjU Nrittoq;fy; 
mbg;gilapy; 18 Jizg; Nguhrpupau;fis Kjw; jlitahf ehk; epakpj;Js;Nshk;> 
gue;Jgl;l tpQ;Qhd uPjpahd gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhZk; nghUl;L mtu;fs; NIFS 
tpQ;QhdpfSld; ,ize;J gzpahw;wp tUfpd;wdu;. vkJ ,yf;fhdJ: kl;Lg;gLj;jg;gl;l 
trjpfSld; $ba cau; jukhd Muha;r;rpg; ngWNgWfis miljy;> ru;tNjr 
mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf; nfhs;Sjy; kw;Wk; ehl;ilg; nghUshjhu uPjpapYk; r%f 
uPjpapYk; mgptpUj;jp nra;tjd; %ykhf KOj; Njrj;ijAk; Cf;Ftpj;jy; MfpadthFk;.   

 

Technology
2%

Agriculture and 
veterinary 

Sciences & Food 
Sciences 2%

Physical Sciences 
3%

Mathematical 
Sciences 5%

Earth Sciences
5%

Medical & health 
Sciences 13%

Chemical  
Sciences

16%

Environmental 
Sciences

16%

Biological 
Sciences

38%

Personal 
Emoluments

69.47%

Traveling 
Expenses

0.19%
Suppliers

3%

Expenditure for 
Maintenance

2.43%

Services
9.22%

Other expences
15.59%
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cU 4. 2019 ,y; %yjdr; nrytPdj;jpd; tpguq;fs; 

  
 
NIFS ,d; gpujhd Fwpf;Nfhs;fspy; xd;whdJ Njrpa mgptpUj;jpapy; gq;fspg;gjd; nghUl;L 
cau;-juhjuKila gl;lg;gpd; khztu;fSf;Fg; gapw;rpaopj;jyhFk;. fle;j 40 tUlq;fspd; 
NghJ> Vwj;jho 1>500 cau;-juhjuKila MPhil kw;Wk; PhD kl;l gl;lg;gpd;fy;tp 
khztu;fSf;F ehk; gapw;rpaopj;Js;Nshk;. ,r; nrad;KiwapDhlhf ehk; 
%isrhypfspd; ntspNaw;wj;ijf; Fiwj;Js;sJld; vkJ Njrpa gy;fiyf;fofq;fspd; 
fy;tprhu; tPupaj;ij cau;jpAs;Nshk;. fz;bapy; NIFS ,izg;Gf;Fupa KjyhtJ 
gl;lg;gbg;Gg; ghlrhiyiaj; jhgpg;gjd; nghUl;L ehk; jw;nghOJ cau; fy;tp> 
njhopy;El;g kw;Wk; Gj;jhf;fy; mikr;Rld; neUq;fpg; gzpahw;wpf; nfhz;bUf;fpNwhk;. 
,J vkJ gpujhd Fwpf;Nfhs;fspy; xd;Wld; gpize;jjhFk;: ve;jnthU cyfj; juk; 
tha;e;j epWtdj;jpYk; toq;fg;gLfpd;w gapw;rpf;F ,izahd juj;Jld; $ba gapw;rpia 
ehl;bDs;NsNa gl;lg;gpd;fy;tp khztu;fSf;F toq;Fjy;. jw;nghOJ NIFS ,y; 
fpl;lj;jl;l 20 PhD, 50 MPhil, 10 KJkhzp> kw;Wk; 45 gl;lf;fy;tp khztu;fSf;Fupa 
gapw;rpfs; toq;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd.  
 
NIFS MdJ ehl;bYs;s gioikahd epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; xd;whfpa ghlrhiy tpQ;Qhd 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jtjd; %ykhfg; ghlrhiy khztu;fspilNa tpQ;Qhdj;ij 
gutyhf;Ftjpy; Kidg;Gld; <Lgl;Ls;sJ> mj;Jld; tpQ;Qhdpfis KisapNyNa 
cUthf;Ftjw;Fupa Njitg;ghl;il miltjd; nghUl;L ehk; me; epfo;r;rpj;jpl;lj;ijj; 
njhlu;r;rpahfg; gyg;gLj;jp tUfpd;Nwhk;. 2019 ,y;> %d;W Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g 
kw;Wk; Gj;jhf;fy; fz;fhl;rpfspYk; KjyhtJ jpwe;j jpdj;jpYk; gq;Fgw;wpaikapd; 
%ykhfTk; ehk; vkJ gutyhf;fy; nraw;ghLfis tpupthf;fpAs;Nshk;.  
 
vkJ Muha;r;rp tpQ;Qhdpfshy; Nkw;nfhs;sg;gLk; fUj;jpl;lq;fs; Nfhtpl;l 19> kdpj-
tpyq;F Nkhjy;fs;> ehl;lgl;l rpWePufNeha;> czT kw;Wk; Nghrizf; fhg;G> ePupd; juk;> 
,aw;if tpQ;Qhdq;fs;> GJg;gpf;fj;jf; rf;jp Mfpatw;iwg; gpujhdkhff; fUj;jpw; 
nfhz;Ls;s mNjrkak; ,t;tplaq;fis Kw;nfhz;LtUtjw;Fj; Njitahd mbg;gil 
mwpitAk; cUthf;Ffpd;wd. NIFS MdJ vjpu;tUk; Mz;Lfspy; mgupjkhd 
tsu;r;rpiaAk; mgptpUj;jpiaAk; nfhz;likAk;.   
 

 

Lab Equipment
43.13%

Office Equipment
27.28%

Building & Structres
22.40%

Mega Project
3.69%

Land & Land 
Improvement

3.12%

Library Books
0.35%

Tool & Implement
0.03%

Lab Equipment Office Equipment Building & Structres

Mega Project Land & Land Improvement Library Books

Tool & Implement
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7. 2019k; Mz;by; epWtd nrayhw;Wiffspd; ruhk;rk; 
 
7.1 tpQ;QhduPjpahd rhjidfs; 

• NIFS ,d; rl;lj;jpw;F mikthf> Muha;r;rp KbTfis cau;ju Rl;L ,izg;Gila 
Muha;r;rp rQ;rpiffspy; gpuRupf;f Ntz;baJ fl;lhakhdJk; 
Kf;fpaj;JtKilaJkhFk;. 2019 k; Mz;by; epWtdkhdJ gpd;tUk; fl;Liufisg; 
gpuRupj;Js;sJ@  
▪ tpQ;Qhd Nkw;Nfhsply; Rl;bizg;Gila (SCI) rQ;rpiffspy; 25 Muha;r;rp tpguzq;fs; 
▪ tpQ;Qhd Nkw;Nfhsply; tpupthf;fw; (SCE) rQ;rpiffspy; 33 Muha;r;rp tpguzq;fs; 
▪ Vida njhlu;Gila rQ;rpiffspy; 19 Muha;r;rp tpguzq;fs; 

 

• NkYk;> 140 Muha;r;rpf; fl;Liufs; khehl;L eltbf;ifg; gjpTfshfTk; Muha;r;rpr; 
RUf;fq;fshfTk; gpuRupf;fg;gl;Ls;sd. mj;Jld;> MW Gj;jfq;fs; / jdptiuT 
Ehy;fSld; Gj;jf mj;jpahaq;fshfTk; gpuRupf;fg;gl;Ls;sd. NkYk;> tpQ;Qhd 
KbTfspd; tpguq;fisg; gutyhf;Ftjd; nghUl;L 05 fl;Liufs; gUt ,jo;fs; 
kw;Wk; Gjpdg; gj;jpupf;iffspy; gpuRupf;fg;gl;Ls;sd.    
  

• tpQ;Qhdpfs; mtu;fSila Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fSf;Fupa epjpfisg; 
ngw;Wf;nfhs;sf; $ba Mw;wYilatu;fshf ,Ue;Js;sdu;@ 12 Gjpa khdpaq;fs; 
kw;Wk; 33 eilKiwapYs;s khdpaq;fs;  
       

• 55 Muha;r;rpf; $l;bizTfis ehk; nfhz;Ls;Nshk;> mtw;wpy; ehd;F 2019 k; 
Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;litahFk;. gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; epWtdq;fSldhd 
Muha;r;rpf; $l;bizTfspd; tpguq;fs;: 

 
mT];jpNuypah 
 

 
• Fapd;];yz;;l njhopy;El;gg; gy;fiyf;fofk; 
• Gjpa ,q;fpyhe;Jg; gy;fiyf;fofk; 
• Nkw;F rpl;dpg; gy;fiyf;fofk; 
 

gq;fshNj\;  
• nfhNdhgp];thgpaya; (gy;fiyf;fofk;)> rthu;> lhf;fh 

 
fdlh  

• ly;n`rP gy;fiyf;fofk; 
• fy;t; gy;fiyf;fofk;> fdlh 

N[u;kdp 
 

 
• N[hf;-Mf];l;- gy;fiyf;fofk; nfhl;bq;fd;> nfhl;bq;fd; 
• tpyq;fpay; Muha;r;rp Ehjdrhiy mnyf;]hz;lu; Nfhapdpf; 

(ZFMK) 
,j;jhyp 
 

 
• gu;kh gy;fiyf;fofk; 

Ig;ghd;
  

 
• irRNthfh gy;fiyf;fofk;> Ig;ghd; 

Nehu;Nt  
• nt];Nuu;d; Nehu;Nth gy;fiyf;fofk; 
 

ghfp];jhd;  
• tptrhag; gy;fiyf;fofk;> ghfp];jhd; 
• Njrpa kUj;Jt tpQ;Qhdq;fs; gy;fiyf;fofk;> uhty;gpz;b> 

ghfp];jhd; 
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,yq;if 
 

-  

 
• ,yq;ifj; jpwe;j gy;fiyf;fofk; 
• ,yq;if rg;gpuf%thg; gy;fiyf;fofk; 
• ,yq;ifj; njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 
• nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 
• aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk; 
• fsdpg; gy;fiyf;fofk; 
• Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 
• ,uh[ul;ilg; gy;fiyf;fofk; 
• WFZg; gy;fiyf;fofk; 
• = [atu;jdGug; gy;fiyf;fofk; 

• Cth nty;yrg; gy;fiyf;fofk; 
• tak;gg; gy;fiyf;fofk; 
• mZ rf;jpr; rig> ,yq;if 
• ePupay; gy;fiyf;foff; fy;Yhup 
• njq;F Muha;r;rp epWtdk;> YZtpy 
• Njrpa cyu;jhtu Nrkpg;gfk;> Nguhjid 
• Rthr Neha;fs; rpfpr;ir myF> Nghjdh itj;jparhiy> fz;b 

 
RtPld;  

• rhNku;]; gy;fiyf;fofk; 
• nfhnjd;Ngu;f; gy;fiyf;fofk; 

 
If;fpa 
,uhr;rpak;  
 

 
• Nkw;F ];nfhl;yhe;Jg; gy;fiyf;fofk; 
• Njrpa tuyhw;W Ehjdrhiy> ,yz;ld; 
• tpz;ntsp capupaYf;fhd gf;fpq;fhk; epiyak;> gf;fpq;fhk; 
• mgu;Bd; gy;fiyf;fofk;> If;fpa ,uhr;rpak; 

 
If;fpa 
mnkupf;fh 

 
• N[hu;[pah mur gy;fiyf;fofk;> If;fpa mnkupf;fh 
• fypNghu;zpah gy;njhopy;El;g mur gy;fiyf;fofk;> rz; 

Yhap]; xgp];Ngh 
 

• Muha;r;rp Nkw;ghu;itahdJ tpQ;Qhd mwpit Nkk;gLj;JtJld; ,t; Mf;fj;jpwd; 
Nkk;ghl;Lr; nrad;KiwahdJ gl;lg;gpd; fw;iffSf;fhf ntspehLfspy; 
nrytpl;bUf;fty;y kpy;ypad; fzf;fhd &gha;fisr; Nrkpj;Jf; nfhs;sTk; Mtd 
nra;Js;sJ.  
 

gl;lk; epiwTw;wit gpd;gw;wg;gLgit 

PhD 5 15 

MPhil 7 49 

MSc 1 10 

B Sc Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 12 36 
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7.2 Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 
7.2.1. capu;r;rf;jp kw;Wk; kz; R+ow;njhFjpfs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

fUj;jpl;lj; jiytu; - fyhepjp. NuZfh uj;dhaf;f 
 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
G+Nfhs ntg;gkhjyhdJ mjDila jPq;F tpistpf;fj;jf;f kl;lj;ij 
mile;Js;sikahy; tspkz;lyj;jpy; fhgdPnuhl;irl;L Njq;Ftijj; jzpg;gjpy; 
ntw;wpfhz Ntz;ba Njit cs;sJ. kz; fhgd; Njf;fk; vd;gJ 
tspkz;lyj;jpYs;s CO2 I jhtu xspj;njhFg;gpd; %ykhf mfw;WjyhFk;@ 
tspkz;ly CO2 MdJ rpiwg;gpbf;fg;gl;L kz; Nrjdf; fhgdhf 
khw;wpaikf;fg;gLfpd;wJ> kz;zpy; mJ Mapuf;fzf;fhd tUlq;fs; 
cWjpahdjhf epiyj;jpUf;Fk;. kz;zhdJ rfy jiuj; jhtuq;fisAk; 
tspkz;lr; Nru;f;ifiaAk; tpl mjpfsT fhgidf; nfhz;bUe;J G+kpapYs;s 
capu;g;ghd fhgd; Njf;fq;fspy; xd;whfTk;> rKj;jpuq;fspw;F ,uz;lhtjhfTk; 
jpfo;fpd;wJ. kz; R+oy;njhFjpfs; gw;wpa fUj;jpl;lj;jpd; gpujhd Fwpf;NfhshdJ 
kz;zpd; fhgd; Njf;f Mw;wy;> mjDila njhopw;ghL kw;Wk; ,aw;ifahd 
kw;Wk; eLif nra;ag;gl;l tdq;fs;> <uepyq;fs;> tptrhag; gapu;fs;> gz;iz 
epyq;fs;> tPl;Lj; Njhl;lq;fs; kw;Wk; rpWNghfg; gapu;r;nra;iffs; Nghd;wd 
mlq;fyhf ,yq;ifapd; gy;NtW gpujhd jhtu tu;f;fq;fspy; Nkk;gLj;jty;y 
Kiwfs; gw;wpj; jPu;khdpj;jyhFk;. fz;ly;epyj; jhtuq;fs; kw;Wk; ,ilepy 
ctu;rJg;Gepyq;fs; Nghd;w flw; R+oy;njhFjpfs; tspkz;lyf; fhgidj; 
jiuNky; kw;Wk; jiuf;fPo; capu;r;rf;jpahfTk; milay;fspYk; rpiwg;gLj;jpr; 
Nrkpg;gjw;fhd rhj;jpag;ghl;bd; nghUl;L Ma;T nra;ag;gLk;. Kjw; gbahf tl 
,yq;ifapYs;s fz;ly;epyj; jhtuq;fSk; ctu;rJg;Gepyr;; R+oy;njhFjpfSk; 
Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,yq;ifapYs;s ney; tpisAk; kz; 
tiffspYs;s kz; C kw;Wk; Vida fdpAg;Gf;fs; gw;wpa Xu; mbg;gil kz; 
jftw; njhFjpia tpUj;jp nra;tjd; nghUl;Lk; Xu; Ma;thdJ 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. kz;zpYs;s C ,Ug;Gfisf; fzf;fpLjYk; GIS 
mbg;gilapyhd tiuglj;ijj; jahupj;jYk; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; %ykhd gpujhd 
ngWNgWfshFk;. fz;ba tPl;Lj;Njhl;l KiwikfSk; kz; C Njf;f Mw;wYf;fhf 
Ma;T nra;ag;gLfpd;wd.   
Ez;Zapu; nrYNyRfs; capu; vupnghUs;> fhfpjf;$o; kw;Wk; fljhrp> Gilit> 
ryitj; njhopy;> czT kw;Wk; jPtdj; njhopy;> tptrhak; Nghd;wd mlq;fyhf 
gue;j tPr;Rf;Fupa njhopy;fspy; cs;shu;e;j gpuNahfj;ij ntspg;gLj;jpAs;sd. 
jw;Nghja fUj;jpl;lkhdJ cs;s+upy; gpupj;njLf;fg;gLk; nrYiyw;W 
Ez;zq;fpfspypUe;J ngwg;gLk; nehjpag; gpupj;njLg;Gfis ntt;NtW ngWkjpNru; 
cw;gj;jpg; nghUl;fspYk; nrad;KiwfspYk; gpuNahfpg;gjw;fhd rhj;jpag;ghL 
gw;wpa Muha;it Nehf;fhff; nfhz;lJ. ,Jtiuapy; elhj;jg;gl;l Muha;r;rpfs; 
cs;s+upy; gpupj;njLg;Gr; nra;ag;gl;l Ez;zq;fpfSk; mtw;wpd; nehjpaq;fSk; 
tu;j;jf uPjpapy; fpilf;fj; jf;fdthfTs;s ngWkjp $ba nehjpaq;fisg; gpujpaPL 
nra;Ak; tifapy; ifj;njhopy; nrad;Kiwfspy; gaDWjpkpf;f tifapy; 
gad;gLj;jg;gl KbAk; vd;gijr; Rl;bf; fhl;bAs;sd. kw;WnkhU fw;wyhdJ 
,yq;ifapYs;s ntt;NtW ePu; epiyfspy; fhzg;gLfpd;w raNdhgw;wPupahf;fspd; 
gpwg;Gupikg; gy;tifikia mtw;wpd; ghFghl;L uPjpahd ,dq;fhzy;> Nghriz 
tpguzg;gLj;jy; kw;Wk; eQ;R tiffSld; Ma;T nra;Ak; tifapy; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;ifapYs;s ntt;NtW tifahd ePu; epiyfspYk; 
mOj;j epiyfspYk; cs;s Jha raNdhgw;wPupahf;fspd; tu;f;fq;fisg; Ngzpf; 
fhg;gij trjpg;gLj;Jk; tifapy; raNdhgw;wPupahf;fspd; tsu;g;Gj;njhFjpfspd; 
Nrfupg;ig cUthf;fpg; guhkupj;jiyAk; ,f;fUj;jpl;lk; Nehf;fkhff; nfhz;lJ.  

tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
,yq;ifapYs;s ntt;NtW ePu; epiyfspy; fhzg;gLfpd;w raNdhgw;wPupahf;fspd; 
gpwg;Gupikg; gy;tifikia mtw;wpd; ghFghl;L uPjpahd ,dq;fhzy;> Nghriz 
tpguzg;gLj;jy; kw;Wk; eQ;R tiffSld; Gydha;T nra;jy;.  
Ez;zq;fpr; nrYNyRfs;: capud vupnghUl;fspd; cw;gj;jp> Vida ngWkjpNru; 
cw;gj;jpg;nghUl;fs; kw;Wk; nrad;Kiwfspy; gpuNahfpj;jy;. ,yq;ifapYs;s 
ney; tpisAk; kz; tiffspYs;s kz; fhgd; kw;Wk; Vida fdpg;nghUl;fspd; 
mbg;gil gw;wpa kz; jftw; nfhj;jpid cUthf;Fjy;. ,yq;ifapd; kd;dhu; 
gpuhe;jpaj;jpYs;s fz;ly;epy kw;Wk; ctu; rJg;Gepyr; R+oy;njhFjpfspd; fhgd; 
,Ug;Gfs;.  
 

fUj;jpl;lj;jpd; KOikahd Kd;Ndw;wk; 
,yq;ifapYs;s tdk; xd;wpw;Fupa KjyhtJ kz; C tiuglj;ij ehk; 
gpuRupj;Js;Nshk;. ef;fps;]; tdg; gpuhe;jpaj;jpYs;s kz; C kw;Wk; Vida 
fdpg;nghUl;fspd; guk;giyf; fhl;Ltjd; nghUl;L GIS mbg;gilapyhd 
tiuglkhdJ jahupf;fg;gl;Ls;sJ. tl ,yq;ifapd; xd;gJ tptrha epyg; 
gad;ghLfspd; kz; tsk; rk;ge;jkhd fhuzpfs; Ma;T nra;ag;gl;Ls;sd. ,JNt 
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,yq;ifapd; tl ghfj;jpy; 1987 k; Mz;bd; gpd;du; elhj;jg;gl;Ls;s KjyhtJ 
tpgukhd kz; NritahFk;.  

7.2.2.    xLq;fpa rlg;nghUl; ngsjpftpay; kw;Wk; jpz;k epiy ,urhadtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; vk;.V.Nf.vy;. jp];]ehaf;f 

 
fUj;jpl;lj;jpd; mwpKfk; 
2019 k; Mz;by; NIFS ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;l xLq;fpa rlg;nghUl; ngsjpftpay; 
kw;Wk; jpz;k epiy ,urhadtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lkhdJ rf;jp cUthf;fk; 
kw;Wk; gad;ghl;bd; nghUl;L njhopy;El;g uPjpapy; Kf;fpaj;JtKila KOj; 
jpz;k epiy kw;Wk; Fiwj; jpz;k epiyf;Fupa (n[y;) gjhu;j;jq;fspd; 
njhFg;igAk; gz;gha;itAk; Nehf;fhff; nfhz;lJ. ,f;fhy fl;lj;jpd; NghJ 
FOthdJ (a) nts;sp eNdhj; Jfs;fisg; gad;gLj;jp gpsh];Nkhdpf; tpistpd; 
%ykhf xspkpd;id Nkk;gLj;Jjy;> (b) iuw;whdpak; <nuhl;irl;L 
xspaNdhl;Lfis eNdhf;-fl;likg;G uPjpahf khw;wpaikj;jy; kw;Wk; (c) 
gy;nyjpyPd; xl;irl;il mbg;gilahff; nfhz;l n[y; gy;gFjpa 
kpdgFnghUspd; %ykhf tidag;gl;l rha czu;jpwDila R+upaf; fyq;fspd; 
kPjhd gy;nyjpyPdpd; jhf;fj;ij Ma;T nra;jy; %ykhf tpidj;jpwd; 
Nkk;gLj;jg;gl;L rha czu;jpwDila R+upaf; fyq;fis tpUj;jp nra;jy; 
rk;ge;jkhd gy;NtW cg-fUj;jpl;lq;fis Nkw;nfhz;Ls;sJ.  
 

tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
2019 k; Mz;by; rha czu;jpwDila R+upaf; fyq;fspd; tpidj;jpwd; Nkk;ghL 
njhlu;ghf %d;W Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fs; vkJ FOtpdhy; ntw;wpfukhfg; 
G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd.  
• rf;jpr;nrhl;L czu;jpwDila R+upaf; fyq;fSf;fhf $o;epiy Ag cld; eNdhj;Jfs;fs;-
xUq;fpizf;fg;gl;l gpsh];Nkhdpf; TiO2 (eNdhehu;ÆeNdhj;Jfs;) ,ul;ilg; gil nfhz;l 
kpd;gFnghUl;fs; 
gpsh];Nkhdpf; QDSSC ,d; KOikahd tpidj;jpwDk; FWQ;-Rw;W kpd;rhuj;jpd; 
mlu;j;jpAk;> Ag eNdhj;Jfs;fs; mw;w QDSSC rhu;ghf KiwNa 15% kw;Wk; 23% 
My; Nkk;gLj;jg;gLfpd;wd. gpsh];Nkhdpf; QDSSC ,d; Nkk;gLj;jg;gl;l 
Kd;Ndw;wkhdJ TiO2 ,ul;ilg; gil xspaNdhl;by; Ag eNdhj;Jfs;fs; %ykhd 
Nkw;gug;G gpsh];kd; mjpu;T tpistpd; %ykhd Nkk;gLj;jg;gl;l xsp 
mfj;JwpQ;ry; %ykhfNt rhj;jpakhfpwJ.  
• rha czu;jpwDila R+upaf; fyq;fspd; tpidj;jpwd; Nkk;ghl;bw;fhd gbKiwahff; 
fl;likf;fg;gl;l TiO2 Ez;Nfhsq;fs;  
njwpg;gilr;nra;Ak; gil ,y;yhJ fl;likf;fg;gl;l DSSC MdJ 6.68% 
tpidj;jpwid khj;jpuk; ntspg;gLj;jpa mNj rkak;> TiO2 P25/ TiO2 MS 
mbg;gilapyhd DSSC MdJ 7.38% tpidj;jpwDld; $ba 14.80 mAcm-2 
mlu;j;jpAila mjpfstpyhd FWQ; Rw;W kpd;rhuj;ij toq;fpaJ. tpidj;jpwd; 
Nkk;ghlhdJ mjpAr;r xspj; njwpg;gpdhYk; mNj rkak; TiO2 Ez;Nfhsq;fspd; 
%ykhd cau; rhakplyhYk; trjpg;gLj;jg;gl;l Kd;Ndw;wfukhd xspj;Jfs; 
(photon) mfj;JwpQ;ryhy; MFk;.   

• gy;nyjpyPd; (xl;irl;L) mbg;gilahff; nfhz;l n[y; gy;gFjpa 
kpd;gFnghUl;fshy; fl;likf;fg;gl;l rha czu;jpwDila R+upaf; fyq;fspd; Nkk;ghl;by; 
gy;nyjpyPdpd; jhf;fk; 

100 mW cm-2 (AM 1.5) R+upanthsp xspA+l;lypd; fPo; PANI ,y;yhky; DSSCs 5.00% 
tpidj;jpwid ntspg;gLj;jpa mNjrkak;> 1.5% PANI Nru;f;fg;gl;Lf; 
fl;likf;fg;gl;l gy;gFjpa kpd;gFnghUshdJ 6.56% tpidj;jpwid 
ntspg;gLj;jpaJ.  
 

fUj;jpl;lj;jpd; KOikahd Kd;Ndw;wk; 
vkJ fUj;jpl;lq;fs; ahTk; ,yq;ifapYs;s njhopw;riyfSf;Fk; tPl;Lj; 
NjitfSf;Fk; R+upa kpd;rhuj;ij epahahkhd tpiyapy; toq;Ftjw;Fg; 
gad;gLj;jf;$ba R+upag; gy;fyq;fisf; fl;likf;Fk; tifapy; nryT Fiwthd 
cau; tpidj;jpwDila rha czu;jpwDila R+upaf; fyq;fis tpUj;jp 
nra;tij Nehf;fhff; nfhz;litahFk;. ,r;R+upaf; fyq;fs; ,Jtiuapy; 
mtw;wpd; Muha;r;rp epiyapNyNa ,Ug;gJld; kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;tjw;fhf 
mtw;iw %ytiff;Fupa R+upag; gy;fyq;fshf tpUj;jp nra;tjw;F NkYQ; rpy 
tUlq;fs; vLf;Fk;. ,it murhq;fj;jpd; GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpf; nfhs;ifAld; 
njhlu;Ggl;lit MFk;.  
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7.2.3. ,aw;if tsq;fSk; GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpAk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; vd;.B. Rgrpq;f 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
,f;fUj;jpl;lj;jpd; gpujhd Nehf;fq;fshtd Gjpa rf;jpiaAk; Gtp 
tsq;fisAk; ,dq;fz;L tpUj;jp nra;jYk;> mNj Nghy; njupT nra;ag;gl;l 
Vw;fdNtAs;s tsq;fspd; tpidj;jpwid Kd;Ndw;WjYkhFk;. mwpag;gl;l 
fdpa tsq;fspd; Ngz;jF gad;ghLk; mNj Nghy; ,Jtiu mwpag;glhj 
gbkq;fq;fisf; fz;lwpjYk; ehl;bd; nghUshjhu mgptpUj;jpf;Fg; gq;fspg;Gr; 
nra;Ak;. ,yq;ifapYs;s fdpa tsq;fspdJk; ghiwfspdJk; mNj Nghy; 
Gtpntg;g tsq;fspdJk; jd;ikia tpsq;fpf; nfhs;SjyhdJ 
,yq;ifapYs;s ghiw tyaq;fspd; Njhw;wk; gw;wp mjpf tpsf;fj;ij 
Vw;gLj;Jk;. ,aw;ifahfTs;s Nuld; kl;lq;fis tiuTUg;gLj;jYk; fdpa 
tsq;fis mtw;wpd; cw;gj;jpiaAk; nghUshjhuf; Nfs;tpiaAk; 
ikag;gLj;jp kjpg;gPL nra;jYk; cg fUj;jpl;lq;fshf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  
ntg;g kpd;rhuk; njhlu;ghd Kd;Ndhbahd xU fUj;jpl;lkhdJ 
ntg;gj;jpypUe;J Neubahf kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;jiyAk;> mNj Nghy; 
fopT ntg;gj;ijj; Jg;GuT nra;jy; kw;Wk; khw;wpaikj;jy; %ykhf $l;L-
cw;gj;jpapDhL kpd;rhukhf khw;wpaikj;J Vw;fdNtAs;s Kiwik xd;wpd; 
KOikahd tpidj;jpwid mjpfupj;jiyAk; ikakhff; nfhz;lJ.  
 
Gtpntg;g tsq;fis kjpg;gPL nra;jy;: njupT nra;ag;gl;l ,lq;fspy; 
G+Nfhstikg;gpay; Kiwikfisg; gad;gLj;jpf; fPo;epyk; gw;wpa jfty;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjd; nghUl;L fsg; gzpahdJ Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
 

neYk;thtp kw;Wk; kfnty;y];] gpuNjrq;fisr; R+o jilj;jpwd; (2-D 
profiling) kw;Wk; fhe;jtpay; Nritfs;> gpujhdkhf fPo;Nkw;gug;G ,ay;Gfis 
tpsq;fpf; nfhs;tjd; nghUl;L Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. NkYk; Mokhd 
fl;likg;Gf;fs; gw;wpa jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjd; nghUl;L Vw;fdNt 
Nrfupf;fg;gl;l fhe;jnjy;Yhupf;F kw;Wk; juTfs; nrad;Kiwg;gLj;jg;gl;ld. 
Gtpntg;g Cw;Wf;fisg; gw;wp tpsq;fpf; nfhs;tjw;Fk; mgptpUj;jpapd; 
nghUl;lhd mtw;wpd; rhj;jpag;ghl;il kjpg;gPL nra;tjw;Fk; ,j;jfty;fs; 
cjtpfukhf mikAk;.  
 

Gjpa Gtp tsq;fisf; mfo;thuha;r;rp nra;jYk; Vw;fdNt cs;stw;iw 
tpsq;fpf;nfhs;jYk;: ehL G+uhfTkpUe;J mjpfstpyhd ghiw kw;Wk; fdpats 
khjpupfs; Nrfupf;fg;gl;L mtw;wpd; fdpatpay;> fdpaj; jhf;fq;fs; kw;Wk; 
rhj;jpakhd cw;gj;jpia tpsq;fpf; nfhs;tjd; nghUl;L Ma;T 
nra;ag;gl;Ls;sd. xsp EZf;Ff;fhl;bfisg; gad;gLj;jpg; gpujhdkhfg; 
ngw;Nwhypa Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. fdpatpay; kw;Wk; 
Gtpapurhadtpay; Ma;TfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
 

Gjpa nryT Fiwthd mdy;kpd; gjhu;j;jq;fSk; $WfSk;: ,yq;iff; 
fhuPaj;ij mbg;gilahff; nfhz;l cw;gj;jpg;nghUl;fisg; gad;gLj;jp 
mdy;kpd; gjhu;j;jq;fis tpUj;jp nra;tjw;Fupa gupNrhjidfs; 
elhj;jg;gl;Ls;sd. mdy;kpd; gjhu;j;jq;fs; ve;jtpj ,ilepiyfSk; 
,y;yhkNyNa ntg;gj;ij kpd;rhukhf khw;wpaikf;f ty;yd. fhuPa 
xl;irl;Lk; (graphene oxide) xLf;fg;gl;l fhuPa xl;irl;LfSk; mdy;kpd; 
gjhu;j;jq;fshf ntw;wpfukhfg; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd.     
 
GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp %yq;fis tpUj;jp nra;jYk; rf;jpg; gad;ghl;bd; 
tpidj;jpwid Nkk;gLj;JjYk; rf;jpiaAk; mNjNghy; Rw;whliyAk; 
ghJfhg;gjpy; jtpu;f;f KbahjdthFk;.  
 

mdy;kpd; kpd;gpwg;ghf;fpfs; ve;j tiff;FKupa ntg;gj;ijAk;> tpNrlkhf 
fopT ntg;gj;ijAk; gaDs;s kpd;rhukhf khw;wpaikf;ff; $badthFk;. 
nryT Fiwthd> cs;ehl;by; fpilf;ff; $ba (,yq;iff; fhuPak;) 
fdatsj;ijg; gad;gLj;jp mdy;kpd; gjhu;j;jq;fis cw;gj;jp nra;jyhdJ 
Kaw;rpf;fg;gl;Ls;sJld; ngWNgWfs; vjpu;ghu;g;Gf;F cupadthfTKs;sd.  
 

nkOFjpup my;yJ vz;nza; tpsf;ifg; gad;gLj;jp ifalf;fj; 
njhiyNgrpia kpd;Ndw;wj;jf;f nryT-Fiwe;j mdy;kpd; fynkhd;whdJ 
tpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. ,J mtru Njitfspd; NghJ tYj; Njitia 
<Lnra;aj;jf;f fUtpahfNth> my;yJ Vida kpdNdw;wy; %yq;fs; ,y;yhj 
ntspaplq;fspNyh gad;gLj;jg;gl KbAk;.  
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7.2.4.   rf;jpAk; cau;epiyg; gjhu;j;j ,urhadtpaYk; 

fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; N[. gz;lhu 
 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
rf;jpAk; cau;epiyg; gjhu;j;j ,urhadtpaYk; fUj;jpl;lj;jpd; gpujhd 
Fwpf;NfhshdJ GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp njhlu;ghd Muha;r;rpia 
Nkw;nfhs;SjyhFk; vd;gJld; vkJ Muha;r;rpahdJ gpujhdkhf R+upa rf;jpia 
,urhad rf;jpahfTk; kpd; rf;jpahfTk; khw;Wtjd; nghUl;L Gjpa gjhu;j;jq;fspd; 
,urhad kw;Wk; ngsjPfj; jd;ikfis ikakhff; nfhz;ljhFk;. R+upa rf;jpiag; 
gaDs;s rf;jpahf khw;wpikf;Fk; gue;Jgl;l jpl;lj;jpd; fPo;> ,j;jpl;lkhdJ 
xspA+f;fy; / Cf;fy;> R+upaf; fy kw;;Wk; Rw;whly; gupfhuk; Nghd;w gy;NtW cg-
fUj;jpl;lq;fisf; nfhz;Ls;sJ. xspA+f;fy; fUj;jpl;lj;jpy; R+upaf; fjpu;tPr;irr; 
Nrfupj;J> topg;gLj;jp> gpuNahfpg;gjd; nghUl;L xspj;njhFg;igg; Nghypahf 
ntspg;gLj;jty;y nraw;ifahd ,urhadf; fUtpfis ehk; cUthf;Ffpd;Nwhk;> 
cjhuzkhf ePiug; gFg;gjw;Fk; tspkz;ly fhgdPnuhl;irl;il 
khw;wpaikg;gjw;Fk; MFk;. mjd;%ykhf R+oYf;Fj; Jha;ikahd vupnghUl;fspd; 
gy;NtW epiyfis cw;gj;jp nra;fpNwhk;. vkJ Muha;r;rpahdJ gpujhdkhf ePupd; 
gFg;Gj; jhf;fj;jpd; %ykhf Ijurid cw;gj;jp nra;jiy Nehf;fhff; nfhz;lJ> 
,q;F IjurdhdJ vjpu;fhyr; rf;jp %ykhff; fUjg;gLfpd;wJ. mj;Jld; ePu;g; 
gFg;Gj; jhf;fkhdJ ngsjPf tpQ;Qhdj;jpy; ,Jtiu jPu;f;fg;gl Kbahj 
rpf;fyhFk; vd;gJld; vt;thW kpd;fhe;j rf;jpahdJ ,urhad rf;jpahf 
tpidj;jpwDld; khw;wPL nra;ag;gLfpwJ vd;gij ehk; tpsq;fpf; nfhs;tjw;Fk; 
Kaw;rpf;fpNwhk;> mjhtJ ePuhdJ IjurdhfTk; xlrprdhfTk; tpidj;jpwDld; 
gpupf;fg;gl KbAkh? CO2 I vk;khy; gaDs;s ,urhadq;fshf khw;w KbAkh? 
NkYk; ,f;FOthdJ R+oy; gupfhuk; njhlu;ghd Muha;r;rpapy; cj;Ntfj;Jld; 
<Lgl;Ls;sJ> ,jpy; ehk; R+upanthspiag; gad;Lj;jpj; njhopw;rhiy khRf;fisf; 
Fiwg;gjd; nghUl;L nryT Fiwe;j ePiuAk; tspiaj; Jha;ikahf;Fk; 
KiwikfisAk; gw;wp Ma;T nra;fpNwhk;.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
xspA+f;fYf;F cl;gLj;jg;gl;l ePupd; %ykhd Ijurd; cw;gj;jpahdJ 
GJg;gpf;fj;jf;f topKiwfspy; kpfTk; Kf;fpakhdnjhd;whFk; vdpDk; Xu; 
ek;gfukhd Ijurd; cw;gj;jp Kiwikiaf; fzlwpa Ntz;bAs;sJ. 
xspA+f;fg;gl;l ePu; gpupj;njLg;Gj; njhFjpfspy; vjpu;nfhs;sg;gLk; ghupa 
gpur;rpidahdJ ngUk;ghyhd cWjpahd xspA+f;fpfs; GydhFk; xspf;F 
ntspg;gLj;Jk; Fiwthd tpisthFk; vd;gJld; mUl;lg;gl;l kpd;Ndw;wf; 
fhtpfspd; mjhtJ ,yj;jpud;fspdJk; JisfspdJk; tpidj;jpwd;kpf;f 
gpupj;njLg;igg; ngw;Wf; nfhs;tJ rthy;kpFe;jJkhFk;. cau; gl;ilapilntspg; 
gjhu;j;jq;fspy; (bandgap materials) cs;s khRf;fis cl;GFj;JjyhdJ 
xNuNeuj;jpy; gl;ilapilntspiar; rPuikg;gJld; xspa+f;fg;gl;l ,yj;jpud;-Jfs; 
Nrhbfspd; MAl;fhyj;ijf; fl;Lg;gLj;Jtjw;FKupa epr;raj; jd;ikAilanjhU 
cf;jpahFk;. Ar:H2 thAf;fspd; fyitapy; (550oC) cau; ntg;gepiyapy; NaBH4 ,d; 
jhf;fj;jpd; %ykhf SrTiO3 Jfs;fspy; xl;rprd; ,ilntspf; FiwghLfisj; 
Jhz;Ltjd; nghUl;lhd Xu; %NyhghakhdJ tFf;fg;gl;Ls;sJ. SrTiO3 

Jfs;fspd; kPjhd cau; ntg;gepiyj; jhf;fkhdJ xl;rprd; ,ilntspfspd; 
fhuzkhf SrTiO3 ,d; ,yj;jpud; khR+l;lYf;F toptFj;jJ> H2 nraw;ghl;bd; 
Fwpg;gplj;jf;f 10 klq;F Nkk;ghl;Lld; $ba mjpfk; Gydhfj;jf;f capu;g;Gs;s 
SrTiO3 xspA+f;fpapd; tpUj;jpiaj; Jupjg;gLj;JfpwJ.  
 
nky;ypa-gil R+upaf; fyq;fspd; njhopy;El;gkhdJ nryT$ba rpypf;fd; R+upaf; 
fyq;fSf;Fupa Xu; jPu;thFk;. md;upnkhdp ry;igl;L (Sb2S3) R+upaf; fyq;fs; 
mjpnky;ypa mfj;JwpQ;rypd; xd;wpizf;fg;gl;l NghJ 7% ,Yk; mjpfkhd 
tpidj;jpwid ntspf;fhl;bAs;sd. P3HT I Jisf; flj;jpg; gjhu;j;jkhff; 
nfhz;L jpz;k tiff;Fupa Sb2S3 R+upaf; fyq;fis ehk; tpUj;jp nra;Js;Nshk;. 
Sb2S3/P3HT mbg;gilapyhd R+upaf; fyq;fspd; tpidj;jpwdhdJ mz;zsthf 
4.0% MFk; vd;gJld; Rw;Wg;Gw epyikfspy; cau;thd cWjpj;jd;ikiaAk; 
ntspg;gLj;Jfpd;wd. ,j; jpz;k epiyf;Fupa R+upaf; fyq;fspd; tpidj;jpwid 
Kd;Ndw;Wtjd; nghUl;L Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.   
 
ehl;bYs;s jw;Nghja gpur;rpidfis jPu;g;gjw;fhd jPu;Tfspd; tpUj;jp  
guhkupg;G epiyaq;fspd; fopT ePiug; gupfhuj;Jf;F cl;gLj;Jtjd; nghUl;L 
Ma;T$l ciy xd;iw ehk; tpUj;jp nra;Js;Nshk;. vjpu;tUk; khjq;fspy; 
guPl;rhu;j;j Kd;ndLg;Gfs; Nkw;nfhs;sg;glTs;sd.  
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7.2.5. Rw;whly; tpQ;Qhd Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  
m. NIFS ePu; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

   fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; nwhfhd; tPuR+upa 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
ngUk;ghyhd Ma;thsu;fs; Rw;whly; tpQ;Qhdj;ij Xu; gpuNahfj;jpw;Fupa 
JiwahfNt fUJfpd;wdu;. ,aw;ifiaf; fl;Lg;gLj;Jfpd;w Ez;ikahd 
nrad;Kiwia kjpg;gPL nra;tjd; nghUl;L ve;j kl;lj;jpyhd mbg;gil 
tpsf;fj;ij Rw;whly; tpQ;Qhd Muha;r;rpf; fUj;jpl;lj;jpy; ngw;Wf; 
nfhs;Sjy; Ntz;Lk;? NIFS ,d; Rw;whly; tpQ;Qhd Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lkhdJ cyfpy; jPu;tpidg; ngw;Wf; nfhs;stpayhj my;yJ 
njsptw;w> ,d;wa jpfjp tiuapy; jPu;T fhzg;glhj ,yq;ifapd; Rw;whly; 
gpur;rpidfis Kw;nfhzu;tjd; nghUl;L %yf;$w;W kl;lj;jpy; 
Kiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. NIFS ,d; Rw;whly; tpQ;Qhd ePu; Ma;Tf; FOthdJ 
tspkz;ly ePiuAk; kz; R+oy; nraw;ghLfisAk; mj;Jld; ePupd; juj;ijf; 
fl;Lg;gLj;Jk; cs;sff; fhuzpfisg; gw;wpj; njspTgLj;JtijAk; ikakhff; 
nfhz;ljhFk;. 2020 k; Mz;by;> Njrpa> gpuhe;jpa kw;Wk; ru;tNjr 
Ma;T$lq;fisr; Nru;e;j Ma;thsu;fs; ,aw;if ePupd; juj;jpw;Fupa 
Mr;ru;ak;kpf;f elj;ij gw;wpa ku;kj;ij mtpo;g;gjd; nghUl;L 
$l;bizfpd;wdu;.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
kpd;topf;$o;kg; gpupif vjpu;khw;wy; (Electrodialysis reversal  / EDR) nraw;ghlhdJ 
Neu;kpd; mOj;jj;ij mtw;wpd; kpd;tha;fSf;Fg; gpuNahfpf;Fk; vjpu;khw;whd 
nrad;Kiwiaf; nfhz;Ls;sJ. ,g;gbKiwahdJ “Ra-Jha;ikg;gLj;jy;” 
nghwpKiw xd;wpd; %ykhf mad;-gupkhw;w nkd;rt;Tfspy; (IEMs) 
mtjhdpf;fg;gl;l fiwgbjy; Njhw;wg;ghl;il Kw;nfhzu;tjd; nghUl;L 
,yl;rpakhd kpd;topf;$o;kg; gpupifj; (ED) njhFjpfSf;fhd Xu; njhlu;r;rpia 
Vw;gLj;jpAs;sJ. vt;thwhapDk;> EDR mbg;gilapyd rtufw;wy; gpuNahfq;fSf;F 
mtw;wpd; “Ra-Jha;ikg;gLj;jy;” nghwpKiw jtpu mad;-gupkhw;w 
nkd;rt;TfspYs;s nkd;rt;T fiwgbjyhdJ ,d;Wtiu rthy;kpFe;jjhfNt 
cs;sJ. cyu; tyaj;jpd; 37 ,lq;fspYss rtu;j;jd;ikiaAk; 
td;jd;ikiaAk; mfw;Wtjw;fhd Kiwikapd; nghUj;jg;ghl;il kjpg;gpLtNj 
,jd; Nehf;fkhfTs;sJ. vkJ Ma;T$lj;ij mbg;gilahff; nfhz;l nkd;rt;T-
mbg;gilapyhd KiwikahdJ tpidj;jpwd; kjpg;gPLfSf;fhd cWJizahfg; 
gad;gLj;jg;gLk;. NkYk; ,yq;ifapd; fhuPaj;ijg; gad;gLj;jp EDR 
nrad;Kiwf;Fj; Njitahd mNdhl;Lf;Fupa gjhu;j;jq;fs; tpUj;jp nra;ag;gLk;. 
,t;tUlj;jpDs;> khw;wpaikf;fg;gl;l EDR  njhFjpahdJ Ma;T$l kl;lj;jpy; 
,af;fg;gLk;.  
 
kpd;dpurhad czupapd; tpUj;jp: ehk; gy;NtWgl;l RUf;fq;fisAk; kbg;Gf;fisq; 
nfhz;l Kg;gupkhz xLf;fg;gl;l fhuPa xl;irl;il (graphene oxide) 

njhFf;fTs;Nshk;. xLf;fg;gl;l fhuPaj;jpd; (graphene) cUtikg;ghdJ Ra-
jpul;Lifiaf; Fiwg;gjd; nghUl;L mupnghwpg;gpd; %ykhfg; 
nghwpKiwg;gLj;jg;gLk;. Ntt;NtW mupnghwpg;GfSld; $ba fhuPaj;jpd; 
,ay;GfSk; gz;gplg;gLk;. er;Rj; jd;ikAila cNyhf mad;fis tpiuthfj; 
Jzptjd; nghUl;L cs;sf kpd;dpurhad Kiwfspd; %ykhf Gjpa 
gjhu;j;jq;fisg; gad;gLj;jp khw;wpaikf;fg;gl;l fz;zhb Nghd;w fhgd; 
kpd;tha;fs; tpUj;jp nra;ag;gLk;. jdpahd gzpahf> Rtl;L cNyhf mad;fspd; 
kpd;dpurhad ,dq;fhzYf;fhf ,iaghu;e;j ePu;ntg;g Kiw (one-pot facile 

hydrothermal method)  %ykhf iejurd;-khR+l;lg;gl;l fhuPakhdJ (nitrogen-doping 

graphene [N-rGO]) njhFf;fg;gLk;. ,q;F> iejurd; nrwpthd A+upahthdJ N 
Kd;Ndhbahfj; njupTnra;ag;gLtJld; mJ fhuPaj;jpd; ,yj;jpudpay; 
,ay;Gfis cs;shu;e;jkhf khw;wpaikf;Fk;. Nfhl;ghl;Lf;Fupa gl;biff; 
fl;likg;G> gl;bif ,ilntsp kw;Wk; fhuPa epiyfspd; mlu;j;jp, rGO, N-rGO 

kw;Wk; N-rGO cld; $ba Hg(Ⅱ)Mfpad Quantum Espresso (QE) (public domain 

code) Ig; gad;gLj;jpf; fzpf;fg;gLk;.  
 

epjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Gjpa Kd;nkhopTfs;: fz;b thtpr; rPuhf;fk; 
kw;Wk; fsdp Mw;Wg; gLf;if Kfhikj;Jt Kd;nkhopTfs; Mfpad epjpiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjd; nghUl;L Kd;nkhopag;gLk;. fsdp Mw;Wg; gLf;if 
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Kd;nkhopthdJ rPdhtplkpUe;J epjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjd; nghUl;L ,izg;Gg; 
Nguhrpupau; Nta; mtu;fSld; $l;bize;J rkug;gpf;fg;gLk;. 
  

M gjhu;j;jq;fspd; tpUj;jpAk; khriljYf;fhd gupfhuKk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - fyhepjp yf;khy; [auj;d 

 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk;  

Rw;whly; tpQ;Qhd Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ mbg;gil kw;Wk; gpuNahf 
tpQ;Qhdk; ,uz;bw;FKupa tplag;gug;ghff; fUjg;gLfpd;wJ. vt;thwhapDk;> 
NIFS ,y; Rw;whly;rhu; Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis xOq;fikg;gjpy; mJ 
NtWgl;lNjhu; cghaj;ijf; nfhz;like;Js;sJ. cs;shu;e;jkhf NIFS 
Rw;whly; tpQ;Qhd Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; cyfpd; Mu;tj;Jf;Fupa 
,yq;ifapd; Rw;whly;rhu; gpur;rpidfspd; mbg;gilahd tpQ;Qhd 
mk;rq;fis ntspf;nfhzu;tij Nehf;fhff; nfhz;lJ. Rw;whly; 
khrhjyhdJ etPd mgptpUj;jpapd; gpujhd tpisTfspy; xd;whFk;. ePu;> kz; 
kw;Wk; tspapypUe;jhd khRg; gjhu;j;jq;fSf;fhd gupfhukhdJ fUj;jpy; 
nfhs;sg;gLfpwJ. ,aw;ifapYs;s khRg; gjhu;j;jq;fspd; mbg;gilg; 
nghwpKiwfspd; fz;fhzpg;Gk; tpsq;fpf; nfhs;SjYk; kpfTk; 
Kf;fpakhdjhFk;. eNdhg;gjhu;j;jq;fs; kw;Wk; $l;Lg;gjhu;j;jq;fs; Nghd;w 
Kd;Ndw;wfukhd gjhu;j;jq;fs; gy;NtWgl;l gpuNahfq;fspy; Kf;fpa 
tfpghfj;ijf; nfhz;Ls;sd.    
 

fUj;jpl;lj;jpd; ,yf;FfSk; Fwpf;Nfhs;fSk; khriljiyf; fl;Lg;gLj;jy; 
kw;Wk; mjw;Fupa gupfhuj;jpd; nghUl;L tpidj;jpwd;kpf;f eNdhg; 
gjhu;j;jq;fis tpUj;jpnra;jYk;> [pNahiyl;Lfs;> $l;Lg;grisg; 
gjhu;j;jq;fs;> ,yq;iff; fhuPak; kw;Wk; jpz;kf; fopTfis cau; 
Nfs;tpf;Fupa ,Wjp tpisnghUl;fshf khw;wpaikj;J ,t;Ts;s+Uf;Fupa 
gjhu;j;jqfSf;Fg; ngWkjp Nru;j;jYkhFk;. ,jd;NghJ> KOikahfg; 
gad;gLj;jg;glhj kypthd %yg; nghUl;fSk;> fopTg; nghUl;fSk; Gjpa 
gjhu;j;jq;fis tpUj;jp nra;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;wd.     
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 

nraw;ghL I 

Jzpf;ifapd; gUkidf; fl;Lg;gLj;Jk; fhuzpahf SDS ,d; cjtpAld; eNdh-
[pNahiyl;ilj; njhFj;jy; 

nraw;ghL II 

Fe kw;Wk; Cu My; khw;wpaikf;fg;gl;l [pNahiyl;L Cf;fpfspd; njhFg;G. 
gz;gwpjy; kw;Wk; Cf;fr; nraw;ghl;ilj; Jzpjy;. 

nraw;ghL III 

NOx, SOx jho;j;jypw;fhf [pNahiyl;il mbg;gilahff; nfhz;l Cf;fp 

nraw;ghL IV 
capupd ,iztpw;fhf cau;-gufhe;jj; Jzpf;iffspd; Nkw;gug;ig 
khw;wpaikj;jy; 
nraw;ghL V 
nlq;fpw;fhd gf;fg; gha;r;ry; Jupj nraw;ghLila Neha;epu;za cgfuzj; 
njhFjpapd; tpUj;jp  
 
2019k; Mz;bd; Kf;fpaj;Jtk; kpf;f tpQ;Qhd Muha;r;rp KbTfs;: 

• eNdh-[pNahiyl;ilj; njhFg;gjw;fhd R+oy; el;GwTkpf;f Kiwikapd; tpUj;jp 
• nlq;fpw;fhd gf;fg; gha;r;ry; Neha;epu;za cgfuzj; njhFjpapd; tpUj;jp  

 

,. tsp khriljYk; mgha kjpg;gPLk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - fyhepjp [P. Nghtj;j 

 

tsp khrhjyhdJ cyfshtpa nghJr; Rfhjhug; gpur;rpidahFk;. tUlhe;jk; 
mz;zsthf 7 kpy;ypad; Ngu; tsp khrhjYf;F cs;shtjd; %ykhf 
,wf;fpd;wdu;. ,JNt Nehapd; mjpjPtpu epiyAld; njhlu;Gila cr;r Rw;whly; 
mghaf; fhuzpahFk;. ,yq;ifapy;> tsp khrhjYf;F cs;shjyhdJ kdpju;fspy; 
Gwf;fzpf;fj;f;f Rfhjhu mghakhfTs;sJ. tsp khrhjyhdJ 
rfytplq;fSf;FKupaJ vd;gJld; Fwpg;gpl;lnjhU gpuNjrj;jpYs;s KOf; 
Fbj;njhifAk; cl;gLfpwJ. vdNt> rpwpa mjpfupg;Gf; $l Fbj;njhif kl;lj;jpy; 



 
 

gf;fk; 20 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

 

cau; mghaj;ij Vw;gLj;jyhk;. tsp khrhjYf;F cs;shjyhdJ Rthr kw;Wk; 
,jathy;G Neha;fspd; mjpjPtpu epiyf;F ,l;Lr; nry;fpwJ. tsp khrhjy; 
%ykhf Vw;gLk; Rfhjhur; rPu;NflhdJ nghUshhu tsu;r;rpiaAk; mNj Nghy; 
eyidAk ghjpg;gjd; %ykhf ,yq;ifapd; nghUshjhuj;jpy; jhf;fjijr; 
nrYj;JfpwJ.  
 
tsp khriljy; khjpupAUtikj;jyhdJ Rfhjhu mgha kjpg;gPLfspy; 
Kf;fpaj;JtKila Fbj;njhif /  jdpegu; kl;lj;jpyhd cl;gly;fisf; 
fzpg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. “tsp khriljy; khjpupAUtikj;jy; kw;Wk; 
Rfhjhu mgha kjpg;gPL” fUj;jpl;lj;jpw;Fupa FOthdJ ,yq;ifapd; efu> fpuhkg; 
Gwq;fspYs;s tsp khriljiy khjpupAUg;gLj;jy;> tsp khriljYld; 
njhlu;Gila Rfhjhu mghaj;ijf; fzpg;gPL nra;jy; kw;Wk; tsp khriljy; 
fl;Lg;ghl;L Kiwfspd; Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gPL nra;jiy Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ. vdNt> fpilf;fg;ngWk; jfty;fs; ghjpg;Gf;F cs;shfj;jf;f 
FOf;fisAk;> mjpf mghaj;jpw;Fupa gpuNjrq;fisAk; ,dq;fhz;gjw;Fk; 
khriljiyf; Fiwg;gjw;Fupa nfhs;iffis mKy;gLj;Jtjw;Fupa 
gupe;Jiufis toq;Ftjw;Fk; gad;gLj;jg;gl KbAk;. ,f;FOtpDila 
Ma;thdJ nfhs;iffis mKy;gLj;Jtjd; %ykhf tsp khriljiyf; 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd Mjhuj;ij toq;Fk;.   

 
7.2.6. $u;g;G> R+oypay; kw;Wk; Rw;wly; capupay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk;  

fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; RNu\; gp.ngQ;rkpd;  

vdJ Ma;T$lj;jpy; jw;nghOJ Nkw;nfhs;sg;gLk; Ma;Tfs; cyfk; 
G+uhfTKs;s jiu kw;Wk; ed;dPu; R+oy;njhFjpfspYs;s jhtuq;fisAk; 
tpyq;FfisAk; gw;wpAk;> ,yq;ifapd; Nkw;F kiyj;njhlu;fspYs;sdtw;iwg; 
gw;wpAk; Xu; tpNrl ghu;itiaAk; nfhz;Ls;sJ. vt;thwhapDk;> Kjd;ikahd 
Nehf;fkhdJ ngUk;ghYk; ml;ltizg;gLj;jg;glhj Ks;se;jz;bypfs; kw;Wk; rpW 
jhtuq;fspd; gy;tifik gw;wpajhFk;. vkJ ehl;bd; Ks;se;jz;byp tpyq;Ffs; 
ngUk;ghYk; Mo;e;jha;T nra;ag;glhkNyNa cs;sd> ngUk;ghyhd Ma;Tfs; 
fhyzpj;Jt fhyj;jpy; Njhw;wk; ngw;witahFk;.  

  
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 

• ,yq;ifapYss;s Goblin rpye;jpfspd; njupT nra;ag;gl;l rhjpfspd; 
(Araneae: Oonopidae) %ykhd %yf;$w;Wf; fztuyhW 

• ,yq;ifapYss;s ghAk; rpye;jpfspd; (Araneae: Salticidae) %yf;$w;Wf; 
fztuyhWk; njhFjpg; ghFghl;baYk; 

 

 

7.2.7. czT ,urhad Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; N[.vk;. e];wpk; kupf;fhu;  

 
fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
NIFS ,d; czT ,urhadf; fUj;jpl;lkhdJ czTg; ghJfhg;ig Kw;nfhzu;tjd; 
nghUl;L gad;ghL Fiwthd jhtu tsq;fSf;Fg; ngWkjp Nru;g;gjw;fhf czT 
,urhadg; gpuNahfk; gw;wp Ma;T nra;tij Nehf;fhff; nfhz;ljhFk;. czTg; 
ghJfhg;ghdJ fhyepiy khw;wkilfpd;w R+o;epiyapy; ,yq;ifapy; Njrpa 
Kf;fpaj;JtKilaNjhu; gpur;rpidahFk;. ,e;jg; gpd;dzpapy; ,yq;ifahdJ 
jhtu tsq;fspd; nrwpthd capu;g;-gytifikiaf; nfhz;l madkz;ly 
ehlhf ,Ug;gjdhy; gad;ghL Fiwthd jhtu tsq;fSf;Fg; ngWkjp 
Nru;j;jyhdJ Xu; rpwe;j cghakhFk;.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
Muha;r;rp cjtpahsuhfpa nry;tp.v];.v];.khurpq;f mtu;fs; mT];jpNuypahtpd; 
gpwp];gdpapy; 2019 k; Mz;L fhu;j;jpif khjk; 13 k; jpfjp eilngw;w ru;tNjr 
madkz;ly tptrha Muha;r;rp khehl;by; gq;Fnfhz;L Muha;r;rp 
Kbnthd;iwAk; Kw;nfhzu;e;Js;shu;. mtu; kPz;Lk; ,yq;ifapd; nfhOk;gpy; 
2019 k; Mz;L Mtzp khjk; 08-09 k; jpfjpfspy; eilngw;w tptrhak; kw;Wk; 
czTg; ghJfhg;G njhlu;ghd ru;tNjr khehl;by; gq;Fnfhz;L kw;WnkhU 
Muha;r;rp KbitAk; Kw;nfhzu;e;Js;shu;. mtu; kPz;Lk; ,yq;ifapd; fz;bapy; 
2019 k; Mz;L Mdp 12 k; jpfjp eilngw;w mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa 
epWtdj;jpd; ,sk; tpQ;Qhdpfs; fUj;juq;fpy; Kd;nkhopT xd;iwr; nra;Js;shu;. 
Muha;r;rp cjtpahsuhfpa nry;tp urpf;fh Fzuj;d mtu;fs; Nguhjidg; 
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gy;fiyf;fofj;jpd; PGIS ,d; RESCON-2019 khehl;by; gq;Fnfhz;L Ma;T 
Kbnthd;id Kd;itj;Js;shu;. Nguhrpupau; e];wpk; kupf;fhu; mtu;fs; Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofj;jpd; BSc (czT tpQ;QhdKk; njhopy;El;gKk;) 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; ghltpjhd kPsha;Tf;fhd (czT tpQ;QhdKk; 
njhopy;El;gKk;) gq;Fjhuu;fs; Ntiyg;gl;liwapd; Xu; tsthsuhfg; 
gq;Fgw;wpAs;shu;. NkYk; mtu; Nghriz - 2019 ru;tNjr khehL> Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofj;jpd; PGIS ,d; RESCON - 2019 khehL Nghd;w gy;NtW rutNjr 
tpQ;Qhd rQ;rpiffSf;fhfr; rku;g;gpf;fg;gl;l ifnaOj;J efy;fis kPsha;T 
nra;tjw;fhd tpQ;Qhdf; FOtpd; tsthsuhf my;yJ cWg;gpduhfTQ; 
nraw;gl;Ls;shu;. 
 
Nguhrpupau; e];wpk; kupf;fhu; mtu;fSk; nry;tp urpf;fh Fzuj;dTk; 2019 k; Mz;L 
Gul;lhjp khjk 26 njhlf;fk; 29 k; jpfjp tiu elhj;jg;gl;l rpy;gNrd fz;fhl;rpapy; 
tsthsu;fshfg; gq;Fgw;wpAs;sdu;.  
 
ehl;bYs;s rkfhy tplaq;fis Kw;nfhzu;tjw;F tpUj;jpnra;ag;gl;l jPu;Tfs; 
,t;tUlj;jpy;> ,yq;ifapYs;s Njq;fha; gjdply; njhopw;rhiyfspypUe;J 
ngwg;gLfpd;w Njq;fha; tpijntspAiwfis cg-tpisnghUl;fshfg; 
gad;gLj;jty;y Ma;thdJ Kd;ndLf;fg;gl;lJ. <uypg;ghd Njq;fha; 
tpijntspAiwahdJ tpj;jftpioj;jpd; Vwj;jho 18% epiwiaf; nfhz;bUg;gjd; 
fhuzkhf> njhopw;rhiyfspy; gad;gLj;jg;gLk; 100>000 Njq;fha;fspypUe;J 
30,000 Kg tpijntspAiw ngwg;gLtjhff; fzpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJ. vkJ 

Ma;thdJ cyu; tpijntspAiwapd; xt;nthU 2.0 Kg epiwAk; mz;zsthf 

900.0 g khit tpistpg;gjhf ntspf;fhl;bAs;sJ. vdNt 100>000 

Njq;fha;fspypUe;J 6750 Kg tpijntspAiw khthdJ cw;gj;jp nra;ag;gl 
KbAk;. ,t;tifapy;> cg-cw;gj;jpg; nghUspd; gad;ghlhdJ Njq;fhapd; 
nghUshjhug; ngWkjpia Nkk;gLj;Jk;.   

 

 

7.2.8. gjhu;j;jr; nrad;Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; rhjdf; fl;LUthf;fk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; [P.Mu;.V. Fkhu 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
fUj;jpl;lkhdJ fhuPak;> fhuPaj;ij-mbg;gilahff; nfhz;l rhjdq;fs;> fhgd; kP-
nfhs;sstpfs; Mfpatw;iw mbg;gilahff; nfhz;l gupNrhjid kw;Wk; 
gjhu;j;jr; nrad;Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; rhjdf; fl;LUthf;fk; kw;Wk; Gjpa 
gjhu;j;jq;fis> gpujhdkhf cs;@Uf;Fupa nghUl;fspypUe;J cUthf;fg;gLk; 
gjhu;j;jq;fis mbg;gilahff; nfhz;l R+upaf; fyq;fSlDk; Vida 
,yj;jpudpay; rhjdq;fSlDk; njhlu;Gila fz;Lgpbg;Gfs; Mfpatw;iw 
cs;slf;Ffpd;wJ.  
fhuPag; gug;ig tpupryhf;Fjy;> mjid fhuPaj; jl;Lfshf khw;wpaikj;jy; kw;Wk; 
fhuPa nky;ypa glyq;fis cUthf;Fjy; Nghd;w fhuPaj;Jld; njhlu;Gila 
gzpfSk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fspy; mtw;wpd; gad;ghL gw;wpa Ma;Tk; 
,f;fUj;jpl;lj;jpDhlhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. NkYk;> ,f;fUj;jpl;lj;jpd; NghJ 
kpfTk; nky;ypa mfj;JwpQ;Riff;Fupa R+upaf; fyq;fspYk; ,r; R+upaf; fyq;fspy; 
gad;gLj;jg;gLk; Jis flj;Jifg; gjhu;j;jq;fs; rk;ge;jkhfTk; Ma;thdJ 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,f;fUj;jpl;lkhdJ Njq;fha;r; rpul;ilfs; Nghd;w fopTg; 
gjhu;j;jq;fis kP-nfhs;sstpfs; kw;Wk; R+upaf; fyq;fspd; vjpu; kpd;tha;fs; 
Nghd;w ,yj;jpudpay; fUtpfspy; gyjug;gl;l gpuNahfq;fspd; nghUl;L mjpf 
Jis nfhz;l ,yj;jpudpay; uPjpahff; flj;Jk; Vtg;gl;l fupahf 
khw;wpaikj;jiyAk; nfhz;Ls;sJ. ,yq;iff; fhuPaj;jpypUe;J tUtpf;fg;gLk; 
tpupthf;fg;gl;l fhuPaKk; ePu; kw;Wk; tsp Rj;jpfupg;gpw;fhfTk; ePupy; Vw;gLk; 
vz;nza; rpe;Jjiyr; Rj;jpfupg;gjw;fhfTk; gupNrhjpf;fg;gLfpwJ.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
Njq;fha;r; rpul;ilapypUe;J cau; kpd; flj;JifiaAk; mjpf Jis nfhz;l 
Vtg;gl;l fupiaAk; cw;gj;jp nra;tjw;fhd Xu; vspa KiwikahdJ Ma;Tf;F 
cl;gLj;jg;gLfpwJ. ,t; Vtg;gl;l Njq;fha;r; rpul;ilf;fupahdJ 175 F/g 
kl;lj;jpw;F cau;j;jg;gl;l nfhs;jpwid toq;fty;y kP-nfhs;stp kpd;tha;fspd; 
cUthf;fj;jpd; nghUl;Lg; gad;gLj;jg;gl;lJ. kP-nfhs;stp kpd;tha;fs; toikahf 
Jhshf;fg;gl;L Vtg;gl;l fupiaAk; gpizg;ghidAk; gad;gLj;jpf; 
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fl;LUthf;fg;gLfpd;wd. ehk; njhFg;gpw;Fupa gpizg;ghid ,aw;ifahd 
gyhg;gog; ghiyg; gad;gLj;jpg; gpujpapl;Ls;Nshk;> ,jdhy; gyhg;gog; ghyhdJ 
ePu;f; fiurypy; fiuahj jd;ikAilaJ Mifahy; nfhs;sstpapd; ghtidf; 
fhykhdJ mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. ,t; Cf;fg;gl;l fupapd; kw;WnkhU 
gpuNahfkhdJ rha-czu;jpwDila R+upaf; fyq;fspy; (DSCs) vjpu;kpd;thahfg; 
gad;gLj;Jtjd; nghUl;L  flj;Jk; nts;sPa xl;irl;Lf; fz;zhbapy; Xu; 
nky;ypa gilahfg; gbthf;FjyhFk;. R+upaf; fyq;fspd; 7.85% tpidj;jpwdhdJ> 
capu;g; gjhu;j;jq;fspypUe;J ngwg;gLfpd;w Cf;Ftpf;fg;gl;l fhgdpd; Vida 
tbtq;fspypUe;J ngwg;gLfpd;w ngWkhdq;fis kpQ;Rfpd;wJ. Nrjdf; 
fiug;ghd;fspd; jho; nfhjpepiyAk; cau; MtpaKf;fk; DSC fspd; ePz;lfhy 

];jpuj;jd;ikia kl;Lg;gLj;Jtjd; fhuzkhf> DSC fspy; mad;jd;ikahd 
jputq;fis fiug;ghd;fshfg; gad;gLj;jty;y ,ay;jfthdJ Muhag;gLfpd;wJ. 
,f; fhyj;jpd; NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;l kw;WnkhU Ma;Tg; gug;ghdJ CuI I Jis 

flj;jy; gjhu;j;jkhfg; gad;gLj;jp perovskite R+upaf; fyq;fspd; 

fl;LUthf;fkhFk;> ,J CuI ,d; vspa mOj;Jif Kiwikapd; %ykhf 8% 
tpidj;jpwidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F toprikf;fpwJ. fhuPa mfo;tplq;fspd; 
Rtu;g; ghiwfspy; ,ize;Js;s fopTf; fhuPaj;ij Mfo;tjd; nghUl;Lk; 
mt;thW ngwg;gLfpd;w fhuPaj; Jfis kpif tpupthf;fg;gl;l fhuPakhf 
khw;wpaikg;gjw;Fk; Xu; vspa ,urhadf; fiuriyg; gad;gLj;jp jdpj;Jtk;kpf;f> 
nryT-Fiwthd> xNu-jlitf;Fupa Kiwik xd;iw ehk; tpUj;jp nra;Js;Nshk;. 
vz;nza;f; frpTfis mfw;Wtjw;Fk; frpe;j vz;nzia Ma;Tnra;tjw;Fk; 
,t;thW kpif tpupthf;fg;gl;l fhuPaj;ijg; gad;gLj;Jk; Xu; jdpj;Jtk;kpf;f 
GJikahd Kiwikia ehk; tpUj;jp nra;Js;Nshk;. NkYk;> 
,r;nrad;KiwapypUe;J tUtpf;fg;gLk; kpif tpupthf;fg;gl;l fhuPakhdJ fpugPdpd; 
cw;gj;jpf;Fk; gad;gLj;jg;gl;lJ.  

 
ehl;bYs;s rkfhy tplaq;fis Kw;nfhzu;tjw;F tpUj;jpnra;ag;gl;l jPu;Tfs; 
vz;nza;f; frpTfs; cyfshtpa Xu; gpur;rpidahf ,Ug;gJld; vz;nza;f; 
frpTfisr; Rj;jpfupj;jyhdJ rypg;G+l;Lfpd;wJk; nryT $baJkhd 
nrad;Kiwfis cs;slf;Ffpd;wJ. ,f;fhyfl;lj;jpd; NghJ frpe;j vz;nzia 
mfw;Wtjd; nghUl;Lk; kpd;tha; fl;LUthf;fj;jpw;Fkhf kpif tpupthf;fg;gl;l 
fhuPaj;jpd; gpuNahfq;fis tu;j;jfikag;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpia ehk; 
Muk;gpj;Js;Nshk;. ,yj;jpudpay; njhopw;rhiyfspYk; mNjNghy; ePu; kw;Wk; tsp 
Rj;jpfupg;gpd; NghJk; gad;gLj;jg;gLfpd;w gjhu;j;jj;ij khw;wpaikg;gjd; 
nghUl;Lk; cau;thd ngWkhdk; xd;iwr; Nru;g;gjd; nghUl;Lk; GJikkpF mjp 
rpwe;jNjhu; nrad;Kiwapd; %ykhf cUthf;fg;gl;l ,yj;jpudpay; uPjpahf cau; 
flj;JifAilaJk; Jis Cf;Ftpf;fg;gl;lJkhd Njq;fha;r; rpul;ilf; fupahdJ 
cUthf;fg;gl;lJ> ,r; nrad;KiwahdJ jdpahf rpwpa kl;lj;jpNyh my;yJ 
ghupa njhopw;rhiy kl;lj;jpNyh Nkw;nfhs;sg;gl Kbk;. ,t;thwhff; fopTg; 
nghUl;fshfpa Njq;fhar; rpul;ilfisg; gad;gLj;JjyhdJ nlq;F kw;Wk; 
Vida Esk;gpd; %ykhfg; guTfpd;w Neha;fis ,y;yhnjhopf;Fk; Njrpa 
Kaw;rpf;Fk; cWJizahf mikfpd;wJ.   

 
 

 

7.2.9. Ez;zq;fp capu;j;njhopy;El;gtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; fhkpdp nrdptpuj;d 

 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
mtiuapdk;-my;yhj> ney;> Nrhsk;> kuf;fwp tiffs;> Njapiy> 
Nghd;wtw;Wf;fhf ehk; 2003 ,y; capu;g;gil capupd-cuq;fisf; [(Biofilm Bio-

fertilizers (BFBFs)] fz;lwpe;Js;Nshk;. ,J 2014 ,y; tu;j;jfkag;gLj;jg;gl;lJ.  
ney;ypw;fhf ,J RRDI cld; ,ize;J gj;jynfhltpy; Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gl;L> 
tptrhapfspd; tay;fspy; Kjd;Kjypy; 2015 ,y; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ> mj;Jld; 
cw;gj;jpahdJ 2016 ,y; rpwpa mstpy; tu;j;jfkag;gLj;jg;gl;lJ. ,Jtiu> 
BFBFfs;  Mapuf;fzf;fhd Vf;fu;fspy; ney; tpisr;riy 10-30% ,ypUe;J 
mjpfupj;j mNjrkak; tptrhapfshy; gad;gLj;jg;gLk; ,urhad NPK tiff;Fupa 
cuq;fis 50% tiu Fiwj;Js;sd. vjpu;fhyj;jpy; ,urhad cuq;fspd; 
,wf;Fkjpia epWj;Jtjd; %ykhf ,it ehl;bw;F kpy;ypad; &gha;fis Nrkpf;f 
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topNfhYtJld;> kf;fspd; MNuhf;fpaj;ijAk; Rw;whliyAk; ghJfhf;Fk;. 
,t;ntz;zf;fUTk; ,yq;ifapd; tptrhaj;jpd; nghUl;L Njrd kw;Wk; 
capu;g;grisfis mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd mjpNkjF rdhjpgjpap;d 
vz;zf;fUTld; xj;jpirfpd;wJ.    
 
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
2019k; Mz;bd; NghJ ehk; Rw;whly; kw;Wk; Rfhjhug; gug;Gf;fspy; BFBF 
gpuNahfj;jpd; ngWNgWfs; gw;wp Ma;T nra;Js;Nshk;. xU Ma;tpy; BFBF 
gpuNahfj;jpd; %ykhf ney;Yf;Fupa kz;zpd; Njf;fk; (SCS) my;yJ 
fsQ;rpag;gLj;jyhdJ Ma;T nra;ag;gl;lJld; ,yq;ifapd; gy;NtW 
khtl;lq;fspYs;s 25 milahsg;gLj;jg;gl;l miktplq;fspy; ahy 2018> kfh 
2018/19 kw;Wk; ahy 2019 Mfpa %d;W mLj;jLj;j gUtfhyq;fspy; tptrhapfspd; 
,urhad cuq;fis khj;jpuk; gad;gLj;jp Nkw;nfhz;l gpuNahfj;Jld; xg;gPL 
nra;ag;gl;lJ. ,J tspkz;lyj;Jf;Fupa CO2 ,d; msitf; Fiwg;gjw;F 
mtrpakhdJ vd;gJld;> G+Nfhs ntg;gkhjiyAk; fhyepiy khw;wj;ijAk; 
jzpg;gjw;Fk; toprikf;fpwJ. NkYk;> ,f;fhgd; thzpgj;jpd; %ykhf me;epar; 
nrythzpia <l;bf;nfhs;syhk;> mjhtJ mjpfstpy; CO2 I ntspNaw;Wfpd;w 
njhopy;kakhf;fg;gl;l ehLfs; SCS ,d; %ykhf jkJ kz;zpy; C If; 
fsQ;rpag;gLj;Jfpd;w ehLfSf;Fg; gzj;ijr; nrYj;Jfpd;wd. tptrhapfspd; 
,urhad cug; ghtidf;F cl;gLfpd;w nkhj;j tUlhe;j new; nra;iff;Fupa 2.5 
kpy;ypad; Vf;fu;fis ehk; BFBF gpuNahfj;jpw;F khw;wPL nra;Nthkhapd;> mLj;j 
Ie;J tUlq;fspy; ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F NkYk; ca. 190 gpy;ypad; 
&gha;fis vk;khy; Nru;g;gpf;ff; $bajhftpUf;Fk; vd;gJ Mu;tj;Jf;Fupa 
tifapy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. xj;j ngWNgwhdJ Njapiyg; gapu;r; nra;ifapYk; 
mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,iyf; fha;fwp tiffs; Nrjd tiff;Fupadth my;yJ 
,y;iyah vd;gijj; Jzptjd; nghUl;L ehk; Xu; vspa Ma;T$l Kiwikia 
tpUj;jp nra;Js;Nshk;. ,jd;NghJ> Ez;zq;fpfspd; tsu;r;rpapd; nghUl;L 
,iyfspd; Xu; vspa Ma;T$l tsu;g;ghdJ ,jidj; Jzptjd; nghUl;L 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

ehl;bYs;s rkfhy tplaq;fis Kw;nfhzu;tjw;F tpUj;jpnra;ag;gl;l jPu;Tfs; 
2019 k; Mz;bd; NghJ mk;ghe;Njhl;il> nghyd;dWit> FUehfy;> mk;ghiw 
kw;Wk; kfpaq;fid Mfpa gpuNjrq;fspYs;s 4>000 Vf;fu;fs; tp];jPuzKila 
new;gapu;r; nra;ifapy; BFBF mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,J ,urhad cuq;fspd; 
ghtidia 50% tiu Fiwj;jJld;> mjd; %ykhf kdpj MNuhf;fpak;> 
nghUshjhuk; kw;Wk; Rw;whliyg; ghJfhf;fTk; toprikj;jJ.  
 

ney; SCS MdJ G+Nfhs ntg;gkhjy; kw;Wk; fhyepiy khw;wk; rk;ge;jkhd 
gpur;rpidfis Kw;nfhzUk;.  
 

 

7.2.10. %yf;$w;W Ez;ZapupaYk; kdpj Neha;fSk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 

fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; B.vd;. kfd - Muha;r;rp 
 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
vkJ Muha;r;rpahdJ ntt;NtW Rw;whly;fspYs;s Ez;Zapu; R+oypay; kw;Wk; kdpj 
Neha;fspd; kPjhd Ez;zq;fpfspd; jhf;fk; gw;wpaJ MFk;. ehk; cyfshtpa 
uPjpapYk; Njrpa uPjpapYk; kdpjidg; ghjpf;fpd;w njhw;Wk; kw;Wk; njhw;wh 
Neha;fisg; gpujhdkhff; fUj;jpw; nfhz;lJld; ,t;tpQ;Qhdg; gpur;rpidfis 
%yf;$w;W Ez;Zapupay; kl;lj;jpy; tpsq;fpf; nfhs;tjw;Fk; Kaw;rpj;Js;Nshk;.  
 

tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
2019 k; Mz;bd; gpujhd MW Muha;r;rpr; nraw;ghLfshtd: Rthr Neha;fs; kw;Wk; 
Ez;zq;fpfs; gw;wpa Muha;r;rp - ,jd; NghJ EiuaPuy; Gw;WNeha; kw;Wk; 
%r;Rf;Foha;j; jsu;r;rpAila Nehahsu;fspy; EiuaPuYf;Fupa Ez;thoplj;jpd; 
tfpghfk; njhlu;ghd Ma;thdJ G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ.  ,yq;ifiaAk; 
ghfp];jhidAQ; Nru;e;j Nehahsu;fspy; kUe;Jf;Fj; jLg;ghw;wYila Mycobacterium 
tuberculosis ,d; gpwg;Gupik ,ay;gha;Tk; mtw;Wld; ,ize;Js;s capupd 
milahsg;gLj;jpfis ,dq;fhzYk; nrad;KiwapYs;sd> mNjrkak; 
,yq;ifapd; fz;bapYs;s Nehahsu;fspd; gP[pq; kuGtopf;Fupa jdpg;gLj;jg;gl;l 
Mycobacterium tuberculosis I ,dq;fhz;gjw;Fupa Ma;thdJ G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ. Vida Ie;J Muha;r;rpr; nraw;ghLfSk; ,yq;ifapYs;s 
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nte;eP&w;Wf;fspYs;s kpifntg;gehl;l Ez;zq;fpfspd; gy;tifik kw;Wk; guk;gy; 
gw;wpa Ma;it cs;slf;Ffpd;wd: kP-kugZ mZFKiw> ,yq;ifapd; njupT 
nra;ag;gl;l Rw;whly;fspYs;s resistome fspd; ,ay;gha;T> ,yq;ifapYs;s 
m];ng];Nuh]; njhopw;rhiyg; gzpahsu;fspilNa epyTfpd;w m];ng];Nuh]; 
njhlu;ghd njhopy;rhu; Rfhjhug; gpur;rpidfs; njhlu;ghd Nehapay; Ma;T> epyf;fPo; 
ePupYs;s ehl;gl;l rpWePuf Neha; (CKDu) mghaf; fhuzpfs; njhlu;ghd nrwpthf;fy; 
nghwpKiwAk; mit cs;nsLf;fg;gLk; topKiwfSk; rhj;jpakhd gupfhuq;fSk;> 
kw;Wk; jpuSiff;Fupa Ez;zq;fpfspdJk; Jfs;j; jd;ikahd gjhu;j;jq;fspdJk; 
rhj;jpakhd EioT topfisj; Jzptjd; nghUl;L ,yq;if G+uhfTk; gYhd; 
gwg;Gfis Nkw;nfhs;Sjy;. 

• EiuaPuy; Ez;thoplk; njhlu;ghd Muha;r;rp KbTfs; Corynebacterium 
tuberculostearicum, Keratinibaculum paraultunense Mfpad EiuaPuy; Gw;W 
Nehahsu;fspy; khj;jpuk; ,Ug;gjidAk; mit Fwpj;j Neha;f;fhd 
milahsg;gLj;jpfshff; fUj;jpw; nfhs;s KbAk; vd;gijAk; 
ntspg;gLj;jpAs;sd.  

• gP[pq; kuGtopf;Fupa Mycobacterium tuberculosis tu;f;fq;fisg; gw;wpa 
Ma;thdJ 26% (95% CI: 18%-35%) Md TB Nehahsu;fs; gP[pq; kuGtopapdhy; 
njhw;Wf;F cs;shf;fg;gLtij ntspg;gLj;jpAs;sJ. njhz;ilr;rsp 
khjpupfis (2+ and 3+) mjpfk; nfhz;Ls;s ntspehLfSf;F gpuahzk; 
Nkw;nfhz;l kw;Wk; 35 tajpYk; Fiwthd ,isNahupilNa gP[pq; kuGtopfs; 
Fwpg;gplj;jf;f msTf;F cau;thf ,dq;fhzg;gl;Ls;sd. 
 

• Foe;ijfspd; Rthr MNuhf;fpj;jpd; kPJ Ez;zq;fpfisf; nfhz;l tspapd; 
juj;jpd; ghjpg;G njhlu;ghd Ma;thdJ> fpuhkg;Gw Kd;gs;sp khztu;fSld; 
(31.17%) xg;gpLifapy; efu;g;Gw Kd;gs;sp khztu;fspy; $ba tpfpjhrhuj;jpdu; 
(57.97%) Mff; Fiwe;jJ xU Rthr NehapdhyhtJ (Nkw; Rthrf; Foha; 
njhw;Wfs;> ehrpaow;rp> ngU%r;R Nghd;wd) my;yYWtij vLj;jpak;gpAs;sJ. 
NkYk;> cl;Gw kw;Wk; ntspg;Gw R+oy;fs; ,uz;bYNk efu;g;Gw Kd;gs;sp 
khztu;fspd; cl;Rthr msT tPjkhdJ cau;thf (2.00 × 104 kw;Wk; ehSf;F 
1.05 × 104 fyq;fs;/kg) ,Ue;jJ.   

 
 

 

7.2.11. eNdhj;njhopy;El;gKk; cau;epiyg; gjhu;j;jq;fSk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - fyhepjp V. tp[arpq;f 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 

kypthd %y tsq;fshf jw;nghOJk; Vw;Wkjp nra;ag;gLfpd;w gy;NtW tifg;gl;l 
mjpfstpy; nghUshjhu uPjpapy; gad;kpf;f fdpkq;fis ,yq;ifahdJ 
nfhz;Ls;sJ. mit cyfshtpa eNdh njhopy;El;gj;jpYk; Vida cau;-
njhopy;El;g njhopy;Kiwg; gpuNahfq;fspYk; gpujhd tfpghfj;ijf; nfhz;bUf;f 
ty;y rhj;jpag;ghl;ilf; nfhz;bUg;gpDk;> ,g; gpuNahfq;fspd; nghUl;L 
juNkw;Wtjd; %ykhf cupa tifapy; vkJ fdpkq;fSf;F ngWkjp Nru;j;jyhdJ 
FiwahfNt cs;sJ. MfNt ,f;fUj;jpl;lkhdJ> mt;thwhd cau; 
,yhgkPl;lj;jf;f njhopy;El;gg; gpuNahfq;fspd; nghl;L vkJ fdpa tsq;fis 
tpUj;jp nra;tjd; %ykhf mbg;gilahd> Mdhy; ,yf;if Nehf;fpa> 
Kd;Ndw;wfukhd tpQ;Qhdf; fz;Lgpbg;Gfis tpypAWj;Jfpd;wJ. rf;jp khw;wPL 
kw;Wk; Nrkpj;jy; gpuNahfq;fspd; nghUl;L> gpujhdkhf Gjpa kPs;kpd;Ndw;wj;jf;f 
gw;wupfSf;fhf Gjpd Kd;Ndw;wfukhd Fiwflj;jpfs; gw;wpa Muha;r;rpahdJ 
,f;fUj;jpl;lj;jjpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; kw;WnkhU Kf;fpaj;Jtk;kpf;f Ma;thFk;. 
mjd; fPo;> etPd eNdhj;njhopy;El;g cghaq;fisAk; nrad;KiwfisAk; 
gad;gLj;jp epiykhW cNyhf-mbg;gilapyhd miuf;flj;jpfis tpUj;jp 
nra;tjw;fhf gy;NtW Muha;r;rpf; fz;Lgpbg;Gfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.   

tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
nryT Fiwe;j eNdh gjhu;j;jj; njhFg;Gj; njhopy;El;gq;fisg; gad;gLj;jp rf;jp 
khw;wPl;Lf;fhf nryT Fiwe;jJk; Nkk;ghlhd nraw;ghL kpf;fJkhd 
gjhu;j;jq;fis tpUj;jp nra;jy;: ikf;NuhdpypUe;J eNdh mstpil tiuapyhd 
gUkDila Jfs;fspd; cUttpaiyAk; gUkidAk; fl;Lg;gLj;Jfpd;w 
nghwpKiwfis tpsq;fpf; nfhs;tjd; nghUl;L> eNdhj; Jfs; cUthf;fj;jpy; 
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gspq;fpd; tsu;r;rpapd; kPjhd KdNdhbg; gjhu;j;jj;jpd; jhf;fkhdJ ,t; 
cgnraw;ghl;bd; NghJ Muhag;gl;lJ. NkYk;> kpd;dpurhadr; rf;jp khw;wPl;bd; 
kpd;;tha; gpuNahfj;jpw;fhf Nkk;ghlhd nraw;ghL kpf;f epiykhW cNyhf 
miuf;flj;jpfis tpUj;jp nra;Ak; mWjpahd Fwpf;NfhSld; Kd;Ndw;wfukhd 
mbg;gil tpQ;Qhd Muha;r;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  
 

tutpUf;Fk; Na mad; kw;Wk; Mg mad; gw;wupfspd; kpd;gFnghUs; kw;Wk; 
kpd;tha;fspd; gpuNahfj;jpw;fhd gjhu;j;jq;fspd; tpUj;jp: kypthd (epiykhW) 
jhz;ly; cNyhfq;fSld; fyg;glQ; nra;ag;gl;l vkJ Na-Ni-Mn-Co 
xl;irl;Lfis vjpu; kpd;tha;g; gjhu;j;jq;fshfTk; tpUj;jp nra;ag;gl;l vkJ 
eNdhf; fl;likg;Gila Na2Ti3O7 I Neu; kpd;tha;g; gjhu;j;jkhfTk; gad;gLj;jp 
Ma;T$lf; fyq;fs; Nrhjpf;fg;gl;ld. mit kPs;kpd;Ndw;wj;jf;f Na mad; 
gw;wupfspy; ];jpuj;jd;ikahd Kd;Ndw;wj;ij ntspg;gLj;jpAs;sd.  
 

kPs;kpd;Ndw;wj;jf;f Li-mad; gw;wupfspd; kpd;dpurhad Nkk;ghl;bw;fhd Ma;Tfs;: 
kPs;kpd;Ndw;wj;jf;f KOikahf Li-mad; nfhz;l ehzaf; fyTU gw;wupfis 
,yq;ifapd; fhuPaj;ij Neu; kpd;thahfTk; fz;Lgpbf;fg;gl;l vkJ eNdhf; 
fl;likg;Gila (epiykhW) jhz;ly; cNyhf xl;irl;il vjpu; kpd;thahfTk; 
gad;gLj;jp cs;s+upy; fl;LUthf;fp Nkw;nfhs;sg;gl;l vkJ Ma;thdJ> 
Kf;fpakhf kypthd tpiyapy; cau; nfhs;ssT kw;Wk; ghtidf; fhyj;ij 
ntspg;gLj;jpAs;sJ.  
  
fUj;jpl;lj;jpd; KOikahd Kd;Ndw;wk; 
NIFS ,y; vkJ fUj;jpl;lj;Jld; ,ize;jjhf “cau;uf gw;wup Ma;Tf;fhd Njrpa 
epiyak; (NCABR)” jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j NCABR MdJ gw;wup kw;Wk; rf;jp 
njhlu;ghd gpuNahfq;fspd; nghUl;L cs;ehl;Lf; fdpkq;fis tpUj;jp nra;jy; 
njhlu;ghf ehl;by; Ma;tpy; <Lgl;Ls;s rfy Muha;r;;rpf; FOtpdUf;Fk; 
jpwe;Js;s Ma;T$l trjpahFk;. igAUf; fyq;fs; Nghd;w ghupa gw;wup 
tiffisf; fl;LUthf;Ftjd; nghUl;L Nkyjpf Ma;Tfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

  

7.2.12. ,aw;if cw;gj;jpg; nghUl;fs; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; A+.vy;.gp. [arpq;f 
 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
NIFS ,Dila ,aw;if cw;gj;jpg; nghUl;fs; fUj;jpl;lj;jpd; gpujhd 
Fwpf;NfhshdJ kdpj kw;Wk; jhtu Neha;fisf; fl;Lg;gLj;jty;y tsq;fshfj; 
jpfoj;jf;f capu;j;njhopw;ghl;Lf;Fupa gpupj;njLg;GfisAk; Nru;itfisAk; 
,dq;fhZjy; MFk;. Muha;r;rpr; nraw;ghLfs; gpujhdkhf ,yq;ifapd; 
jhtuq;fs;> gq;fRf;fs; (clyfg; gq;fRf;fs; mlq;fyhf) kw;Wk; 
cl;nfhs;sj;jf;f goq;fs; Mfpatw;wpypUe;jhd Jiz mDNrgg; nghUl;fspd; 
,urhadk; kw;Wk; capu;j;njhopw;ghL Mfpatw;iw mbg;gilahff; 
nfhz;litahFk;. Muha;r;rpapd; kw;WnkhU gug;ghdJ Njapiy> kUj;Jtj; 
jhtuq;fs;> cz;jF goq;fs; kw;Wk; thridj; jputpaq;fspy; fhzg;gLfpd;w 
gy;gPNdhy;fis jput epwg;gjptpay; - nghUz;ik epwkhiyapay; (Liquid 
Chromatography - Mass Spectrometry [LC-MS]); njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp 
,dq;fhZjy;> mWtilf;Fg; gpd;duhd gq;fR Neha;fs;> jz;L-Edp 
kz;zpwkhjy; kw;Wk; khk;go tu;f;fq;fspd; goq;fspy; JisahFjy;> gl;iltha; 
fWj;jy; kw;Wk; cl;rij kz;zpwkhFjy; Nghd;w %d;W clw;njhopypay; 
FiwghLfs; gw;wpa Ma;Tk; fl;Lg;ghLk;. mj;Jld;  cz;jF kw;Wk; Vw;Wkjpia 
Nehf;fhff; nfhz;l gog; gapu;fspy; TomEJC Ma;itAk; nfhz;Ls;sJ. ,t; 
Muha;r;rpr; nraw;ghLfs; kpfTk; gue;jit vd;gJld; ,aw;if cw;gj;jpg; 
nghUl;fspd; ,urhadk;> kUe;jpay; Muha;r;rp kw;Wk; Gjpa gjhu;j;jq;fs; 
njhlu;ghd mbg;gil Muha;r;rpiag; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wd.   
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
NIFS ,d; fUj;jpl;lq;fs; gpujhdkhf gpd;tUk; ehd;F tplag;gug;Gf;fisg; 
gw;wpadthFk;: 
(1) tptrhak; kw;Wk; kdpj MNuhf;fpak; njhlu;ghd gpuNahfq;fspd; nghUl;L 

jhtu %yq;fs; kw;Wk; jhtuNknyhl;b kw;Wk; jhtutfnthl;b tiff;Fupa 
gq;fRf;fspd; gpupj;njLg;Gfs; njhlu;ghd Muha;r;rp 

(2) cz;jF goq;fspd; ,urhadKk; capu;j; njhopw;ghLk; 
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(3) jhtuj; Jiz mDNrgg; nghUl;fSk; capu;;j;njhopw;ghLila 
gpupj;njLg;Gfspd; LC-MS tiuGUg;gLj;jYk; 

(4) khk;go TomEJC tiffspd; Vw;Wkjp tha;g;igg; ghuJhukhfg; ghjpf;fpd;w 
mWtilf;Fg; gpdduhd Neha;fs; kw;Wk; FiwghLfs; gw;wpa Ma;T 

 
kUj;Jt Kf;fpaj;Jtkila jhtuq;fs; kw;Wk; cz;jF goq;fSld; 
,ize;Js;s gq;fRf;fspd; ,urhadKk; capu;j; njhopw;ghLk;: jw;nghOJ ehk; 
rpy kUj;Jt Kf;fpaj;Jtkila jhtuq;fspypUe;J gpupj;njf;fg;gl;l 
jhtutfnthl;b tiff;Fupa gq;fRf;fshy; cUthf;fg;gLfpd;w Jiz mDNrgg; 
nghUl;fspd; ,urhadKk; capu;j; njhopw;ghLk; gw;wp Ma;T 
nra;Jnfhz;bUf;fpNwhk;. Mu;tj;Jf;Fupa fl;likg;G ,ay;Gfs; kw;Wk; rpy 
gad;kpF capu;j; njhopw;ghLila gy;NtWgl;l Jiz mDNrgg; nghUl;fs; 
gpupj;njLf;fg;gl;Ls;sd.   

jhtuq;fspypUe;jhd nehjpa epNuhjpfs;: Myristica fragranc ,ypUe;J 
gpupj;njLf;fg;gl;l Jiz mDNrgg; nghUl;fshtd - malabaricone C (1), 3-(3-
methyl-5-pentyl-2-furanyl)-2(E)-propenoic acid (2), licarin A (3), maceneolignan B (4) 
kw;Wk; elemicin (5). Nru;it 1 MdJ cau;thd AChE epNuhjpg;Gr; nraw;ghl;ilAk; 
(IC50 2.06 ± 0.04 μg/mL)  vjpnuhl;rprNdw;wr; nraw;ghl;ilAk; (IC50 6.56 ± 0.02 μg/mL) 
ntspf;fhl;ba mNjrkak;> Nru;it 2 MdJ typikahd α-glucosidase epNuhjpg;Gr; 
nraw;ghl;il (IC50 50.91 ± 0.01 μg/mL) ntspf;fhl;baJ. ,JNt 2 ,dJ α-
glucosidase epNuhjpg;Gr; nraw;ghL rk;ge;jkhd KjyhtJ mwpf;ifahFk;. M. 
fragrans ,d; Nky;tsupahdJ> Alzheimer Neha;f;Fupa rpfpr;irapd; NghJ 
gad;gLj;jf; $ba tifapy; Ma;T$lj;jpw;F ntspNa rpwg;ghd 
vjpu;Nfhypnd];jNuR (anticholinesterase) kw;Wk; α-glucosidase epNuhjpg;Gj; 
jhf;fq;fis ntspg;gLj;jpaijg; ngWNgWfs; Rl;bf; fhl;Lfpd;wd.   

gq;fR mDNrgg; nghUl;fs;: jhtutfnthl;b tiff;Fupa gq;frhd Biscogniauxia 
capnodes ,ypUe;J Jiz mDNrgg; nghUl;fs; gpupj;njLf;fg;gl;L 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJld; ,g;gpupj;njLg;gpd; epwkhiyapaYf;Fupa Ijhf;fyhdJ 
reticulol (1) kw;Wk; 6-O-methyl-reticulol (2) Mfpa 2 isocoumarinfisAk; 5-
methylmellein (3) kw;Wk; 7-hydroxy-5-methylmellein (4) Mfpa 2 
dihydroisocoumarinfisAk; toq;fpAs;sJ. Nru;it 1 MdJ 2,2′-diphenyl-1-
picrylhydrazyl radicals (IC50 value, 58 μg/mL) ,w;F vjpuhf ,ilj;jukhd 
vjpnuhl;rprNdw;wr; nraw;ghl;il ntspf;fhl;baJ. ,JNt jhtutfnthl;bahfpa 
B. capnodes  ,d; gpupj;njLg;G gw;wpaJk; mNj Nghy; B. capnodes ,ypUe;J Nru;it 
1 kw;Wk; 4 ,d; gpupj;njLg;G gw;wpaJkhd KjyhtJ mwpf;iifahFk;.  
 
TomEJC khk;go tu;f;;fj;jpd; mWtilf;Fg; gpd;duhd Neha;fSk; FiwghLfSk;: 
jz;L-Edp kz;zpwkhFjYld; njhlu;Gila vl;L gq;fR Nehahf;fpfs; 
gpupj;njLf;fg;gl;L> ,dq;fhzg;gl;L mtw;wpd; NehapayhdJ epu;zapf;fg;gl;Ls;sJ. 
mWtilf;F Kd;duhd kw;Wk; gpd;duhd Kfhikj;Jt eilKiwfs; 
cUthf;fg;gl;L mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd. gok; JisahFjYf;fhd fhuzkhdJ 
%yfq;fspd; gw;whf;FiwNa vdgJ ICP Ig; gad;gLj;jp go ,ioaq;fspd; 
Ma;tpd; %ykhf ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. JizAuf; fyit xd;iwr; 
Nru;j;jyhdJ gok; JisahFk; re;ju;g;gj;ij 1% ,w;Ff; fPo; Fiwj;jikahdJ 
JisahFjy; Kfhikj;Jtj;jpw;nfdg; gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. gl;iltha; 
kz;zpwkhFjyhdJ (Lenticel Browning [LD) gl;iltha;fspDhL Nkyjpf ePu; 
cl;nry;tjd; fhuzkhf Vw;gLfpd;wJ. Fwpj;j rpy mWtilf;Fg; gpd;duhd 
ifahsy; eilKiwfis khw;wpaikg;gjd; %ykhf ,jidf; Fiwf;fyhk;. 
cl;Gwr; rij kz;zpwkhFjyhdJ (Internal Pulp Browning [IPB]) rpy 
clw;njhopypay; kw;Wk; thdpiyf;Fupa fhuzpfSld; njhlu;GilaJ vdf; 
fz;lwpag;gl;Ls;sJ. go mWtil Kiwikfis khw;wpaikg;gjd; %ykhf 
,f;FiwghlhdJ jtpu;f;fg;gl KbAk;.   
 
fUj;jpl;lj;jpd; KOikahd Kd;Ndw;wk; 
 

• ,yq;ifapd; jhtuq;fs; kw;Wk; gq;fRf;fspypUe;J capupdr; nraw;ghLila 
gpuj;njLg;Gfs; Æ Nru;itfspd; ,dq;fhzy; njhlu;e;J Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ 
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• mWtilf;Fg; gpd;duhd Neha;fs; kw;Wk; %d;W FiwghLfSf;Fupa 
fhuzpfisAk; mWtilf;F Kd;duhd kw;Wk; gpd;duhd Kfhikj;Jt 
eilKiwfisAk; gw;wpa G+uz tpsf;fk;. ,Wjpahf> fUj;jpl;lj;jpd; 
ngWNgwhdJ mWtil nra;ag;gl Ntz;ba rpwe;j juKs;s goq;fspd; 
,og;igAk; mWtilf;Fg; gpd;duhd ,og;GfisAk; Fwpg;gplj;jf;f mstpw;Ff; 
Fiwj;jJs;sJld; Vw;Wkjp nra;aj;jf;f khk;goq;fspd; msitAk; 
mjpfupj;Js;sJ.  
 

7.2.13. Nghriz capupurhadtpay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - fyhepjp Wtpdp ypadNf 
 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
 

Nghriz capupurhadtpay; MuHa;r;rpf; fUj;jpl;lkhdJ czTfspd; njhopw;ghL 
kw;Wk; Nghriz rk;ge;jkhd gy;NtW mk;rq;fs; njhlu;gpy; ftdQ; 
nrYj;JtJld; kf;fspd; MNuhf;fpaj;ijAk; eyidAk; Nkk;gLj;Jtjd; nghUl;L 
czT> czTg; ghJfhg;G kw;Wk; cztpd; capupay; uPjpahff; fpilf;fj;jf;f 
jd;ik Nghd;w gue;Jgl;l tplag;gug;Gfis cs;slf;Ffpd;wJ. KbTfs; 
MNuhf;fpakhd czTfisj; njupT nra;jy;> Neha;fs; kw;Wk; Neha; 
mghaq;fisf; Fiwj;jy; kw;Wk; cl;nfhs;sg;gLfpd;wdTk; Fiwthf 
cl;nfhs;sg;gLfpd;wdTk; Mfpa czTfspd; Nghriz kw;Wk; njhopw;ghl;L 
,ay;Gfs; gw;wpa mwpitg; ngw;Wf;nfhs;SjYf;F cjtf; $badthFk;.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
 

2019 k; Mz;by;> Nghriz capupurhadtpay; fUj;jpl;lkhdJ fPNo 
tpgupf;fg;gl;Ls;s %d;W tplag;gug;Gf;fis Nehf;fhf; nfhz;bUe;jJ: 
 

cztpd; njhopw;ghl;L kw;Wk; Nghriz ,ay;Gfs;: ,t;thuha;r;rpf; Nfhl;ghl;bd; 
fPo; vjpnuhl;rprNdw;wy;> nehjpa epNuhjpg;G (mkpNyR> FSf;NfhrpNlR kw;Wk; 
,ypg;NgR) %ypfk; %ykhfj; Jhz;lg;gl;L DNA NrjkhFjiyj; jtpu;j;jy; kw;Wk; 
capu;g;ghd Nru;itfis ,dq;fhZjy; mfpatw;iw kjpg;gPL nra;tjd; nghUl;L 
Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. njhopw;ghl;L ,ay;Gfis NkYk; 
cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tjd; nghUl;L capupapd (in vivo) epiyf;Fupa kw;Wk; fy 
tsu;g;Gfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. jw;nghOJ ,yq;ifapYs;s rpy 
khg;ghUl;fspdJk; nghJthf Efug;gLfpd;w MAu;Ntjj; jhtuq;fspdJk; 
njhopw;ghl;L ,ay;Gfis kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; ,yq;ifiaj; jhafkhff; 
nfhz;l Artocarpus nobilis ,d; %y kw;Wk; nra;Kiwg;gLj;jg;gl;l tpijfspd; 
Nghriz kw;Wk; ngsjPftpurhad ,ay;Gfisf; fz;lwpjy; Nghd;w %d;W 
Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  
 
cztpd; clypy; fpilf;;ff;$ba msT: clypy; fpilf;;ff;$ba msT vd;gJ 
clypy; mfj;JwpQ;rg;gLtjw;Fk; gad;gLj;jg;gLtjw;Fk; czTg; Nghrizg; 
gjhu;j;jq;fs; fpilf;ff; $ba msT MFk;;. Nghriz rk;ge;jkhd gy 
tplaq;fspy;; ,J xU rpf;fYf;Fupa epiyahFk;. ,e;j Ma;tpy; 
mtiuapdq;fspYs;s Nghrizg; gjhu;j;jq;fspdJk; vjpnuhl;rprdNdw;wg; 
gjhu;j;jq;fspdJk; clypy; fpilf;;ff;$ba msthdJ Ma;T nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
ney;ypd; Nghriz kw;Wk; Vida njhopw;ghl;L ,ay;Gfspd; kPJ capu;g;gil-
capUuj;jpd; jhf;fk;: Rw;whly; khriljiyf; Fiwj;jiyAk; tptrhaj;jpw;fhd 
nrytPdj;ij kl;Lg;gLj;JtijAk; Nehf;fhff; nfhz;L NIFS ,y; capu;g;gil-
capUukhdJ tpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. ,t;TukhdJ Vw;fdNt gy;NtW 
tifg;gl;l gapu;fspy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s NghjpYk; gapu; mWtilapd; 
Nghriz kw;Wk; njhopw;ghl;L ,ay;Gfspd; kPJ ,t;Tuj;jpd; jhf;fkhdJ Ma;T 
nra;ag;gltpy;iy. mjhtJ> ,t;tha;tpy capu;g;gil-capUu (BFBF) 
fUj;Jl;lj;Jld; $l;bizthf Nghriz capupurhadtpay; fUj;jpl;lkhdJ 
,yq;ifapy; gapuplg;gLfpd;w njupT nra;ag;gl;l ney; tiffspd; Nghriz 
kw;Wk; capupurhadtpay; ,ay;Gfspd; kPJ BFBF ,d; jhf;fk; gw;wp NIFS ,y; Ma;T 
nra;fpd;wJ.  
 
ehl;bYs;s rkfhy tplaq;fis Kw;nfhzu;tjw;F tpUj;jpnra;ag;gl;l jPu;Tfs; 
 
Nkw;gb rfy Ma;TfSk; ,yq;ifapYs;s njhw;wh Neha;fSf;fhd jPu;itf; 
fz;lwptjd; nghUl;L Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. fz;Lgpbg;Gfs; Mau;Ntj 
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jhtuq;fspd; gad;fs; kw;Wk; capu;r;nraw;ghl;L ,ay;Gfis 
cWjpg;gLj;Jtjw;Fk; ePupopTf;fhd kpfTk; nghUj;jkhd khg;nghUs; %yq;fis 
,dq;fhz;gjw;Fk; gaDs;sitahFk;. Muk;gfl;lf; fz;Lgpbg;GfspypUe;J ney; 
tiffspd; Ngriz kw;Wk; njhopw;ghl;L ,ay;Gfspy; capu;g;gil capUuq;fs; 
rhjfkhd jhf;fj;ijf nfhz;bUggJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJld; ,J 
tptrhaj;jpy; capu;g;gil capUuq;fspd; gad;ghl;ilg; gpugy;ag;gLj;Jtjw;F 
cjtpfukhf mikAk;.   
 
 

7.2.14. jhtuKk; Rw;whly; tpQ;Qhdq;fSk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; vk;.rP.vk;. ,f;ghy; 

vkJ Muha;r;rpahdJ (i) jhtuq;fisAk; jhtu capu;j; jpzpitAk; gad;gLj;jp 
khRf;fSf;fhd Rw;whly; gupfhuk;> (ii) khRf;fis mfj;JwpQ;Rtjd; nghUl;L 
cNyhf Nrjd fl;likg;Gf;fspd; (MOF) njhFg;G (iii) fopT ePupypUe;J nghRguir 
kPs;Row;rpf;F cl;gLj;Jjy;> kw;Wk; (iv) moptile;j tws;epyf; fhLfis 
kPsTUthf;Ftjd; nghUl;L kuq;fspd; ,dq;fis Ez;ngUf;fj;Jf;F 
cl;gLj;Jjy; Mfpa tplajhdq;fis mbg;gilahff; nfhz;ljhFk;. 
 
vkJ Muha;r;rpahsu;fs; fopTePupypUe;J ghuTNyhfq;fisAk; Gilitr; 
rhaq;fisAk; mfw;Wtjw;F jhtug; gjhu;j;jq;fspd; gad;ghl;il 
,dq;fz;Ls;sdu;. fhgdPnuhl;irl;L thAit (CO2) gad;kpf;f Nrjdr; 
Nru;itfshf khw;wpaikf;fty;y MOF MdJ njhFf;fg;gl;Ls;sJ. 
gz;izfspypUe;J ntspNaw;wg;gLk; ePupypUe;J nghRguir Ntwhf;fty;y> ePu;j; 
jhtuq;fs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd> ,it nghRguir mfj;JwpQ;rpa gpd;du; capu;-
cuq;fshfg; gad;gLj;jg;gl KbAk;.  
 
,yq;ifapYs;s mopf;fg;gl;l fhLfis kPsTUthf;fp> R+oiy kPsTUthf;Ftjd; 
nghUl;L fhLfspd; Nkk;ghl;Lf;Fupa  jhtu ,ioa tsu;g;G El;gj;jpd; ntt;NtW 
gpuNahfq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. (Madhuca longifolia kw;Wk; Manilkara 
hexandra) ku ,dq;fspd; Ez;ngUf;fj;Jf;fhf ntt;ntW jhtug; ghfq;fisf; 
nfhz;L mq;fTUthf;fk; kw;Wk; KisaTUthf;fk; Nghd;w gupNrhjid 
El;gq;gq;fis ehk; tpUj;jp nra;Js;Nshk;. fNyhupg; ngWkhdkw;w> G+r;rpa 
fpisrPkpf; ngWkdKila khw;W ,dpg;Gj; jhtukhfpa Stevia rebaudiana kPJ jhtu 
Ez;ngUf;fj; njhopy;El;gkhdJ gpuNahfpf;fg;gl;lJ. mjDila tpj;J Kisj;jy; 
tPjk; Fiwthifahy;> Njq;fha; ePiu kypthd ,aw;if Clf Nkk;gLj;jpahfg; 
gad;gLj;jp mjpf vz;zpf;ifahd jhtuq;fis cUthf;Ftjd; nghUl;L ,ioa 
tsu;g;G newpKiwahdJ tpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs;  
Muha;r;rpf; fl;Liufisr; rku;g;gpj;jik> Njrpa kw;Wk; ru;tNjr khehLfSf;Fr; 
r%fkspj;jik> GCE A/L khztu;fSf;fhf (,ioa tsu;g;G) tpupTiufisAk; 
nrad;Kiw mku;TfisAk; elhj;jpaik. jhtu ,ioa tsu;g;gpy; Gjpa 
Kaw;rpfis Muk;gpf;f tpUk;Gk; rhj;jpakhd njhopy; 
Kaw;rpahz;ikahsu;fSf;fhd gapw;rpia elhj;jpaik> Njrpa fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;wpa gl;lg;gbg;G khztu;fSf;fhd gapw;rpiaAk; topfhl;liyAk; 
toq;fpaik.  
 

• Gilitr; rhaq;fisAk; ghuTNyhfq;fisAk; mfw;Wtjw;fhd 
mfj;JwpQ;rpfis tpUj;jpnra;jik.   

• nghRNgw;W cau;Nrkpg;Gf;fyq;fisf; fz;lwpe;jik. . 
• Stevia rebaudiana ,d; ngUtpUj;jpf;fhd Kiwikia tpUj;jp nra;jik.  

• ,iz kPsha;T rQ;rpiffs;> khehl;L Muha;r;rp KbTr; RUf;fq;fs; kw;Wk; 
Gj;jfnkhd;wpd; mj;jpahak; Mfptw;wpd; ntspaPLfs;.  

 

7.2.15. jhtu mOj;j capupay; kw;Wk; %yf;$w;Wg; gpwg;Gupikapay; Muha;r;rpf; fUj;;jpl;lk;  
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; v];. nrdtPu  
 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk;  
ney; kw;Wk; rpWjhdpag; gapu;fspy; cyf msit kl;l tpisr;riy 
cUthf;Fjy;: jw;Nghja ruhrup ney; mWtilahdJ n`f;uaUf;F 4.2 MT  
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MFk;> ,J 1970 fspypy; 2 MT/HA MftpUe;J 2000 fspd; Muk;gj;jpy; 2 MT/HA 
vd;w kl;lj;jpw;F mjpfupj;jJ. ,yq;ifapd; new;gapu; tp];jPuzj;jpd; 95 
rjtPjkhdJ Kd;Ndw;wg;gl;l rhFgbfSf;Ff; fPo; nfhz;Ltug;gl;lik jtpu 
jw;Nghja Njrpa uPjpapyhd ruhrup ney; tpisr;ryhdJ ke;jkhdjhfNt cs;sJ. 
,yq;ifapy; cau; tpisr;;rYila rhFgbfisg; ngw;Wf; nfhs;tjd; nghUl;L 
ghuk;gupa fle;j fyg;gpdg;ngUf;fKk; Nju;Tk; ,d;Wtiu gue;jstpy; 
gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;w cghakhFk;. Vw;fdNt FiwthfTs;s ,yq;ifapd; 
ney; tpisr;ryhdJ gpd;tUk; fhuzpfshy; rthYf;F cl;gLj;jg;gLfpd;wJ: 
cw;gj;jpr; nrytpd; mjpfupg;G kw;Wk; jtpu;f;ftpayhj fhyepiy khw;wk;. ney; 
tpisr;rypy; gq;fspg;Gr; nra;Ak; gpujhd mk;rq;fisAk; gpwg;Gupikf; 
fhuzpfisAk; tpisr;ry; epiyiag; NgZtjpy; Rw;whlYld; ngsjPf kw;Wk; 
%yf;$w;W mk;rq;fs; vt;thW ,ilj;jhf;fKWfpd;wd vd;gijAk; tpsq;fpf; 
nfhs;tjpy; Xu; gpujhd mwpTrhu; ,ilntspahdJ epyTfpd;wJ. ,yq;ifapy; 
jho;thd ney; tpisr;ry; epiyf;Fupa mbg;gilf; fhuzkhdJ jhtu 
,dg;ngUf;fj;jpy; Gjpa tpQ;Qhdj; njhopy;El;gj;ij Vw;gjpy; jrhg;j fhykhf 
epyTk; Gwf;fzpg;G MFk;. mgptpUj;jpaile;j cyfpy;> guk;giuayF 
tiuGUg;gLj;jy;> cau; gpwg;Gupikaikg;Gj; Jzpjy;tPjk; kw;Wk; gapu; 
Kd;Ndw;wj;ij mbg;gilahff; nfhz;l guk;giuayFr; rPuikg;G Nghd;w cau;uf 
jhtu ,dg;ngUf;f El;gq;fs; gue;jstpy; gad;gLj;jg;gLtJld;> tpisr;rpy; 
Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wj;ijAk; Vw;gLj;Jfpd;wd. vt;thwhapDk;> ,yq;ifapy; 
jhtu ,dg;ngUf;fj;jpw;fhf mt;thwhd gpwg;Gupik kw;Wk; %yf;$w;wpaYf;Fupa 
rhjdq;fs; ,Jtiu gad;gLj;jg;gLtjpy;iy. ,f;fUj;jpl;lj;jpy;> Xu; Gjpa 
vz;zf;FU Kiwikia tbtikg;gjd; %ykhf ehk; Xu; Gjpa GJikahd 
Kiwia Kd;nkhopfpNwhk;. ,J guk;giuayFj;njhFjp tiuGUg;gLj;jy; kw;Wk; 
transcriptome xg;gPL Mfpatw;wpd; %ykhf ney; tpisr;rYld; njhlu;Gila 
gpujhd clw;njhopypay; kw;Wk; capupurhadtpay; mk;rq;fis ,dq;fhz;L 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. Kd;nkhopag;gLk; Ma;thdJ transcriptomics, bioinformatics 
kw;Wk; capu;j;njhopy;El;gtpay; Mfpad mlq;fpa gy;tiff;Fupa Jiwfis 
cs;thq;Fk;. mWjpahd Fwpf;NfhshdJ cau; tpisr;ry; Mw;wy; kw;Wk; 
fhyepiyj; jhq;Fjpwd; cila Xu; Gjpa jhtur; rpwg;Gtifia 
cUthf;Ftjw;fhd mbg;gil mwpit tpUj;jp nra;jYk;> ,Wjpapy; cau; r%f-
nghUshjhu Mjhaj;ij toq;FjYkhFk;.  
 
fyg;G eNdhg;gjhu;j;jj;ijg; gad;gLj;jp Nfs;tp-mbg;gilapyhd iejurd; 
cuj;ij tpUj;jp nra;jy;: 
iejurd; jhtuq;fSf;F mjpfstpy; Njitg;gLfpd;w %yfkhFk;. iejurdpd; 
fpilf;ff;$ba msthdJ tpthrhaj; njhFjpfspy; gapu; cw;gj;jpapy; nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;w fl;Lg;ghl;Lf; fhuzpfspy; xd;whFk;. cs;nsLf;fg;gly;> 
jd;kakhjy;> nfhz;L nry;yg;gly; kw;Wk; kPs;;Rw;wpNahl;lg;gly; Mfpad 
jhtuq;fshy; N gad;gLj;jg;gLifapy; njhlu;Ggl;Ls;s gpujhd gbKiwfshFk;. 
kz;zpypUe;J jhtu N cs;nsLf;fg;gLjyhdJ Rw;whly; epyikfs;> kz; tif 
kw;Wk; jhtug; gpwg;Gupik tif Mfpatw;wpy; jq;fpAs;sJ. kz;zpy; 
gpuNahfpf;fg;gLfpd;w N ,d; mz;zsthf 50-70%  MdJ gpujhdkhf Nkw;gug;G 
tope;NjhLif> iejNuw;Wf;fspd; frpT kw;Wk; mNkhdpahtpd; MtpahFif 
Mfpatw;wpd; fhuzkhf ,of;fg;gLfpd;wJ. N cuq;fspd; kpifahd 
ghtidahdJ G+Nfhs ntg;gkhjypy; $ba tfpghfj;ijf; nfhz;Ls;s Xu; gpujhd 
gr;irtPl;L thAthfpa N2O ,d; kpifahd ntspNaw;wj;jpw;F toptFf;fpd;wJ. 
vdNt jw;NghJs;s Muha;r;rprhu; rthy;fspy; gpujhdkhd xd;whdJ gapu;j; 
jhtuq;fspd; iejurd; gad;ghl;L tpidj;jpwid Nkk;gLj;JjyhFk;. eNdhj; 
njhopy;El;gkhdJ Nghrizg; gjhu;j;jq;fspd; gad;ghl;L tpidj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd Xu; Gjpa topKiwahf ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. cuq;fs; mit 
ntspNaw;Wfpd;w Nghrizg; gjhu;j;jq;fs; fl;Lg;ghl;Lf;Fupa Kiwikapy; 
jhtuq;fspd; NjitfSld; xj;jpiraj;jf;f tifapy; tbtikf;fg;gl KbAk;. 
vdNt> R+oy; el;GwTkpf;f> nryT Fiwe;j> capupdg;gpupiff;F cs;shfj;jf;f> 
fl;Lg;ghl;Lld; ntspNaw;Wfpd;w cau; iejurd; gad;ghl;L tpidj;jpwDld; $ba 
eNdh cuj; njhFjpia tpUj;jp nra;tij ehk; Fwpf;Nfhshff; nfhz;Ls;Nshk;.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
ney; kw;Wk; rpWjhdpag; gapu;fspy; cyf msit kl;l tpisr;riy 
cUthf;Fjy;: RRDI gj;jynfhltpy; fpilf;fpd;w 20 cs;s+Uf;Fupa ney; 
tu;f;fq;fspd; 20 ,dg;ngUf;fepiy tpj;Jf;fisAk;> mk;gyhe;Njhl;il kw;Wk; 
yGLttpypUe;J 11 cs;s+Uf;Fupa ney; tu;f;fq;fisAk; kw;Wk; PGRC ,ypUe;J 
50 guhk;gupa tu;f;fq;fisAk; ehk; ngw;Wf;nfhz;Ls;sJld; ngUf;fkilar; 
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nra;jy; nraw;ghl;bd; nghUl;L tpj;J Kisj;jiyAk; Muk;gpj;Js;Nshk;. NkYk; 
50 ru;tNjrg; gapu;fSk; ,t;tha;tpy; gad;gLj;jg;gLtjd; nghUl;L ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sd. DNA MdJ cs;s+Uf;Fupa ney; tuf;fq;fspypUe;J Vw;fdNt 
gpupj;njLf;fg;gl;Ls;sJld;> njhlu;r;rpahf  rfy DNA fSk; 700,000 SNP fisf; 
nfhz;Ls;s cau;-mlu;j;jpAila ney; tupirf;fpukj;ijg;; gad;gLj;jp 
Njhw;wtikg;Gj; Jzpag;gLk;. DNA tupirf;fpuk gy;YUtj;jd;ikfis 
Vw;gLj;Jfpd;w gz;gpidj; Jzpjiy ,yFgLj;Jtjd; nghUl;L gz;G xd;wpYs;s 
Njhw;wtikg;G NtWghLfSld; ,ize;Js;s tpNrl njhopw;ghl;Lf;Fupa 
gpwg;Gupik khwy;fis ,dq;fhzg;gjw;fhd ,iz tiuGUg;gLj;jyhdJ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,j; Njhw;wtikg;Gf;Fupa gz;Gfs; cau; tpisr;ry; 
Mw;wYila ney; tif xd;iw tpUj;jp nra;tjd; nghUl;Lg; gad;gLj;jg;gLk;.  
 
fyg;G eNdhg; gjhu;j;jj;ijg; gad;gLj;jp jhtu Njit-mbg;gilapyhd 
iejurd; cuj;jpd; tpUj;jp:  
ehk; 4 ntt;NW tiff;Fupa eNdh ,izfisj; njhFj;Js;sJld; ,g; 
gjhu;j;jq;fis Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR)> Jzpf;ifg; gUkd; 
Ma;T> X-fjpu; tpyfy; kw;Wk; CHN Ma;T Mfpatw;iwg; gad;gLj;jp gz;gha;T 
nra;Js;Nshk;. ,g; gjhu;j;jq;fis new; gapu;fisg; gad;gLj;jpr; Nrhjpj;jyhdJ 
ele;Jnfhz;bUf;fpwJ.  
 

7.2.16. jhtug; ghFghl;baYk; fhg;Gk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; B.v];.V. tpN[Re;ju 

 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
jhtug; ghFghl;baYk; fhg;Gk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lkhdJ gpujhdkhf 
gpd;tUtdtw;iw Nehf;fhff; nfhz;lJ> 

a) ,yq;ifapd jhtu ,dq;fspd; ghFghl;bay; kw;Wk; capupdg;Gtpapay; 
njhlu;ghd; Ma;Tfs;,  

b)  kPsikg;G R+oypay;,  
c)  ,yq;ifj; jhtuq;fspd; epiyNgwhd gad;ghL,  
d) Mf;fpukpg;Gf;Fupa md;dpa ,dq;fs; mlq;fyhf ,yq;ifapYs;s jhtu 

,dq;fspd; fhg;gpy; jhf;fQ; nrYj;Jk; fhuzpfs;> kw;Wk;  
e) jhtu ,dq;fSf;fhd Njrpa rptg;Gg; gl;baiyj; jahupj;jy;.  
 
,f;fUj;jpl;lj;jpd; gpujhd gzpfspy; xd;whdJ lk;Gy;iyapy; NIFS-capu;j;jhtu 
Nrkpg;gfj;ij (NIFS-Popham Arboretum) cUthf;fpg; guhkupj;jyhFk; 
 

tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
NIFS-capu;j;jhtu Nrkpg;gfj;jpd; %d;wpnyhU ghfj;jpd; itukuq;fs; GIS 
tiuglj;jpy; tiuGUg;gLj;jg;gl;Ls;sd. kPsikg;G R+oypay; kw;Wk; kPs;Gjpg;gpj;jy; 
njhlu;ghd Muha;r;rpahdJ njhlu;fpd;wJ. capu;j;jhtu Nrkpg;gfj;jpDs; cs;s 
jhtu kw;Wk; tpyq;F ,dq;fs; ,uz;bdJk; tiuglq;fSk; jfty;fSk; mlq;fpa 
nghUs;Nfhly; milahsg;gLj;jy;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. eil ghyq;fs;> 
ghriwj; jsk;> kyry$lk; kw;Wk; jq;Fkpl trjpfs; Gdu;epu;khzQ; 
nra;ag;gl;Ls;sd. NIFS-capu;j;jhtu Nrkpg;gfj;jpYs;s kuq;fspd; xspj;njhFg;igg; 
ghjpf;fpd;w fhuzpfs; gw;wpa Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; xd;whdJ 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; kUj;Jt Kf;fpaj;JtKila kw;Wk; Mf;fpukpg;G 
md;dpaj; jhtuq;fspypUe;jhd ,aw;if cw;gj;jpg; nghUl;fs; rk;ge;jkhd 
Muha;r;rpr; nraw;ghLfs; Nguhjid kw;Wk; [atu;jdGug; gy;fiyf;fofq;fSld; 
,ize;J Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
 
Nkw;nfhs;sg;gl;l fs tp[aj;jpd; NghJ> Syzygium rhjpapd; ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s 31 ,dq;fspy; 30 ,dq;fs; Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. Nrfupg;ghdJ 
tTr;ru; khjpupfs;> DNA khjpupfs; kw;Wk; FAA ,y; ntl;bg;gupg;gpw;fhfr; 
Nrfupf;fg;gl;l ,dg;ngUf;fg; gjhu;j;jq;fs; mlq;fyhf 250 khjpupfisf; 
nfhz;Ls;sJ.  
Njrpa rptg;Gg; gl;baiyj; njhFj;jYld; njhlu;Gila gzpahdJ Njrpa 
cau;jhtur;Nrkpg;gfj;jpy; $l;lq;fis elhj;Jfpd;w epGzu; FOtpd; cjtpAld; 
njhlu;fpwJ.  
 
ehl;bYs;s rkfhy tplaq;fis Kw;nfhzu;tjw;F tpUj;jpnra;ag;gl;l jPu;Tfs; 
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• cyu; tyaj;jpy; kPs;fhlhf;fy; nraw;ghl;by; ntw;wpfukhfg; 
gad;gLj;jg;glty;y gy;NtW ku ,dq;fs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd 

• Mf;fpukpg;G md;dpaj; jhtu ,dq;fspypUe;J rpy gq;fR vjpu;r; Nru;itfs; 
gpupj;njLf;fg;gl;Ls;sd 

• rpy kpftupjhd Mgj;jpYs;s ,dq;fs; Ma;e;jwpag;gl;L Njrpa rptg;Gg; 
gl;bapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd 

 

7.2.17. Primate capupay; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
 fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; lgps;A+. bw;w]; 

,f; fUj;jpl;lkhdJ Fuq;Ffspd; (primates) ,aw;if td thoplj;jpNyNa mit 
njhlu;ghd mtjhd Ma;tpid cs;slf;Ffpd;wJ. vkJ Fwpf;Nfhs;fshtd:  (1) 
Pimate fspd; r%f elj;ijf; $u;g;gpidf; fUj;jpw; nfhz;l Gjpa mwptpid 
cUthf;Fjy;@ (2) ,aw;ifapd; fhg;gpw;fhd tpQ;Qhd uPjpapyhd Xu; mbg;gilia 
toq;Fjy; kw;Wk; (3) tpQ;Qhd ntspaPLfspd; %ykhfTk; njhopy;Kiwapy; 
jahupf;fg;gLk; Mtzg; glq;fspd; %ykhfTk; Gjpa mwptpidg; gug;Gjy;. 
,g;gpugy;akhd Clfq;fs; mwpT+l;b kfpo;tpg;gJld; khj;jpuky;yhJ> cs;@u; 
kw;Wk; ru;tNjr rKjhaq;fspy; fhg;gpw;fhf nghJkf;fs; xj;Jiog;igAk; 
ngw;Wf;nfhLf;fpd;wd. ,Jtiu mt;thwhd 30 Mtzg;glq;fs; 
cUthf;fg;gl;Ls;sJld;> vjpu;fhyj;jpw;Fk; gy jpl;lkplg;gl;Ls;sd. ,g;glq;fs; 
,yq;ifapy; Rw;Wyhit Cf;Ftpg;gjd; nghUl;L Xu; rhjfkhd tpk;gj;ijNa 
tpsk;gug;gLj;Jfpd;wd.  
 
Fbj;njhifg; gpwg;Gupikapay;> guk;giuayfha;T> clyikg;gpay;> 
njhw;WNehapay;> clw;njhopypay;> Rw;whlYk; elj;ijAk; Mfpatw;wpw;F 
,ilapyhd gy;NtW ,ilj;njhlu;Gfs; ‘lhtpdpd; ngWNgWfs; (jg;gpg;gioj;jy; 
kw;Wk; ,dg;ngUf;f ntw;wp) gw;wpg; gupNrhjpf;Fk; Xu; gy;Jiwapil 
mZFKiwapd; Clhf r%ff; $u;g;G kw;Wk; elj;ijr; R+oypaypd; tpQ;Qhdf; 
fUJNfhis ehk; guPl;rpj;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk;. jw;nghOJ (,yq;if) 
nghyd;dWitapYs;s vkJ Ma;Tj; jsj;jpy; ehk; gy;yhapuf;fzf;fhd 

jdpj;jdpf; Fuq;Ffis ,dq;fz;Ls;Nshk;. xt;nthU macaque (Macaca sinica 

sinica Linnaeus 1771) ,dJk; elj;ijapay;> guk;giuayfha;tpy;> R+oypay; kw;Wk; 
njhw;WNehapay; tuyhWfis ehk; fz;fhzpj;Js;Nshk;. ,j;jUzj;jpy; 
Gs;sptpgutpay; epiyapd; cWjpg;ghl;bd; nghUl;L njhlu;r;rpahd fhyg;gFjpapd; 
NghJ mjpf khjpupfs; vkf;Fj; NjitahfTs;sd (fhl;Lf; Fuq;Ffspd; 
tho;jfthdJ 35 tUlq;fSf;F Nkw;gl;ljhf ,Uf;fyhk;).    

 

 

7.2.18. rf;jpr;nrhl;Lg; ngsjpftpaYk; gpuNahf ,yj;jpudpaYk; Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; Mrpup ehzaf;fhu 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 

NIFS ,Ys;s nfhs;ifg; ngsjpftpay; kw;Wk; fzpg;gPl;Lf; fw;iffs; Muha;r;rp 
myfpy;> vk;ikr; R+oTs;s ngsjPf cyfpid Kw;gLj;Jtjw;Fk;> tptupg;gjw;Fk;> 
tpsq;fpf;nfhs;tjw;Fk; ehk; nfhs;if kw;Wk; fzpg;gPl;Lg; ngsjpftpaypd; 
rhjdq;fisg; gad;gLj;Jfpd;Nwhk;. ,t; Muha;r;rp myfhdJ rf;jpr;nrhl;Lg; 
nghwpapay; kw;Wk; vspa Fkpo; xypnahspu;T (rf;jpf; Ftpaj; Njhw;wg;ghl;bd; 
Gjpu;fs;) tplag;gug;Gf;fspd; fPo; fUj;jpl;lq;fisf; nfhz;Ls;sJ. tpNrlkhf 
rf;jpr;nrhl;Lg; ngsjpftpay; Muha;r;rpf; FOthdJ rf;jpr;nrhl;bypUe;J 
kughu;e;jij Nehf;fpa epiykhw;wk;> rf;jpr;nrhl;Lf; Fog;gk;> rf;jpr;nrhl;Lf; 
fzpg;gPL kw;Wk; rf;jpr;nrhl;L miktpd;ik Mfpatw;wpd; mbg;gil mk;rq;fs; 
gw;wpa Muha;r;rpapy; jw;nghOJ <Lgl;Ls;sJ.  
 

tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
2019 k; Mz;bd; NghJ rf;jpr;nrhl;L vOkhw;w miyfspd; rf;jpr;nrhl;L> kughu;e;j 
njhlu;Gfs; kw;Wk; Mtu;j;jdj; jd;ik njhlu;ghd gy;NtW Ma;Tfis ehk; 
njhlu;r;rpahf Nkw;nfhz;Ls;Nshk;.  
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(2010 Phys. Scr. T140 014035) vd;w Muha;r;rp ntspaPl;by;> Stefanek ck; 
VidNahUk; ve;jnthU ehd;F-epiyf;Fupa rf;jpr;nrhl;L miyf;Fk;> ,uz;bYk; 
$ba gbKiwfSila rf;fuq;fs; ,Uf;f KbahJ vd ep&gpj;Js;sdu;. 
mtu;fSila ep&gzj;jpy mtu;fs; ngUk;ghYk; nghJthd gy;YWg;Gf;Nfhitg; 
gz;gpaiyg; gad;gLj;jtpy;iy vd;gij vkJ Ma;Tfs; ntspg;gLj;jpAs;sd. 
tpisthf> ngWNgwhdJ nghJthf tYtw;wJ vd;gJld; ,uz;bYk; $ba 
gbKiwfSila rf;fuq;fs; nfhz;l rf;jpr;nrhl;L miyfs; fhzg;glf; $Lk;.    
 

 

7.2.19. Rhizobium Muha;r;rpf; fUj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; v];.V. FyR+upa 

 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
Rhizobia vdg;gLgit mtiuapdj; jhtuq;fspy; Ntu;r;rpW fZf;fisj; 
Njhw;Wtpf;fpd;w kz;Zf;Fupa gw;wPupahf;fs; MFk;> mit mj;jhtuq;fs; 
tspkz;ly N2 Ig; gjpg;gjw;Fk; mjid tpUe;Jtoq;fpj; jhtuq;fSf;F 
toq;Ftjw;Fk; Mtd nra;fpd;wd. ,f; fUj;jpl;lj;jpy; ehk;> tpidj;jpwd;kpf;f 
rhizobia fisj; NtWgpupj;J> Ma;e;jwpe;J> Nju;e;njLj;J mtw;iwg; gad;gLj;jp 
cl;GFj;Jiffisj; jahupj;J mt; cl;GFj;Jiffis mtiuapdg; gapu;fSf;Fg; 
gpuNahfpg;gjd; nghUl;L tptrhapfSf;F tpepNahfpf;fpd;Nwhk;. ,t; cl;GFj;Jif 
%ykhf ehk; ,yf;fpw;Fupa tpUe;Jtoq;fpg; gapu;fspy; fZthf;fiy mjpfupj;J 
mtw;wpd; N2 gjpj;jiy mjpfupj;J mtw;Wf;F N-cuq;fs; Nghd;w ,urhad 
cuq;fs; gpuNahfpf;fg;gLjiyf; Fiwf;fpNwhk;. ,t;thwhf Nrhah mtiu> 
ghrpg;gaW> NghQ;rp> epyf;fliy> ePl;ltiu kw;Wk; jPtdg;gapuhfpa rPik 
Mfpatw;wpd; kPjhd A+upahg; gpuNahfj;ijg; G+uzkhf ,Jtiu vk;khy; gpujpaPL 
nra;af; $bajhfTs;sJ.  
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
iwNrhgpa cl;GFj;Jiffspd; tpUj;jpAk; guk;gYk; Mz;by; njhlu;r;rpahf 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. kuf;fwp mtiuapdq;fSf;fhf cl;GFj;JiffSf;fhd 
Nfs;tpahdJ mjpfupj;jJ. mq;Fk;Gu gFjpapy; kuf;fwp mtiuapdq;fisg; 
(Phaseolus vulgaris) gad;gLj;jp Xu; fs Ma;tpy; tiuag;gl;l N-cuj;jpw;fhd 
ngWNgw;W tisthdJ KOikahf cl;GFj;Jifiag; gad;gLj;jp A+upah 
cukhdJ KOikahfg; gpujpaPL nra;ag;gl KbAk; vd;gij cWjpg;gLj;jpAs;sJ. 
,g;gupNrhjidapy; fisfspd; tsu;r;rp gw;wpa kjpg;gPlhdJ A+upahg; gpuNahfj;ij 
iwNrhgpa cl;GFj;Jifapd; %ykhfg; gpujpaPL nra;tjdhy; fisfspd; 
capu;j;jpzptpy; 60% If; Fiwf;f KbAk; vd;gijf; fhl;bAs;sJ. ntt;NtW 
mtiuapdg; gapu;fspd; cl;GFj;Jifapd; nghUl;Lg; gad;gLj;jg;gl;l rfy 
iwNrhgpak; FytiffSk; %yf;$w;Wg; gz;gha;tpaYf;F cl;gLj;jg;gl;ld. 70% 
%yf;$w;W xw;Wikf; Fzfq;fSld; gj;Jj; njhFjpfSk; 100 %  %yf;$w;W 
xw;Wikf; Fzfq;fSld; ehd;F njhFjpfSk; fhzg;gLtijg; ngWNgWfs; 
vLj;jpak;gpAs;sd. ngupJk; gad;gLj;jg;gLfpd;w 5 Fytiffspd; kPJ 16S rRNA 
guk;giuayFj; njhlu;tupirg;gLj;jiyg; gad;gLj;jp Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Mff;$Ljyhd kuj; NjLifapd; mbg;gilapy; Bradyrhizobium sp. (gr;irg; gaW), 
Rhizobium sp. (Nrhah mtiu> kuf;fwp mtiu kw;Wk; rPik) kw;Wk; Sinorhizobium 
sp. (epyf;fliy) Mfpa gpupj;njLg;Gfs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd. ,JNt 
,yq;ifapy; Sinorhizobium ,w;fhd Kjw; gjpT MFk;.  
 
NkYk; Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; khztu; xUtuhy; M.Sc. Muha;r;rpf; 
fUj;jpl;lj;jpd; Xu; ghfkhf kw;WnkhU Ma;thdJ Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,J 
mtiuapdj; jhtuq;fSld; ,ize;Js;s nghRNgw;iwf; fiuf;fj;jf;f 
Ez;zq;fpfspd; gpupj;njLj;jYlDk; Azolla I capupkjpg;gPl;Lj; jhtukhfg; 
gad;gLj;jp mtw;wpd; P-fiuf;Fk; Mw;wy;fis kjpg;gPL nra;jiyAk; gw;wpaJ 
MFk;. gupNrhjpf;fg;gl;l 3 gw;wPupa kw;Wk; 2 gq;fRg; gpupj;njLg;Gfspy;> rpwg;ghd 
P-fiuj;jyhdJ Aspergillus sp gq;fRg; gpupj;njLg;gpd; %ykhfg; ngwg;gl;lJ.  
 

iwNrhgpa cl;GFj;Jiffisr; nra;Kiwtopfhl;b gpugy;ag;gLj;Jk; gzpapd; 
tpupthf;fkhdJ njhlug;gl;lJ. tak;g khfhz tptrhaj; jpizf;fs 
cj;jpNahfj;ju;fSldhd $l;bizTld; iwNrhgpa cl;GFj;Jiffspd; 
gyhgyd;fisg; gupNrhjpg;gjw;fhd Kaw;rpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
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fUj;jpl;lj;jpd; KOikahd Kd;Ndw;wk; 
• ,urhad cuq;fspd; njhlu;r;rpahd ghtidahdJ ehl;bd; nghUshjhur; 

Rikahf ,Ug;gJld; khj;jpuky;yhJ> Rw;whly; khRgliyAk; 
Jhz;LfpwJ.  

• iwNrhgpa cl;GFj;Jiffspd; %ykhf ,Jtiu Nrhah mtiu> 
ghrpg;gaW> kuf;fwp mtiuapdk; kw;Wk; epyf;fliy Mfpatw;wpd; kPjhd 
A+upahg; gpuNahfj;ij ,y;yhnjhopf;ff; $bajhfTs;sJ. 

• ,J gapu; tpisr;rypy; ve;jtpjf; Fiwr;riyAk; Vw;gLj;jhJ ,g;gapu;fspd; 
gapu;r;nra;ifapd; Nghjhd nryT kw;Wk; Rw;whly; khrhjy; ,uz;ilAk; 
Fiwf;fpd;wJ.   
 
 

7.2.20. kdpj-ahid Kuz;gl;ij; jzpg;gjw;fhd nka;epfu; Ntypaply; njhopy;El;gk; 
fUj;jpl;lj; jiytu; - Nguhrpupau; rkd; NrdtPu 

fUj;jpl;lj;jpw;fhd mwpKfk; 
 

efukakhf;fy; kw;Wk tptrha tp];jupg;G Nghd;w kdpj nraw;ghLfs; 
tdrPtuhrpfspd; Fbj;njhifia gy;NtWgl;l topfspy; ghjpj;Js;sd. rpy 
re;ju;g;gq;fspy;> rpy ,dq;fs; khw;wj;jpw;F cs;shFk; Rw;whlYf;F ,irthfpr; 
nrd;W njhlu;e;J NkNyhq;Ffpd;w mNjrkak;> NtW rpy re;ju;g;gq;fspy; 
,dq;fspd; ,og;gpw;F toptFj;Js;sJ. thopl ,og;G kw;Wk; Jz;lhjy; 
fhuzkhf> td tpyq;Ffs; kl;Lg;gLj;jg;gl;;l tsq;fSf;fhf kdpju;fSld; 
Nghl;bapl;L ,Wjpapy; Kuz;ghLfs; Vw;gLfpd;wd. Mrpa ahidahdJ (Elephas 
maximus) mjDila tPr;rpw;Fk; mg;ghy; kdpj-ahid Kuz;ghl;by; gpujhd 
tfpghfj;ijf; nfhz;Ls;sJ. ,t; Kuz;ghlhdJ ahidfspdJk; kdpju;fspdJk; 
,wg;gpw;Fk; gapu;fspdJk; cilikfspdJk; ghupa Nrjj;jpw;Fk; toptFj;Js;sJ. 
kpd; Ntypfs; ,k; Kuz;ghl;ilj; jzpg;gjw;Fg; nghJthfg; gad;gLj;jg;gLfpd;w 
topKiwahFk;. vt;thwhapDk;> mit mikg;gjw;Fk; guhkupg;gjw;Fk; nryT 
kpFe;jitahf ,Ug;gJld;> tpUk;gj;jfhj ,yf;fw;w ghjpg;GfisAk; 
Vw;gLj;Jfpd;wd> mj;Jld; ahidfs; rpy rkaq;fspy; ,t;Ntypfis cilg;gjd; 
fhuzkhf gaDWjpaw;witahfTk; ,Uf;fyk;. aidfSldhd Kuz;ghl;Lld; 
njhlu;Gila rk;gtq;fspd; mjpfupg;ghdJ ,g; gpur;rpidiaj jzpg;gjw;fhd 
khw;wPlhdJk; mjpf nefpo;Tj;jd;ikAilaJkhd njupTfis ehl Ntz;ba 
Njitg;ghl;ilj; Jupjg;gLj;jpAs;sJ. nka;epfu; Ntypaly; fUtpfs; (AGDs- 
nra;kjpAld; ,ize;j vr;rupf;ifj; Jhz;fs;) Nka;r;ry; Kfhikj;Jtj;jpd; 
nghUl;L jw;nghOJ tPl;Ltsu;g;G tpyq;Ffspw;fhfg; gad;gLj;jg;gLfpd;w Xu; Gjpa 
mZFKiwahFk;. ,k; KiwikahdJ fzdp nkd;nghUisg; gad;gLj;jp 
tptrhapfs; nka;epfu; Ntypfis cUthf;Ftjw;F mDkjpf;fpd;wJ> tpyq;fhdJ 
nka;epfu; Ntypaplg;gl;l vy;iyfis mZFk; NghJ GPS Jhz;fs; jhdpaq;fp 
Kiwikapy; Xu; ntWg;G+l;Lfpd;w xypia ntspNaw;wj;jf;f tifapy; 
nra;epuw;gLj;jg;gl;Ls;sd. nka;epfu; Ntypaply; njhopy;El;gj;jpd; 
,t;tz;ikf;fhyj;ja Kd;Ndw;wkhdJ kdpj ahid Kuz;ghl;L 
Kfhikj;Jtj;ij Kw;wpYk; khw;wpaikf;fty;y Mw;wiyf; nfhz;bUg;gpDk;> 
,jw;F fsg; gupNrhjidAk; Nkk;ghLk; Njitg;gLfpd;wd. ,f; fUj;jpl;lkhdJ 
ahid Kfhikj;Jtj;jpy; mjDila gaDWjpj; jd;ikiaj; jPu;khdpg;gjd; 
nghUl;L gpd;dtiy ahidfs; ruzhyaj;jpYs;s tsu;g;G ahidfspd; kPJ AGD 
njhopy;El;gj;ijg; guprPypid nra;fpd;wJ. mJ ntw;wpaspj;jhy;> mLj;jjhf AGD 
MdJ kdpj tho;tplq;fisr; R+o ahidfspd; elkhl;lj;ij Kfhik 
nra;tjpYs;s mjDila gaDWjpj; jd;ikiaj; jPu;khdpg;gjd; nghUl;L fhl;L 
ahidfspd; kPJ gupNrhjpf;fg;gLk;.      
 
tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
 

,;f; fUj;jpl;lj;ijr; nraw;gLj;Jtjw;fhf 2019k; Mz;by; Njrpa Muha;r;rpr; 
rigapd; Xu; khdpakhdJ fpilf;fg; ngw;Ws;sJ. cw;gj;jpg;nghUs; tbtikg;G> 
nraw;gLjpwd; kw;Wk; ahidfspd; eyd; Mfpatw;iwf; fUj;jpd; nfhz;L 
,izg;Gs;s njhluhd $Lfspy; gpd;dty aidfs; ruzhyaj;jpYs;s njupT 
nra;ag;gl;l aidfspy; Ma;thdJ nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ. ,f; fUj;jpl;lkhdJ 
njd; Fapd;];yhe;J gy;fiyf;fofj;ijr; Nru;e;j fyhepjp ngQ;rkpd; myd;> 
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;ijr; Nru;e;j Nguhrpupau; Njtf tPuf;Nfhd; kw;Wk; 
Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;ijr; Nru;e;j Nguhrpupau; mNrhf lq;nfy 
MfpNaUldhd $l;bizTld; Nguhrpupau; rkd; NrdtPu> jpU. khypj;j 
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Nrdehaf;f kw;Wk; jpUkjp. RNue;jpudp fg;uy; B nky; MfpNaupdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. fUj;jpl;lj;jpd; Kjyhk; Mz;bd; NghJ elj;ij kw;Wk; 
ky khjpupfs; njhlu;ghd juTfs; Nrfupf;fg;gl;lJld; mtw;wpypUe;J Nfhl;bNrhy; 
XNkhdhdJ (clw;njhopypay; mOj;jj;jpw;fhd fhl;bahfg; gad;gLj;jg;gLk; 
XNkhd;) gpupj;njLf;fg;gl;lJ. njhluhd tPr;Rila vr;rupf;iff; Fwpfis 
ntspNaw;wj;jf;f ghJfhg;Gj; JhzhdJ tbtikf;fg;gl;Ls;sJld; ,J 
ahidfspd; kPJ gupNrhjpf;fg;glTs;sJ. AGD fisg; gad;gLj;jp gupNrhjidfspd; 
ntt;NtW epiyfspy; ahidfspd; elj;ijiaAk; clw;njhopypaiyAk; Ma;T 
nra;tjd; %yk; vr;rupf;iff; FwpfSf;fhd ngWNgw;Wg; gyhgyd;fs; 
jPu;khdpf;fg;glTs;sd. kdpj ahid Kuz;ghLfisj; jzpg;gjd; nghUl;L GPS 
nghwp ahidj; Jhiz ehk; tpUj;jp nra;Js;Nshk;.  
 

 

 

7.3 tpQ;Qhdf; fy;tp kw;Wk; gutyhf;fw; gpuptpd; (SEDU) Kd;Ndw;wk; - 2019 
 
 

Fwpf;Nfhs;fs;: 
tpQ;Qhdr; r%fj;jpdupilNa njhopy;El;g kw;Wk; tpQ;Qhdj; jfty;fs; gupkhwg;gLjiy 
Cf;Ftpj;jYk; nghJkf;fs; tpQ;Qhdj;ij tpsq;fpf; nfhs;Sk; Mw;wiy Nkk;gLj;JjYk;  

 

 
tpQ;Qhdr; r%fj;jpdUf;fhd kd;wq;fs;: 

 

• tpNrl tpupTiufs;: epWtdj;jpw;Fk; ehl;bw;Fk; tp[aQ; nra;fpd;w Gfo;G+j;j tpQ;Qhdpfs; 
%ykhf NIFS ,d; tpQ;QhdpfSf;Fk; Muha;r;rp ctpahsu;fSf;Fk; Jupj kd;wq;fis 
xOq;F nra;jiy Nehf;fhff; nfhz;lJ 
 

• rQ;rpiff; foff; $l;lq;fs;: NIFS ,d; Muha;r;rp ctpahsu;fSf;fhf> mtu;fs; jkJ 
gpur;rpidfs; gw;wp tpQ;QhdpfSlDk; mtu;fSila Jizahsu;fSlDk; 
fye;JiuahLtjw;fhd Xu; re;ju;g;gj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjd; nghUl;L 
xOq;Fnra;ag;gLfpd;wd 
 

• ru;tNjr Æ Njrpa Ntiyg;gl;liwfs;> fUj;juq;Ffs; kw;Wk; khehLfs; 

 
nghJkf;fs; tpQ;Qhdj;ij tpsq;fpf; nfhs;Sk; Mw;wiy Nkk;gLj;jy;: 
tpQ;Qhdf; fyhr;rhuj;ijf; fl;bnaOg;Gtjd; nghUl;L;k; ghlrhiyr; r%fj;jpd; tpQ;Qhdj;jpd; 
kPjhd cj;Ntfj;ij Nkk;gLj;Jtjd; nghUl;Lk; Ntiyg;gl;liwfs;> tpQ;Qhd Kfhk;fs; kw;Wk; 
gapw;rp mku;Tfs; elhj;jg;gl;ld. NkYk;> SEDU MdJ tpQ;Qhdj;ijg; gpugy;ag;gLj;Jtjd; 
nghUl;L mr;R Clfq;fisg; NghyNt ,yj;jpudpay; Clfq;fspd; %ykhf epfo;r;rpfis 
elhj;Jfpd;wJ. SEDU MdJ gy;NtWgl;l njhlu;ghly; Kiwfs; %ykhf tpQ;Qhdj;ijg; 
gpugy;ag;gLj;JtjpYk; NIFS ,d; Muha;r;rp KbTfisg; gutyhf;FtjpYk; <Lgl;Ls;sJ. mJ 
Kfg;Gj;jfk;> Utpl;lu; kw;Wk; ypq;ld; Nghd;wtw;Wf;fhd NIFS ,dJk; SEDU ,dJk; r%f 
tiyj;jsq;fisg; NgZtJld; jpdrup ,w;iwg;gLj;jy;fisAk; Nkw;nfhs;fpd;wJ.  
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gpujhd Kd;Ndw;wr; Rl;bfspd; (KPIs) mbg;gilapy; gpuptpDila Kd;Ndw;wj;jpd; rhuhk;rk; 

 
A. eilngw;w epfo;Tfs;: 

 

 

 

 

B. E- epfo;Tfs;: 

epfo;T 
2019 k; Mz;by; Kd;Ndw;wk; 

(Kd;Ndw;wr; Rl;bfs;) gad;ngw;Nwhu; 
vz;zpf;if 

NIFS e-mZFtopfs; 
 (epytuk;: eilKiwapy;) 

  

Kfg;Gj;jfg; gf;fk; mZFiffs; 214,446 

Google My Business 
$Fs; tiuglq;fs; kw;Wk; 
NjLif kPjhd Nehf;Ffs; 179,297 

ypq;ld; mZFiffs; 190 
Utpl;lu; mZFiffs; 5,994 
,izajjsk; gf;f Nehf;Ffs; 22,000 

A+ upA+g; fhnzhspfSf;fhd Nehf;Fiffs; 10,166 
tpQ;Qhdr; nra;jpr; Nrit 
(epytuk;: eilKiwapy;) 

  

Gnshf; gf;f Nehf;Ffs; 6,701 
kpd;dQ;ry;fs; mDg;gg;gl;l kpd;dQ;ry;fs;  6,720 
Kfg;Gj;jfg; gf;fk; mZFiffs; 99,016 
Utpl;lu; (rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpyk;)  mZFiffs; 89,159 

,izaj;jsk; (rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpyk;) gf;f Nehf;Ffs; 29,559 
tpQ;Qhd A+ upA+g; miytupir 
(epytuk;: jw;nghOJ eilngwtpy;iy)  fhnzhspfSf;fhd Nehf;Fiffs; 188,847 

tpQ;Qhd khztu;fSf;fhd 
ifalf;fr; nraypfs;  
(epytuk;: jw;nghOJ eilngwtpy;iy) 

  

Mtu;j;jd %yfq;fs; 
tpisahl;Lr; nrayp jutpwf;fq;fs; 34 

rpq;fs tpQ;Qhd 
nrhw;fsQ;rpar; nrayp jutpwf;fq;fs;  6,510 

rpq;fs tpQ;Qhd ,izaj;jsk; 
(epytuk;: jw;nghOJ eilngwtpy;iy) gf;f Nehf;Ffs;  6,000 

gad;ngw;Nwhupd; nkhj;j vz;zpf;if   864,639 

tif 
eilngw;w 
epfo;Tfspd; 
vz;zpf;if 

,yf;F FO gad;ngw;Nwhu; 
vz;zpf;if 

fz;fhl;rpfs; (cs;ehL)  03 nghJkf;fs; 185,485 

Ma;T$l tp[aq;fs; 08 
tpQ;Qhd kw;Wk; 
ghlrhiyr; r%fk; 220 

tpNrl tpupTiufs; / 
fye;Jiuahly;fs; 

13 ghlrhiyr; r%fk; 424 

fUj;juq;Ffs;  2 ghlrhiyr; r%fk; 100 

Ntiyg;gl;liwfs;   03 ghlrhiyr; r%fk; 170 
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7.4 Ehyf Kd;Ndw;wk; - 2019 
 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; EhyfkhdJ NIFS Muha;r;rp 
cj;jpNahfj;ju;fSf;Fj; Njitahd jfty; kw;Wk; crhj;Jizr; Nritfisj; 
njhlu;r;rpahf toq;fpaJld; tpQ;Qhdr; r%fj;jpdupd; tprhuizfisAk; mDkjpj;jJ.  
 

tUlj;jpy; EhyfkhdJ gpd;tUk; Nritfspy; <Lgl;lJ 
crhj;Jiz kw;Wk; ,uty; toq;fy; Nritfs;> Mtzk; toq;fy;> tsq;fs; gfpu;jy;> 
Ehyf-,il fld; trjp> jfty; tpopg;G+l;ly; Nritfs;> Gjpa tiffs; te;jile;jik 
tpopg;G+l;ly; Nrit> ,iza epfo;epiy-mbg;gil ,yj;jpudpay; rQ;rpiffs; kw;Wk; 
fl;Liufs; %ytsg;gLj;jy;> tpQ;Qhd ,yf;fpa ,w;iwg;gLj;jy; Nrit> murhq;f 
Rw;wwpf;iffs;> jhgd tpjpf;Nfhit Nghd;wd njhlu;ghd mj;jpahtrpakhdJk; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;lJkhd jfty;fis NIFS epu;thfj;jpw;F toq;fpaik> 
,w;iwg;gLj;jg;gl;l fzdpfs; %ykhd ,izaj;js mZFis kw;Wk; Gifg;glg;gpujp 
vLj;jy;> tUly; trjpfspd; %yk; Ehyfg; ghtidahsu;fis trjpg;gLj;Jjy;.  
 
tpQ;Qhd ,yf;fpa ,w;iwg;gLj;jy; Nrit (SLUS) 
tpQ;Qhd ,yf;fpa ,w;iwg;gLj;jy; NritahdJ Ehyff; rigapd; gupe;Jiuf;F 
mikthf xOq;fikf;fg;gl;Lr; nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ vd;gJld; ,r; NritahdJ NIFS 
,d; tpQ;QhdpfSf;Fk; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. tpQ;Qhdp xUtUf;F njupT nra;ag;gl;l 
tplak; rk;ge;jkhf tpQ;Qhd ,yf;fpa ,w;iwg;gLj;jyhdJ Njitg;gLfpd;w NghJ> jpwTr; 
nrhw;fs; (keywords) Ehyfj;jpw;F Kd;iitf;fg;gl KbaAk;. Nfhupf;iffis 
mbg;gilahff; nfhz;L khjhe;j my;yJ thuhe;j ,w;iwg;gLj;jyhdJ Nkw;nfhs;sg;gl 
KbAk;. NIFS ,d; EhyfkhdJ Elsevier and Springer Nature MdJ xj;j Nritfis 
Muk;gpf;f Kd;dNu ,r;Nritia Muk;gpj;J tpl;lJ.  
NIFS cld; njhlu;Gil Kd;Ndhb tpQ;Qhdpfspd; Muha;r;rp ,yf;fpaj;ijj; njhFf;Fk; 
fUj;jpl;lkhdJ NIFS ,d; Ehyfj;jhy; Muk;gpf;fg;gl;lJ 
,J vkJ Kd;dhs; tpQ;Qhdpfisf; nfsutg;gLj;jpg; ghuhl;Lk; tifapy; 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w Xu; fUj;jpl;lkhFk;. Kjyhk; fl;lj;jpd; NghJ> gpd;tUk; 
tpQ;Qhdpfspd; ,yf;fpa tuhyhw;iwr; Nrfupg;gjw;Fj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ: Nguhrpupau; 
V.nfhT+u;> Nguhrpupau; rP.nghd;dk;ngUk> Nguhrpupau; rP.tpf;fpukrpq;f> Nguhrpupau; rP.gP. 
brehaf;f> Nguhrpupau; Nf.njd;df;Nfhd;> Nguhrpupau; v];.V. FyR+upa. mLj;j fl;lj;jpy; 
vkJ mZFifia tpupthf;Ftjw;F ehk; vz;zpAs;Nshk;. mjw;fikthf> Nguhrpupau; 
rP.tpf;fpukrpq;f mtu;fshy; vOjg;gl;l 17 Gj;jfq;fis EhyfkhdJ ngw;Wf; 
nfhz;Ls;sJ. mj;Jld; Nguhrpupau; rP.tpf;fpukrpq;f mtu;fspd; Muha;r;rpf; fl;Liufis 
mZFtjw;Fupa ,izatop epfo;epiy trjpia ,yq;ifapYs;s tpz;ntsp capupay; 
epiyaj;jpDhlhf mJ ngw;Wf; nfhz;Ls;sJ.   
 
Ehyfj;jpy; ,e;jpa Nfhdu; 
2019 k; Mz;L Mb khjk; 9 k; jpfjp> cjtp cau; ];jhdpfuhfpa jpNue;jpu rpq; mtu;fs; 
,e;jpaf; Nfhdu; “ghuj; vf;gupr;Nr (,e;jpahit mwpe;J nfhs;Sq;fs;): cyFld; mwpitg; 
gfupu;e;J nfhs;Sq;fs;” epiyaj;ij NIFS ,y; Muk;gpj;J itj;jhu;. cjtp cau; ];jhdpfu; 
jhgpf;fg;gl;l ,t; ,e;jpa epiyaj;jpw;fhf ,e;jpaf; fiyfs;> fyhr;rhuk; kw;Wk; 
ngWkhdq;fs; njhlu;ghd gy;NtW Gj;jfq;fis NIFS ,d; gzpg;ghsuhfpa Nguhrpupau; 
rkd; NrdtPu mtu;fsplk; md;gspg;ghf toq;fpAs;shu;.  
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7.5 cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 
 
gpd;tUtd 2019 k; Mz;by; G+u;j;jp nra;ag;gl;l gpujhd cl;fl;likg;G mgptpUj;jpfshFk;: 

• fl;bl mbj;jsj;jpy; Xu; Gjpa gRik tPl;il epu;khzpj;jy; 
• lk;Gs;s capu;j;jhtu Nrkpg;gfj;jpy; Kl;fk;gp Ntyp mikj;jy; 
• R+upa rf;jpj; njhFjpiag; nghUj;Jjy; 
• tpQ;Qhdf; fy;tp kw;Wk; gutyhf;fw; gpuptpd; Gdu;epu;khzk; 
• gpujhd capu;r;Nrkpg;gf Nkilapd; Gdu;epu;khzk; 
• Njrpa gw;wup Ma;T$lj;ij xOq;fikj;jy;  

 

 
7.6 nfhs;tdT nra;ag;gl;l gpujhd cgfuzq;fs; 

 

2019 k; Mz;by; gpd;tUk; gpujhd cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;sd: 

▪ FTIR epwkhiynahspkhdp 
▪ Mtp %y mkpy vjpu;g;ghd; (fume hood acid resistance) 
▪ $Wepiy gy;yiytupir kpd;dpurhad jahu;epiy epwkhiyapay; / 

Mw;wy;kpF fy;tNdh 
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8. NIFS Mszpapd; typik 
8.1 NIFS Mszpapd; nghopg;G 

 

 

 

 

Research support
19%

Administration & 
Accounts

34%

Research staff
17%

Research Assistants
27%

NIFS STAFF BY WORK TYPE 2019

PhD
19%

MPhil
3%

MSc
4%

BSc
27%

GCE A/L
21%

GCE O/L
19%

Below O/L
7%

2019 ,d; Mszp cWg;gpdu;fspd; juhjuq;fs; 

PhD

MPhil

MSc

BSc

GCE A/L

GCE O/L

Below O/L

50 tajpw;F 
Nkw;gl;Nlhu;

38%

41-50 tajpdu;
11%

31-40 tajpdu;
19%

31  tajpw;Ff; 
fPo;g;gl;Nlhu; 32%

2019 ,d; Mszp cWg;gpdu;fspd; taJfs;

50 tajpw;F Nkw;gl;Nlhu;

41-50 tajpdu;;

31-40 tajpdu;

31 tajpw;Ff; fPo;g;gl;Nlhu;



gf;fk; 39 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

 

8.2 Nrit kl;lk; rhu;ghf NIFS ,d; Mszp 2019* 

Nrit kl;lk;* 
 

tif 
Copau;fspd; 
vz;zpf;if 

rpNu\;l kl;lk; 
 gzpg;ghsu; 

rpNu\;l Muha;r;rpg; Nguhrpupau;fs; 
 
01 (xg;ge;j mbg;gil) 

  Muha;r;rpg; Nguhrpupau;fs; 04 (xg;ge;j mbg;gil) 
  ,iz Muha;r;rpg; Nguhrpupau;fs; 05 (xg;ge;j mbg;gil) 
  rpNu\;l Muha;r;rp Kidtu;fs; 03 
  Muha;r;rp Kidtu;fs; 02 (xg;ge;j mbg;gil) 
 rpNu\ ;l  nrayhsu; 01 
 Kfhikahsu;fs; ,izg;ghsu; /SDU   01 
    
 eLj;ju fzf;fhsu; 01 
 Kfhikahsu;fs; gpujk njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fs; 13 
  Ma;T$l Kfhikahsu; 

tpQ;Qhd cj;jpNahfj;ju;; 
01 
01 

  rpNu\;l cjtp Ehyfu; 01 
  gzpg;ghsUf;fhd rpNu\;l gpuj;jpNaf  

nrayhsu;   
01 

    
%d;whk;epiy    
kl;lk;   fzf;F cj;jpNahfj;ju; 01 
  epu;thf cj;jpNahfj;ju;  01 
  njhlu;ghly; kw;Wk; Clf cj;jpNahfj;ju; 01 
  cs;sff; fzf;fha;T cj;jpNahfj;ju;  01 

 
    
,uz;lhk;epiy    
kl;lk;  rpNu\;l Mszp cjtpahsu; 09 
  njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; juk; III 03 
  Ehyf cjtpahsu; juk; III 01 
  Kfhikj;Jt cjtpahsu; juk; III 10 

 
    
Muk;gepiy  rhujp - tpNrl juk; 02 
kl;lk;  nghwpapaf;f ty;Yeu; - tpNrl juk; 01 
  Nkrd; - tpNrl juk; 01 
  Ma;T$l guprhufu; - tpNrl juk;  02 
  gjpNtL fhg;ghsu;  - tpNrl juk; 01 
  xypnahsp cjtpahsu;  01 
  mYtyf cjtpahsu; - rhujp 01 
  mYtyf ,ae;jpu ,af;Feu; 01 
  rhujp juk; III 05 
  kzpnrJf;Feu; juk; III 01 
  nghwpapaf;f ty;Yeu; juk; III 01 
  kpd;dpayhsu; juk; III 01 
  mYtyf cjtpahsu; 

Muk;gepiy kl;lk; - jpwd;ngwhj 
02 
03 
 

NkYk; ehw;gj;njhU Muha;r;rp cjtpahsu; epiyfs; xg;ge;j mbg;gilapyhdit MFk;.  
* 2/2016 Rw;wpf;if cg ml;ltiz III I mbg;gilaff; nfhz;lJ 
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8.3 Mszp Ml;Nru;g;GfSk; Nrit KbTWj;jYk; 
8.3.A. Mszp Ml;Nru;g;G 2019 

Muha;r;rp  (Gr.II) 
jpUkjp. b.vk;.b.vk;.jprhehaf;f 
jpUkjp. urpf;fh Fzuj;d  
jpUkjp. vd;.b.a+.v];. ehfe;jy 

jpUkjp. kNfrpf;fh ngNuuh  

jpU. A+.vk;.gp. gpNukuj;d 

jpU. Mu;.V. uj;ehaf;f 

jpU. I.gp. rkuf;Nfhd; 

jpUkjp. V. rw;Fzhde;jd; 

jpUkjp. v];.vk;.tP.Nf. nrt;te;jp 

jpUkjp. Nf.vk;. B rpy;th RgrPy 

jpUkjp. vk;. ju;kuh[d; 

jpUkjp. v];.vk;.vd;.Nf. jpyfuj;d 

jpUkjp. b.gP. mNgNrfu  

  
tpQ;Qhd cj;jpNahfj;ju;;   

fyhepjp rhspdp uh[fUz 

Muk;gepiy kl;lk; - jpwd;ngwhj  
jpU. b.lgps;A+.[P.V.rP. nlhlk;ty  

jpU. v];.vk;. kypj; `Rd;    

jpU. gP.[P.vd;.v];. tpN[tu;jd  

   
8.3.B. Nrit KbTWj;jy; 2019 

Muha;r;rp Kidtu; 
fyhepjp fad; Nghtj;j (,uh[pdhkh) 

Muha;r;rp cjtpahsu;fs; 
jpU. V.vk;.Nf.vy;. mNgNfhd; (,uh[pdhkh)  

jpUkjp. <.vk;.A+.V. Vf;fehaf;f (xg;ge;jk; KbTw;wik) 

jpUkjp. vr;.Nf.v];.vd;.v];. Fzuj;d (xg;ge;jk; KbTw;wik) 

      jpU. [P.b.Nf. N`rhd; (xg;ge;jk; KbTw;wik) 

jpU. N[.V.B.vk;.vd;. [af;nfhb (xg;ge;jk; KbTw;wik) 

jpUkjp. v];.b. [aNrfu (,uh[pdhkh)  

jpUkjp. v];.Nf. [aNrfu (xg;ge;jk; KbTw;wik) 

jpU. gp.V.it.gp. [atu;jd  

jpUkjp. vk;.[P.vd;. ngNuuh (,uh[pdhkh)  

jpU. vd;.gp. R+upahuha;r;rp (,uh[pdhkh)  

jpUkjp. vk;.V.it.vd;. tPurpq;f (,uh[pdhkh)  

 
  gpujk njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; 
      jpUkjp. B.vk;.Nf. yf;Rkp Fkhup (Xa;T)  

  rhujp (tpNrl juk;) 
jpU. Nf.vk;. Mupatd;r (Xa;T)  

jpU. Mu;.v];.Nf. Fztu;jd (Xa;T)  

  
  mYtyf ,ae;jpu ,af;Feu;  

jpU. vk;.V.gP. ngNuuh (Xa;T)  
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8.4 MSik tpUj;jp Æ jpwd; tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 

ngau; gapw;rpj; jpl;lj;jpd; ngau; epWtdk; Æ gapw;rp toq;Feu; 
epjptoq;Fk; jug;G Æ 
epWtdk; fhyk; 

jpU. tpuh[; 
Vf;fehaf;f 

 “,izatopg; ghJfhg;G” 
njhlu;ghd njhiyf; fy;tpg; 
ghlnewp 

gq;fhsNjr Muha;r;rp kw;Wk; 
fy;tp tiyaikg;G (BdREN) 

Asi@Connect ,d; vz;zpk 
khehl;L trjpf; 
fUj;jpl;lj;ijg; 
gad;gLj;jp njhiyf; 
fy;tpia ,yFthf;fy; 
 

xU khjk; 
 

jpU. v];. nre;Jhud; eNdh fl;LUthf;fj; 
njhopy;El;gg; gapw;rpnewp 
njhlu;ghd ru;tNjr 
Ntiyg;gl;liw 

eNdh tpQ;Qhdk; kw;Wk; 
nghwpapaYf;fhd 
kj;jpaepiyak; (CeNSE)> 
,e;jpa tpQ;Qhd epWtdk;> 
gq;fs+u;> ,e;jpah 

,e;jpa murhq;fk; gjpndl;L ehl;fs; 

vr;.B. [arpq;f jhtug; ghFghl;Lj; 
njhFjpapay; njhlu;ghd 
%yf;$w;Wg; gapw;rp 

rpq;fg;G+u; jhtutpay; G+q;fh Njrpa cyu;jhtug; 
ghJfhg;gfk;> Njrpa 
jhtutpay; G+q;fhf;fs; 
jpizf;fsk;> Nguhjid 

gjpndl;L ehl;fs; 

jpUkjp. v];.Nf. 
[aNrfu 

capu;thA cw;gj;jp> rf;jpg; 
gpwg;ghf;fk; kw;Wk; thfdQ;rhu; 
gpuNahfk; njhlu;ghd ru;tNjr 
gapw;rp 

nly;yp njhopy;El;g epWtfk;> 
nly;yp 

gd;dpuz;L 
ehl;fs; 

nry;tp. uP.Nf. Nghtd;Nf capu;thA cw;gj;jp> rf;jpg; 
gpwg;ghf;fk; kw;Wk; thfdQ;rhu; 
gpuNahfk; njhlu;ghd ru;tNjr 
gapw;rp  

nly;yp  ,e;jpaj; njhopy;El;g 
kw;Wk; nghUshjhuf; 
$l;Lj;jhgdk; 

gd;dpuz;L 
ehl;fs; 

jpUkjp. N[.vk;.gP.v];. 
kjkuz;lty 

,af;f Muha;r;rp 
Ntiyg;gl;liw njhlu;ghd 
ru;tNjr Ntiyg;gl;liw  

nfhOk;G fhrNeha; kw;Wk; EiuaPuy; 
Neha;fSf;F vjpuhd 
ru;tNjrr; rq;fk; 
 

gd;dpuz;L 
ehl;fs; 

jpUkjp. N[.vk;.gP.v];. 
kjkuz;lty  

Mrpa tif jfty; 
njhopy;El;gk; gw;wpa ,af;f 
Muha;r;rpg; ghlnewp 2 
njhlu;ghd ru;tNjr 
Ntiyg;gl;liw  
 

nfhOk;G  
 
 
 
 

 

fhrNeha; kw;Wk; EiuaPuy; 
Neha;fSf;F vjpuhd 
ru;tNjrr; rq;fk; 
 

xd;gJ ehl;fs; 



gf;fk; 42 
tUlhe;j mwpf;if 2019 [jkpo;] 

 

ngau; gapw;rpj; jpl;lj;jpd; ngau; epWtdk; Æ gapw;rp toq;Feu; epjptoq;Fk; jug;G Æ 
epWtdk; fhyk; 

jpUkjp. b.gP. NghNg 
Muha;r;rp 

fhg;G tpQ;Qhdk; gw;wpa 
khztu; khehL njhlu;ghd 
ru;tNjr khehL (SCCS) 
 

tpQ;Qhd epWtfk; (IISc),  
ngq;fs+u; - ,e;jpah 

tpQ;Qhd epWtfk; (IISc),  
ngq;fs+u; - ,e;jpah 

MW ehl;fs; 

jpUkjp. 
lgps;A+.gp.rP.gP.tPuuj;d 

xsp EZf;Ff;fhl;bapay; 
kw;Wk; X-fjpu; Jfs; njwpg;G 
Ma;T %ykhd m];gw;w]; 
nfhz;Ls;s gjhu;j;jq;fspd; 
fdpats Ma;T njhlu;ghd 
ru;tNjr Ntiyg;gl;liw   

nkh];Nfh> u];rpah tpQ;Qhd>  njhopy;El;g 
kw;Wk; Muha;r;rp mikr;R 

MW ehl;fs; 

nry;tp. v];.Nf. 
[aNrfu  

,iyf;fdhfhj gq;fRf;fs; 
kw;Wk; fhshd;fs; njhlu;ghd 
Njrpa Ntiyg;gl;liw   

mur jhtutpay; G+q;fh> 
Nguhnjdpah 

fl;lzk; 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;sJ 

%d;W ehl;fs; 

jpU.vy;rP.A+.v];.gp 
Nyf;fk;Nf 

,yq;ifapy; %q;fpy; 
nrad;Kiwg;gLj;jy; 

If;fpa ehLfs; ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp epWtdk; (UNIDO)  

G+Nfhs Rw;whly; trjpfs; 
(GEF) 

xU ehs; 
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9. fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjpf;$w;W 2019 

 
9.1  epjpg; ngWNgWfspd; ruhk;rk; 

 

9.1.1 Kd;da tUlq;fSldhd nrytPd xg;gPL 

 

9.1.1.1  kPz;nlOk; nrytPd xg;gPL – Ie;J tUlq;fs; 
&.’000 

tUlk; 2015 2016 2017 2018 2019 
jdpg;gl;l Cjpaq;fs; 113,491 122,808 122,430 137,142 157,177 
Vida kPz;nlKk; 
nrytPdq;fs; 

61,473 67,293 76,188 77,815 69,062 

nkhj;jk; 174,964 190,101 198,618 214,957 226,239 

 

 

 
 

 

 

9.1.2. %yjdr; nrytPd xg;gPL – Ie;J tUlq;fs; 
&.’000 

tUlk; 2015 2016 2017 2018 2019 
epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
RtPfhuk; 

741 4,782 5,874 19118 15,813 

fl;;bl epu;khzk; 43,852 125,261 110,674 58,374 66,025 
Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp 

- - - 15,458 3135 

nkhj;jk; 44,593 130,043 116,548 92,950 84,973 

 

 

 

 

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2015 2016 2017 2018 2019

jdpg;gl;l Cjpaq;fs; Vida kPz;nlOk; nrytPdq;fs; nkj;jk;
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9.2. 2019.12.31 ,y; Kbtile;j tUlj;jpw;Fupa epjpg; ngWNgWfspd; ruhk;rk; 

 kPz;nlOk; %yjd 

 njhif (Rs. ‘000) % njhif (Rs. ‘000) % 

2018     
tuTnrytplg;gl;lJ          276,189 100 267,516 100 
mq;fPfupf;fg;gl;lJ          190,000 68.79 120,000 44.86 
tpLtpf;fg;gl;lJ          185,023 66.99 98,194 36.71 

2019     
tuTnrytplg;gl;lJ 201,671 100 81,000 100 
mq;fPfupf;fg;gl;lJ 201,671 100 81,000 100 
tpLtpf;fg;gl;lJ 201,671 100 48,300 59.63 

 

 

 
 

 

 

Nghf;Ftuj;Jr; 
nryTfs; 

0.19%

guhkupg;Gr; nrytPdk;
2.43%

tpepNahfq;f
s;
3%

Nritfs;
9.22%

Vida nryTfs; 
15.59%

jdpg;gl;l Cjpaq;fs;
69.47%

kPz;nlOk; nrytPdk;-2019

Nghf;Ftuj;Jr; nryTfs; guhkupg;Gr; nrytPdk; tpepNahfq;fs;

Nritfs; Vida nrytPdq;fs; jdpg;gl;l Cjpaq;fs;

Ma;T$l 
cgfuzq;fs;

43.13%

mYtyf 
cgfuzq;fs;

27.28%

fl;blq;fSk; 
mikg;GfSk;

22.40%

ghupa fUj;jpl;lk;
3.69%

fhzpAk; fhzp 
Nkk;ghLk;

3.12%

Ehyfg; Gj;jfq;fs;
0.35%

fUtpfSk; 
mKyhf;fKk;

0.03%

%yjdr; nrytPdk;-2019 

Ma;T$l cgfuzq;;fs; mYtyf cgfuzq;;fs; fl;blq;fSk; mikg;GfSk

ghupa fUj;jpl;lk; fhzpAk; fhzp Nkk;ghLk; Ehyfg; Gj;jfq;fs;

fUtpfSk; mKyhf;fKk;
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9.3. epjp epiyik njhlu;ghd $w;W 

   mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk;> ,yq;if  

2019.12.31 ,y; cs;sthwhd epjp epiyik 

     ((kPs;$w;wplg;gl;lJ) 
   ,y .& ,y .&  

 Fwpg;G 2019 2018 

nrhj;Jf;fs;     

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;     

gzKk; tq;fp kPjpfSk;  1 108,990,251.49 150,529,456 

itg;Gf;fs;> Kw;nfhLg;gdTfs; Kw;gzq;fs; 2 26,948,257.89 14,022,035 

mfw;wg;glj;jf;f epiyahd  nrhj;Jf;fs;  59,669.77 59,670 

tpoh Kw;gz epjpa KjyPL  300,000.00 300,000 

Efu;Tf; fld; epjpa KjyPL  303,481.01 296,325 

epiyahd nrhj;Jf;fSf;Fg; 
ngw;Wf;nfhs;sg;glj;jf;f tl;b 

 7,814,723.76 7,244,022 

 cj;jpNahfj;ju; Efu;Tf; fld;  3 5,015,609.06 4,805,947 

Kw;gzKk; Vida ngw;Wf; nfhs;sj;jf;fitAk; 4 161,317.94 241,747 

,Ug;Gfs;  5 1,800,759.50 2,298,338 

   151,394,070.42 179,797,540 

eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs;     

eilKiwapYs;s Ntiy   6 6,227,761.41 17,455,040 

fl;Lkhdj;Jf;fhd Muk;gr; nryTfs;  332,319.49 711,307 

Nrkyhg epjpa KjyPL 7 122,736,536.35 111,505,089 

gapw;rpj; jifik   949,197.40 949,197 

nrhj;J> nghwp kw;Wk; cgfuzk;  2,116,425.75 939,080 

eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs; 8 593,722,817.84 593,312,493 

   726,085,058.24 724,872,206 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 
   

877,479,128.66 

 

904,669,746 

     

nghWg;Gf;fs;     

eilKiwg; nghWg;Gf;fs;  9 8,014,385.22 8,981,445 

nrYj;jg;glj;jf;f fzf;Ffs;  10 3,131,903.55 3,351,446 

   11,146,288.77 12,332,891 

eilKiway;yhg; nghWg;Gf;fs;     

  Fwpj;njhJf;fg;gl;l epjpfSk; 
nfhilfSk; 

 11 156,978,269.37 150,873,195 

NtWgLk; nghWg;Gf;fs;   12 188,461,590.38 109,852,958 

   345,439,859.75 260,726,153 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 
   

356,586,148.52 

 

273,059,044 

Njwpa nrhj;Jf;fs;   520,892,980.14 631,610,702 

     

%yjd epjp - nrytplg;gl;lJ  13 670,608,789.86 668,452,882 

                             nrytplg;glhjJ 63,862,681.00 99,020,834 

rdhjpgjp epjp - nrytplg;gl;lJ   7,078,501.15 7,078,501 

nrhj;J kPs;kjpg;gPl;L xJf;F  118,388,385.47 118,388,385 

epWtd epjp   (3339,045,377.34) (261,329,900) 

nkhj;jj; Njwpa nrhj;Jf;fs;/cupikg;gq;F  520,892,980.14 631,610,702 

    

 

 
 

………………………..                                ………………………….                       …………………………….. 
   gzpg;ghsu;                      nrayhsu;                 fzf;fhsu;
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9.4. epjp Kd;Ndw;wk; njhlu;ghd $w;W 
    

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; 

,yq;if 

2019.12.31 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd epjp Kd;Ndw;wf; $w;W 

    (kPs;$w;wplg;gl;lJ) 
  ,y. &.  ,y. &. 
 

Fwpg;G 2018 2018 

,aq;F ,iwtup 

   

kPz;nlKk; nfhil 
 201,171,000.00 185,023,000.00 

Vida tUkhdk; 14 38,433,128.88 23,958,585 

    

nrytPdk; 
 239,604,128.88 208,981,585 

jdpg;gl;l Cjpak; 
15 157,176,641.27 137,185,994 

Nghf;Ftuj;J   16 437,162.50 1,290,869 

tpepNahf];ju; & Efu;Tf;Fupait 17 6,986,476.91 15,444,754 

guhkupg;G 
18    5,496,986.05 7,736,718 

xg;ge;j Nritfs; 19 20,865,505.24 22,072,459 

ngWkhdj;Nja;T  92,272,862.18 85,070,357 

Vida nryTfs; 20 35,276,043.06 31,25,231 

nkhj;j ,aq;F nryTfs;  
 318,511,677.21 300,056,382 

,aq;F nraw;ghLfspypUe;jhd gw;whf;Fiw  (78,907,548.33) (91,074,797) 

epjpr; nryT    

epiyahd nrhj;Jf;fspd; khw;wj;jpd; 
Nghjhd ,yhgk; / (,og;G)  

 (200,049.93) (8,483,398.08) 

tUlj;jpw;Fupa Njwpa gw;whf;Fiw   (79,107,598.26) (99,558,195) 
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9.5. epjpg; gha;r;rw; $w;W 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk;> ,yq;if  
2019.12.31 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd epjpg;gha;r;ry; $w;W 

  

Fwpg;G 

  
(kPs;$w;wplg;gl;lJ) 

 ,y. &. ,y. &. 
 2019 2018 

,aq;F nraw;ghLfspypUe;jhd gzg; gha;r;ry;   

 
(79,107,598) 

  
 
 

(99,558,195) rhjhuz nraw;ghLfSf;Fupa gw;whf;Fiw gf;fk; 5 
 

 
epjpaw;w mirTfs; 

  (79,107,598) (99,558,195) 

ngWkhdj;Nja;T gf;fk;  19 - Fwpg;;G 8 92,272,862 
 

85,070,357 

NtWgLk; nghWg;Gf;fspd; fpukf;Fiwg;G gf;fk; 27 - Fwpg;;G 14 (16,279,756)  (4,485,370) 

%yjdr; nrhj;Jf;fspd; mg;Gwg;gLj;jy; kPjhd ,og;G gf;fk; 5 200,050  8,483,398 

gzpf;nfhilf;fhd toq;fy; gf;fk; 30 - Fwpg;;G 20 6,932,429  6,075,930 

cj;jpNahfj;ju; Efu;Tf; fld; (mjpfupg;G)ÆFiwT gf;fk; 4 - Fwpg;;G 3 (209,662)  (177,058) 

ruf;fpUg;G (mjpfupg;G)ÆFiwT gf;fk; 4 - Fwpg;;G 5 497,579  45,278 

Kw;gzKk; Vida ngw;Wf;nfhs;sj;jf;fitAk; 
(mjpfupg;G)ÆFiwT) 

gf;fk; 4 - Fwpg;;G 4 80,429  (57,386) 

(itg;Gf;fs;> Kw;nfhLg;gdT kw;Wk; Kw;gzq;fs; 
(mjpfupg;G)ÆFiwT 

 gf;fk; 11 - Fwpg;;G 2 (12,926,223)  7,781,569 

nrYj;jg;glj;jf;f fzf;Ffs; (mjpfupg;G)ÆFiwT gf;fk; 4 - Fwpg;;G 9 (967,060)  2,481,178 

ml;LW nryTfs; mjpfupg;GÆ(FiwT) gf;fk; 4 - Fwpg;;G 10 (219,542)  133,486 

nrYj;jg;gl;l gzpf;nfhil  (3,136,442)  (571,238) 

NtWgLk; nghWg;Gf;fspd; mjpfupg;GÆ(FiwT)  6,438,257  4,484,631 

    
72,682,921 

 

 
,aq;F nraw;ghLfspypUe;jhd Njwpa epjpg; gha;r;ry; 

   

(6,424,677) 

 
9,706,580 

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspypUe;jhd epjpg; gha;r;ry; 
    

eilKiwapYs;s gzp (mjpfupg;G)ÆFiwT gf;fk; 4 - Fwpg;;G 6 11,227,278  (15,295,040) 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT gf;fk; 19- Fwpg;;G 8 (87,805,084)  (75,981,068) 

gapw;rpAk; MSikAk; gf;fk; 4 (570,702)  (631,078) 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; rPuikg;G gf;fk; 4 378,988  (108,620) 

Nkw;nfhs;sg;gl;l KjyPLfs; - Nrkyhg epjp gf;fk; 4 - Fwpg;;G 7 (11,231,447)  (22,230,737) 

                          - Efu;Tf; fld; epjp gf;fk; 4 (7,156)  (28,178) 

           - ghupa 
fUj;jpl;lk; 

gf;fk; 4 (1,177,346)  (939,080) 

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspypUe;jhd Njwpa epjpg; gha;r;ry;  
 

(89,185,469) 
 

(115,213,801) 

epjpr; nraw;ghLfspypUe;jhd epjpg; gha;r;ry;  
 

  

murhq;f KjyPl;Lg; gq;fspg;G gf;fk; 6 48,300,000 

 

 

98,193,544 

tpNrl epjpfSk; khdpaq;fSk; gf;fk; 4 - Fwpg;;G 
11 

5,770,941 
 

31,580,329 

     

 

 epjpr; nraw;ghLfspypUe;jhd Njwpa epjpg; gha;r;ry; 
   

54,070,941 

 

129,773,873 

  
 

  

 epjp kw;Wk; epjp ,izfspy; Njwpa mjpfupg;GÆ(FiwT)  
 

(41,539,204) 2,466,652 

Muk;gj;jpypUe;j epjp kw;Wk; epjp ,izfs; gf;fk; 11 - Fwpg;;G 

1 

 

150,529,456 126,262,804 

  
 

  

,WjpapYs;s epjp kw;Wk; epjp ,izfs; gf;fk; 11 - Fwpg;;G 1  108,990,251 150,529,456 
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9.6. Njwpa nrhj;Jf;fs;Æcupikg;gq;fpy; Vw;gl;l khw;wq;fSf;fhd $w;W 

mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk;> ,yq;if 

2019.12.31 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd Njwpa nrhj;Jf;fs;Æcupikg;gq;fpy; Vw;gl;l khw;wq;fSf;fhd $w;W 

fl;Lg;gLj;Jk; cUg;gbfspd; cupikahsu;fSf;Fupait 

 gq;fspg;Gr; 
nra;ag;gl;l  

rdhjpgjp  
epjpak; 

kPs;kjpg;gPl;L kpif  epWtd epjp nkhj;jj; Njwpa 

 %yjdk;    nrhj;JÆcupikg;gq;F 

2018 khu;fop 31 
,Ys;sthwhd kPjp  

842,627,084.00 
(75,153,367.60) 

7,078,501.15 118,388,385.47 (265,649,541.04) 
(193,665.00) 

702,444,429.58 
(75,342,032.60) 

Nru;f;if: fle;j tUlj;jpd; 
Nghjhd epjpr; rPu;nra;T 

- - - 4,513,306.28 4513.306.28 

 
2018 khu;fop 31 
,Ys;sthwhd kPjp 
(kPs;$w;wplg;gl;lJ)  

 
767,473,716.40 

 
7,078,501.15 

 
118,388,385.47 

 
(261,329,99.76) 

 
631,610,703.26 

kPs;kjpg;gPL 
gw;whf;FiwÆkpif 

- - - -                       - 

khdpaj;jpypUe;jhd 
epiyahd nrhj;Jf; 
nfhs;tdT 

- - -                   -                            - 

tUlj;jpd;NghJ epWtd 
epjpf;Fr; Nru;f;fg;gl;lJ 

- - - 1,198,455.68                 1,198,455.68                     

,aq;F nraw;ghLfspy; 
,Ue;jhd gw;whf;Fiw 

- - - (79,107,598.26) (79,107,598.26) 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
mg;Gwg;gLj;jy;   

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

murhq;fj;jplkpUe;Jk; 
Vida %yq;fspYkpUe;Jk; 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
%yjd epjpfs; 

 
48,300,000.00 

 

- 

 

- 
             - 48,300,000.00 

 NtWgLk; nghWg;Gf;F 
khw;wg;gl;lit (81,302,245.54) - - 

 

193,665.00 

 

(81,108,580.54) 

2019 khu;fop 31,y; 
cs;sthwhd kPjp 

734,471,470.86 7,078,501.15 118,388,385.47 (339,045,377.34) 520,892,980.14 
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9.7. 2019k; Mz;bw;fhd fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; 
 
       mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa epWtdk; - ,yq;if 

                 Kf;fpaj;Jtk;kpf;f fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs;  
               2019 khu;fop 31 Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;L 

    

(1) nghJf; fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; 

1.1  ml;LW fzf;fPl;Lf;Fupa ,yq;ifapd; mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fSf;F mikthf 

 

1.2   mNj Nghy; Ma;T$l cgfuzk;> nghwpKiwf; fUtpfs;> cjpupfs;> Fsp&l;bfs;> 
tspr;rPuhf;fpfs;> njhlu;ghly; cgfuzk;> mYtyf kw;Wk; gy;tif cgfuzq;fs;> 
tpisahl;Lg; nghUl;fs; Mfpad tpNrl kPs;-kjpg;gPl;Lf; FOtpdhy; kPs;-
ngWkjpaplg;gl;lJld;> fzf;Ffisg; ghjpf;fpd;w gztPf;fj;Jf;Fupa fhuzpfs; 
,Uf;ftpy;iy. 

 
1.3  2011 ,y;; kPs;-kjpg;gPL nra;ag;gl;l epiyahd nrhj;jpd; ngWkjpAk; 2015 ,y; Nkhl;lhu; 

thfdj;jpd; ngWkjpAk; epWtd epjpf; fzf;fpdhy; rPu;nra;ag;gLfpd;w kPs;-kjpg;gPl;L 
xJf;fhff; fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkhl;lhu; thfdq;fspd; kPs;-kjpg;gPlhdJ fz;b Nkhl;lhu; 
Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpd; gupNrhjfuhy; jw;Nghja re;ijg; ngWkjpapy; 16.02.2015 
kw;Wk; 20.02.2015 Mfpa jpfjpfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 

1.4   jw;Nghja Kd;nkhopit cWjpg;gLj;Jtjd; nghUl;L mtrpakhd ,lq;fspy; Kd;da 
Mz;Lf;Fupa ,yf;fq;fSk; thf;fpaj;njhlu;fSk; kPs;-xOq;fikf;fg;gl;Ls;sd.  

  

1.5  ntspehl;L ehzaq;fspd; khw;wPL 

        rfy ntspehl;L ehza khw;Wg; gupkhw;wq;fSk; gupkhw;wq;fs; epiwNtw;wg;gl;l re;ju;g;gj;jpy; 
epytpa ehzag; gupkhw;w tPjj;jpd; mbg;gilapNyNa khw;wg;gl;ld. tjpahNjhu; ntspehl;L 
ehzaf; fzf;F kPjpahdJ epjp epytuf; $w;wpd; jpfjpapy; epytpa gupkhw;w tPjj;jpd; 
mbg;gilapy; khw;waikf;fg;gl;lJ. 

 

1.6  tuptpjpg;G   

1979 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f cs;ehl;L ,iwtupr; rl;lj;jpd; gpupTfs; 8(a) (xxxix) kw;Wk; 42 

(ff) Mfpatw;wpd; Vw;ghLfspd; fPo; tUkhdtupapypUe;J ,yq;ifapy; ,e;epWtdkhdJ 
tpyf;fspf;fg;gLfpd;wJ. 

 
(2) nrhj;Jf;fSk; mtw;wpd; kjpg;gPl;Lf;fhd mbg;gilfSk; 
 

2.1  ,Ug;Gfs;:   

       ,Ug;Gfs; tuyhw;W uPjpahd ngWkjpapd; mbg;gilapy; kjpg;gplg;gl;Ls;sJld; rfy toq;fy;Sk; 
FIFO mbg;gilapy; kjpg;gplg;gLfpd;wd.  

    

2.2  epiyahd nrhj;Jf;fs;:  

2.2.1 epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkjpahdJ VNjDk; jw;nray; nrytPdq;fSld; $ba nfhs;tdT 
my;yJ fl;Lkhdg; ngWkjpahFk;. epiyahd nrhj;Jf;fs; ngWkjpapd; mbg;gilapy; gjpT 
nra;ag;gLtJld; 2.2.6. ,y; tpjpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s ngWkhdj;Nja;T mbg;gilf;F mikthf 
ngWkhdj;Nja;thdJ jpul;lg;gLfpd;wJ. 

2.2.2 nea;aup Kiwapyhd R+upa fzf;fPl;Lj; njhFjpahdJ fl;blKk; fl;likg;Gk; Mf 
mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ.  

2.2.3  Ehyfg; Gj;jfq;fspd; ngWkjpahdJ ngWkhdj;Nja;Tf;F cl;glhj &.1>097>477.65 ngWkjpahd 
Xu; kuGupikr; nrhj;J (tiugl mwpf;if) MFk;. 

2.2.4  Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf gy;tif cgfuzq;fspd; ngWkjpahdJ 
fhl;rpg;gLj;jy; Nehf;fj;jpd; nghUl;L Ngzg;gLfpd;w kw;Wk; KiwNa &. 16,317,450.00 kw;Wk; 
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&.770,940.00 Mfpa Fiwf;fg;gl;l ngWkhdj;jpy; ntspg;gLj;jg;gLfpd;w nrhj;Jf;fis 
cs;slf;Ffpd;wJ.  

2.2.5  ed;nfhilfshfg; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; epiyahd nrhj;Jf;fs; 2018 k; Mz;bypUe;J 
NtWgLk; nghWg;Gf;fshf mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd.   

2.2.3  epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkhdj;Nja;T 

         ngWkhdj;Nja;Tf;fhd Vw;ghlhdJ mg;ngWkjpia gjptopg;Gr; nra;tjw;F Vw;w tifapy;   
epiyahd nrhj;Jf;fspd; ngWkjpapd; mbg;gilapy; gpd;tUkhW fzpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJ:  

 

 Nkhl;lhu; thfdq;fs;               20%  

 Ehyfg; Gj;jfq;fs;                33.33%  

 fl;blk;                                                          10%   

 Ehyf cgfuzk;                  10%  

 tpisahl;Lg; nghUl;fs;                                33.33%  

 fzdpfs;                        25%  

 fzdp nkd;nghUs;                 25%  

 jsghlq;fSk; cjpupfSk;            10%  

 njhlu;ghly;                       10%  

 tspr;rPuhf;fpfs;                    10%  

 Fsp&l;bfs;                       10%  

 nghwpKiwf; fUtpfSk; cjpupfSk;    10% 
 mYtyfk; kw;Wk; ehdhtpjk; rhu;ghdit 
 miwf;Fupa ypdd; Jzp            33.33%  

 
ghj;jpuq;fs; ntl;Lf;fUtpfs; kw;Wk;  
cztf cgfuzq;fs;              33.33% 

 ghJfhg;Gf; fUtp                   10%  

 mYtyf cgfuzk;                                         20%  

 rpy;yiwr; nrhj;Jf;fs;                                     10%  

 tpupthf;fj;jf;f nrhj;Jf;fs;           10%  

    

* ghJfhg;Gf; fUtp – ngWkhdj;Nja;T tPjkhdJ 1999 Mk; Mz;bypUe;J 33.33%  ,ypUe;J 10%  Mf 
khw;wg;gl;Ls;sJ.   

epiyahd nrhj;Jf;fSf;fhd ngWkhdj;Nja;thdJ nfhs;tdTj; jpfjpapypUe;J mg;Gwg;gLj;jy; jpfjp 
tiu Vw;ghL nra;ag;gLfpd;wJ.   
2.2.3  jpul;lg;gl;l ngWkhdj;Nja;thdJ epWtdj;jpd; epiyahd nrhj;Jf;fis mj;jpfjpastpy; 

miltjd; nghUl;L 2017 khu;fop 31Mk; jpfjp jpUj;jpaikf;fg;gl;lJ. 
 

2.3  KjyPL  
 

       NIFS ,d; Nrkyhg epjpaj;jpw;Fr; nra;ag;gl;l KjyhspapdJk; njhopyhsu;fspdJk; gq;fspg;Gfs; 
Njrpa Nrkpg;G tq;fpapYs;s epiyahd itg;gpy; KjyPL nra;ag;gl;Ls;sJ.   

2.4  Efu;Tf; fld; epjpaj;Jf;Fr; nra;ag;gl;l gq;fspg;ghdJ Njrpa Nrkpg;G tq;fpapYs;s Nrkpg;Gf; 
fzf;fpy; itg;gpyplg;gl;Ls;sJ.  

 
 
  
(3)  nghWg;Gf;fSk; Vw;ghLfSk; 
    

3.1  epjp epytuf; $w;Wf;Fupa jpfjp tiuahd rfy mwpag;gl;l nghWg;Gf;fSk; Vw;ghLfSk; 
fzf;Ffspy; toq;fg;gl;Ls;sd.  
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3.2 Xa;Tg; gzpf;nfhil 
       1983 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhilr; rl;lj;jpd; fPo; ,e; epWtdj;jpy; 5 my;yJ 

mjdpYk; $ba njhlu;r;rpahd Nritf; fhyj;ijf; nfhz;Ls;s Copau;fs; njhlu;ghfr; 
nrYj;jg;glty;y Xa;Tf; gzpf;nfhilf;fhf ,f;fzf;Ffspy; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.  

   ,J epjp epytuf; $w;wpy; gpw;Nghlg;gl;l nghWg;Gf;fspd; fPo; tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  
    

3.3 N.I.F.S. Nrkyhg epjpak; 
       2017 Mk; Mz;L khu;fop 31 Mk; jpfjpapd; gbahd cWg;gpdu;fspd; epjpahdJ epjp epytuf; $w;wpy; 

tpNrl epjpfspd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  
    

(4)  ,iwtupg; gw;Wr;rPl;Lfs;  

    

4.1  mur khdpak; 
kPnsOk; nrytPdj;jpd; nghUl;L kPsha;tpd; fPohf tUlj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l mur 
khdpakhdJ tUlj;Jf;fhd epjpr; nrayhw;Wiff; $w;Wf;F ,lg;gl;Ls;sJ. Kd;da 
tUlq;fspypUe;J jpuz;l epWtdj;jpd; nkhj;j ,iwtup kw;Wk; %yjd epjpfs; epjp epytuf; 
$w;wpy; epWtd epjpfshff; fhl;lg;gl;Ls;sJ.   

 

4.2  ntspehl;L kw;Wk; Vida khdpaq;fs; 
rfy ntspehl;L kw;Wk; Vida khdpaq;fSk; epjpf; $w;Wf;fspy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s mt;thwhd 
khdpaq;fspd; msTld; njhlu;GWj;jpf; ifahsg;gLfpd;wd. tUlj;jpd; NghJ nryT nra;ag;glhj 
khdpaq;fs; epjp epytuf; $w;wpy; Fwpj;njhJf;fg;gl;l epjpfs; kw;Wk; khdpaq;fspd; fPo; 
fhl;lg;gLfpd;wd.   

4.3 Muha;r;rpf;fhd khdpa epjp 
gad;gLj;jg;glhJs;s Fwpj;njhJf;fg;gl;l khdpa kPjpfs; epjp epytuf; $w;wpd; Fwpj;njhJf;fg;gl;l 
epjpfspd; fPo; Muha;r;rpf;fhd kdpa epjpahff; fhl;lg;gl;Ls;sd.   

(5)  ghjPl;L xJf;fPl;bd; gad;ghL 

kPsha;T nra;ag;gl;l kjpg;gPlhdJ fhl;lg;gl;Ls;sJld; Kd;da Mz;Lf;Fupa %yjd epjpfs; 
mwpf;ifapLk; Mz;by; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

 

  
    

    

 ………………………………………………….. 
  fzf;fhsu; 
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11. fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if njhlu;ghd MSeu;fs; rigapd; 
mtjhdq;fs; 

 

(,J nkhopngau;g;ghFk; .njspTfs; Njitg;gbd; rpq;fsj;jpyhd mwpf;ifia 
thrpf;fTk;.)  

1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,y;f;fj; epjpr; rl;lj;jpd; gpupT 13(7)(a) ,d; gpufhuk; 
2019.12.31 Mk; jpfjp KbTw;w Mz;bw;Fupa mbg;gilf; fw;iffSf;fhd Njrpa 
epWtdj;jpd; epjpf; $w;Wf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fs; njhlu;gpyhd 2020> [_d; 
khjk; 23k; jpfjp ntspapl;l fzf;fha;thsu; ehafj;jpd;  mwpf;if njhlu;ghf 2021 
nrg;lk;gu; khjk; 11k; jpfjpaplg;gl;l MSeu;fs; rigapd; mtjhdq;fs;. 

 
1.4.2. ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakq;fSld; ,zq;fhik 

 
(a) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakk; - 03  

 

NIFS ,dhy; mtu;fSila Muha;r;rpr; nraw;ghLfs; njhlu;ghfg; 
gpd;gw;wg;gLfpd;w cupa fzf;fPl;Lf; nfhs;ifia vjpu;fhyj;jpy; epjpf; 
$w;Wfspy; ntspg;gLj;Jtjw;Ff; Fwpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

(b) ,yq;if mur Jiwf; fzf;fPl;L epakk; - 07  
 

gy eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs; njhlu;ghd kPs;kjpg;gPl;L mwpf;iffs; 
fpilf;fg;ngw;Ws;s NghjpYk;> fhzp kw;Wk; fl;blq;fs; mlq;fyhd gy;NtW 
nrhj;Jf;fspd; mwpf;iffs; fpilf;fg;ngw Ntz;bAs;sd. Fwpj;j 
kPs;kjpg;gPl;L mwpf;iffs; njhlu;gpy;> cupa rPu;g;gLj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
mjw;fika> njhlu;r;rpahfg; gad;gLj;jg;glTs;s eilKiway;yhr; 
nrhj;Jf;fspd; ngWkjpfs; kPsha;T nra;ag;gLk;.   

 

1.4.3. fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs;  

(a) NIFS ,dhy; mtu;fSila Muha;r;rpr; nraw;ghLfs; njhlu;ghfg; 
gpd;gw;wg;gLfpd;w cupa fzf;fPl;Lf; nfhs;ifia vjpu;fhyj;jpy; epjpf; 
$w;Wfspy; ntspg;gLj;Jtjw;Ff; Fwpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
 

(b) xJf;Ffspd; kPs;kjpg;gPL njhlu;gpy; epWtdj;jpy; gpd;gw;wg;gLfpd;w cupa 
fzf;fPl;Lf; nfhs;ifia vjpu;fhyj;jpy; epjpf; $w;Wfspy; 
ntspg;gLj;Jtjw;Ff; Fwpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 

1.4.4. fzf;fPl;Lf; FiwghLfs;  

(a) 6890 Gj;jfq;fspy; nghUl; fzf;nfLg;G mwpf;ifapy; gjpag;gl;Ls;s 6 
Gj;jfq;fs; fzf;fpw;F cl;gLj;jg;gltpy;iy vd fzf;fha;T Iatpdhtpy; 
njuptpf;fg;gl;Ls;s NghjpYk;> nfhs;tdT nra;ag;gl;l Gj;jfq;fs; Vw;fdNt 
fzf;Ffspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd vd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ. 
MSeu;fs; rigapd; mq;fPfhuj;jpw;F cl;gl;L> 2000 ,w;F Kd;dy; 
njhiye;j Gj;jfq;fs; njhlu;gpy; rPu;nra;tjw;F eltbf;ifahdJ 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 1998.09.01 njhlf;fk; 2021.05.21 tiuahd 
fhyg;gFjpapd; NghJ tUlhe;j md;gspg;Gfshfg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s 
1631 Gj;jfq;fspy; tpiy Fwpg;gplg;gl;Ls;s Gj;jfq;fis khj;jpuk; 
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fzf;Ffspy; gjptjw;Fupa eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. RtPfupg;G 
Mtzq;fSf;F mikthf> Ehyfj;jpYs;s rfy Gj;jfq;fisAk; 
kPskjpg;gpLtjw;F Kd;nkhopag;gLtJld; gpur;rpidahdJ mjd; %ykhf 
vjpu;fhyj;jpy; jPu;f;fg;gl;LtpLk;.  

 

(b) ,jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpfs; kPs;fzpg;gplg;gl;Ls;sJld; cupa 
nrhj;Jf;fis jPu;T nra;tjw;Fupa gjpTfs; Ngzg;gl;Ls;sd.  

 
(c) epWtdj;jhy; 2018.05.04 ,y; elhj;jg;gl;l ,Wjpg; nghJ Vyj;jpd; kPjKs;s 

nghUl;fNs mit MFk;. &. 56,670/-  njhif ngWkjpAs;s 
Nkw;$wg;gl;Ls;s MW (06) njhFjpg; nghUl;fSk; uau;fs;> Fsp&l;bfs;> 
ntspNaw;Wk; kpd;tprpwp Nghd;wtw;iwf; nfhz;Ls;sd. vjpu;fhy Vyk; xd;wpy; 
,g;nghUl;fis Mff; Fiwe;jJ miuthrp ngWkjpapy; tpw;gjw;F 2018.06.09 
Mk; jpfjp eilngw;w fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOf; $l;lj;jpy; 
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fspd; kPs;kjpg;gPL kw;Wk; 
cupa fsg;gzpia epiNtw;WjYf;F Kd;Dupik toq;fp Vyk; xd;wpid 
kPz;Lk; elhj;j KbahJs;sJ. vjpu;fhyj;jpy; cupa xOq;FfisAk; 
rPu;g;gLj;jy;fisAk; Nkw;nfhs;tjw;Ff; Fwpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 
(d) MSeu;fs; rigapd; mq;fPfhuj;jpw;F cl;gl;L eilKiway;yhr; 

nrhj;Jf;fspd; fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;s epWtdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 

&.900,712.18/-  njhif ngWkjpAs;s 09 nrhj;Jf;fis jpUk;Giffs; 
,y;yhky; gjptpopg;Gr; nra;tjw;Fupa eltbf;ifahdJ 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,e;epjpahdJ ,ioa tsu;g;G Ma;T$lk; xd;wpidj; 

jhgpg;gjd; nghUl;L fpof;F khfhz tptrha mikr;rpdhy; NIFS ,w;F 
toq;fg;gl;lJ> Fwpj;j fUj;jpl;lkhdJ epiwTnra;ag;gl;Ls;sJld; 
cgfuzq;fs; ahTk; cupa mikr;rpd; cilikapNyNa cs;sd. 

,e;epjpahdJ NIFS ,w;FupaJ my;y. nrhj;J tiffspy; cs;slf;fg;gl;Ls;s 

&. 900,712.18/-  njhif ngWkjpahd ePu;g; gk;gpfs; Nghfk;gu mq;fhbapy; 
cs;sd vd;gJld; mit khefu rigahy; gad;gLj;jg;gLtjdhy;> cupa 
njhlu;ghliy Nkw;nfhs;tjw;Ff; Fwpj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

 
1.4.5. fzf;fha;Tr; rhd;W ,y;yhik  

(a) epiyahd nrhj;Jf;fs; gjpNtl;bid Kiwahfg; NgZtjd; Kjw; gbahf 
epWtdj;jpd; epiyahd nrhj;Jf;fspd; kPs;kjpg;gPl;bw;fhd fsg; guprPyid 
eltbf;iffs; cupa nghJg; gbtq;fSf;F mikthfg; G+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sd. fhzpfs; kw;Wk; fl;blq;fs; mlq;fyhd gy;NtW 
nrhj;Jf;fSf;fhd cupa kPs;kjpg;gPl;L mwpf;ifahdJ ngw;Wf;nfhs;sg;gLjy; 
Ntz;Lk;. Ie;njhif mwpf;iffs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lTld; epiyahd 
nrhj;Jf;fs; gjpNtlhdJ Gjpa rPu;g;gLj;jy;fSld tpiutpy; 
,w;iwg;gLj;jg;gLk;.  

 

(c) cyfshtpa Nfhtpl; guk;gy; fhuzkhf fzf;nfLg;ghdJ 
jhkjkhfpaikahy; fzf;nfLg;G mwpf;iffs; fzf;fha;Tf;Fr; 
rku;g;gpf;fg;gltpy;iy. ,it 2020.10.29 md;W rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
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1.5. rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk;; Kfhikj;Jtj; jPu;khdq;fSld; ,zq;fhik 

(a)  njhiye;j nghUl;fisf; fz;lwptjd; nghUl;L cg nghUs;tpgug; 
gl;bay;fspd; NgZifahdJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. njhiye;j nghUl;fshfj; 
njspthf ,dq;fhzg;gl;Ls;s nghUl;fis ,Wjpahf clikapy; itj;jpUe;j 
cj;jpNahfj;ju;fspd; gl;baiyr; rku;g;gpf;FkhW nghUl; fzf;nfLg;Gr; 
rigahdJ mwpTWj;jpAs;sJld; cupa jfty;fis kPsha;T nra;j gpd;du; 
epjpg; gpukhzq;fSf;F mikthf eltbf;ifahdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 

(b) 2016.05.03. md;W vLf;fg;gl;l jPu;khdj;jpw;F mikthf epWtdj;jpd; &. 

344,915/- njhif ngWkjpahd njhiye;j nghUl;fs; MSeu;fs; rigapd; 

mq;fPfhuj;jpw;F cl;gl;L gjptopg;Gr; nra;ag;gl;ld [,izg;G 2)(c)]. nghUl; 
fzf;nfLg;Gr; rigapdhy; gad;gLj;j Kbahj nghUl;fshf 
,dq;fhzg;gl;Ls;s nghUl;fs; tpiykjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jhy; kjpg;gPL 
nra;ag;gl;L mjd;gpd;du; mtw;iwg; nghJ Vyk; xd;wpy; tpw;gjw;fhd 
eltbf;ifahdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 (d) jw;nghOJ 2018 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;if jahupj;jyhdJ (rpq;fs 
kw;Wk; jkpo; nkhopngau;g;Gfs;) G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJld; jkpo; 
nkhopngau;g;ghdJ jahu;nra;ag;gLfpd;wJ. ,r;nrad;KiwahdJ cyfshtpa 
Nfhtpl; guk;gy; fhuzkhf jhkjkhfpaJ.   

(e) nghJ epu;thf Rw;wwpf;if ,y. 30/2016 ,w;F mikthf vupnghUs; Efu;Tr; 
NrhjidahdJ Nkw;nfhs;tjw;Fupa eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

(f) cupa cj;jpNahfj;ju;fSf;F cs;sf epidT+l;ly; %ykhf 
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJld; Njitahd rPu;g;gLj;jy;fis Nkw;nfhs;tjw;Fupa 
eltbf;ifahdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
2. epjp kPsha;T 
 
2.1. epjpf; nfhs;iffs; 
 
 
3. nraw;ghl;L kPsha;T 
 
3.1. Kfhikj;Jtf; FiwghLfs; 
 

(a)  jdpegu; Nfhitfis ,w;iwg;gLj;JkhW cupa cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
cldbahf mwptpf;fg;gl;Ls;sJld; Fwpj;j nraw;ghLfs; Kiwahf 
mKw;gLj;jg;gLfpd;wd.   

(b)  tpLKiw njhlu;ghd tpLKiwj; Jz;Lfis mq;fPfupj;jy; kw;Wk; Vida 
nraw;ghLfs; njhlu;gpy; tpNrl ftdQ; nrYj;Jtjw;Ff; Fwpj;Jf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  

(c)  ERP njhFjpapd; nraw;ghlhdJ 2021.05.01 ,ypUe;J Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
Neub ,af;fj;Jld; td; gpujpfisAk; ngw;Wf; nfhs;fpd;w gadu;fSf;F 
VNjDk; gpur;rpidfs; vOkhapd; mwpaj;jUkhW MNyhrid 
toqf;fg;gLfpd;wJ.  

(d)  ,f;fhzpf;fhd cupikia ep&gpg;gjw;fhd mWjp cWjpNah my;yJ 

tiuglNkh NIFS ,lk; ,y;iy vd;gJld; Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 
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mjpfhurigapdhy; 1990.06.08 Mk; jpfjpad;W Xu; Mtzk; khj;jpuNk 
toq;fg;gl;Ls;sJ. fhzp njhlu;ghd tplaq;fisj; njhlu;tjw;F Fwpj;j 
MtzkhdJ NghJkhdJ my;y Mifahy;> Njitahd Mtzq;fSk; 
Vida nraw;ghLfSk; eptu;j;jp nra;ag;gLfpd;wd. 2021.03.20 Mk; 
jpfjpad;W eilngw;w rigf; $l;lj;jpy; ,t;tplak; njhlu;gpy; Nkyjpf 
eltbf;ifia Nkw;nfhs;SkhW vkJ rl;lj;juzpf;F mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ.  

(e) epWtdj;jpd; rfy nrhj;Jf;fspdJk; nghWg;Gilikia cWjpg;gLj;Jtjd; 
nghUl;L ,Jtiu toq;fg;glhj Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Lf; 
nfhz;bUg;gJld; cupa Mtzq;fs; ,aYkhdtiu ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.  

 
3.2. ru;r;irf;Fupa guptu;j;jidfs;   

ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;w Nkyjpf FWq;fhy tpLKiwf;fhf miu ehs; 
tpLKiwapy; fopg;gjw;fhd eltbf;ifahdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
3.3. xg;ge;j epu;thfj;jpYs;s FiwghLfs;   

 lk;Gy;iyapYs;s jhtu tsu;g;gfj; Njhl;lj;ijr; R+o Ntypaikg;gjw;fhd 
gpujhd fhuzkhdJ mjpfhukspf;fg;glhj EioTfisAk; tYf;fhl;lhaf; 
ifg;gw;Wjy;fisAk; jtpu;g;gjw;F MFk;. mNj Nghy;> khd; 
Ntl;ilahLtjw;fhf Ntl;ilahLNthu; jhtu tsu;g;gfj; Njhl;lj;jpDs; 
Eioe;jikahdJ mz;ikf; fhyq;fspy; mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ. vdNt 
Fwpj;j Njhl;lj;ijg; ghJfhg;gjd; nghUl;L ,aYkhdtiu tpiuthf Ntyp 
xd;wpid mikf;f Ntz;bNaw;gl;Ls;sJ. fhzpia mstPL nra;J tiuglk; 
xd;iwj; jahupg;gjw;fhf ehk; fhj;jpUe;jpUe;jhy;> mjw;F ePz;l fhyk; 
Njitg;gl;bUf;Fk;.  

 
vdNt> Njhl;lj;ijr; RtPfupj;j rkaj;jpy; mjDila vy;iyahff; fl;lg;gl;l 
ep[ capu; Ntypia ftdj;jpw; nfhz;L> Fwpj;j Ntypia mikg;gjw;Fj; 
jPu;khdpf;fg;gl;lJ. fzf;fha;T mtjhdj;jpw;F mikthff; fhzpia mstPL 
nra;tjw;Fk; vy;iyfis cWjpnra;J nfhs;tjw;Fk; tpiuthd 
eltbf;ifahdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
3.4. kdpj ts Kfhikj;Jtk; 

fzf;fha;tpd; NghJ ,dq;fhzg;gl;Ls;s gpd;tUk; ntw;wplq;fs; kw;Wk; 
kpiffs; njhlu;gpy; jq;fSila ftdj;jpw;F ehd; nfhz;Ltu tpUk;GfpNwd;.  

(a)  

gjtp 
mq;fPfup
f;fg;gl;l 
gjtzp 

cz;ikahd 
vz;zpf;if 

ntw;wplq;fs; kpif 
  
tpsf;fq;fs; 

Muha;r;rp cj;jpNahfj;ju; - 
epue;juk; 18 11 07 -- 

(i) 
Muha;r;rp cj;jpNahfj;ju; - 
xg;ge;j mbg;gil 

09 07 02 -- 
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gjtp 
mq;fPfup
f;fg;gl;l 
gjtzp 

cz;ikahd 
vz;zpf;if 

ntw;wplq;fs; kpif 
  
tpsf;fq;fs; 

gpujpg; gzpg;ghsu; 01 -- 01 -- (ii) 

Muha;r;rp cjtpahsu; - xg;ge;j 
mbg;gil 

41 32 -- -- (iii) 

njhlu;ghly; kw;Wk; Clf 
cj;jpNahfj;ju; 01 -- 01 -- (iv) 

jiytupd; gpuj;jpNaf nrayhsu; 01 -- 01 -- (v) 

rhujp 08 05 03 -- (vi) 

mYtyf cjtpahsu; 03 02 01 -- (vii) 

Ehyfu; 01 -- -- -- 
(viii) 

rpNu\;l cjtp Ehyfu; -- 01 -- 01 

gpujk njhopy;El;g 
cj;jpNahfj;ju; 02 13 11 11 

(ix) 

njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; 14 03  -- 

Kfhikj;Jt cjtpahsu; - 
njhopy;El;gk; myyhj 

17 18 -- 01 (x) 

Ehyf cjtpahsu;  01 -- 01 -- (xi) 

fl;Gy – nrtpg;Gy cjtpahsu; - 
xg;ge;j mbg;gil 

-- 01 -- 01 (xii) 

 

tpsf;fq;fs; 

(i) Njitahd epjp Vw;ghLfspYs;s gw;whf;Fiw fhuzkhfTk; 

Ma;T$l cgfuzq;fs; mlq;fyhd ngsjpf trjpfis 

toq;FtjpYs;s rpf;fy;fs; fhuzkhfTk; ,t; ntw;wplq;fis 

epug;Gtjpy; eilKiw ,lu;g;ghLfs; fhzg;gLfpd;wd.  

(ii) fzf;fha;T Ia;atpdh 3(b) f;F toq;fg;gl;Ls;s gjpyhdJ 
,t;tplaj;jpw;Fg; gpuNahfpf;fj;jf;fJ.  

(iii)  7 fUj;jpl;lq;fSf;fhf Muha;r;rp cjtpahsu;fis 

cs;sPu;g;gjd; nghUl;L Gjpdg;gj;jpupf;iffspYk; epWtd 

,izaj;jsj;jpYk; tpsk;guq;fs; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJld; 

Ml;Nru;g;Gfis ,ilepWj;jp itf;FkhW murhq;fj;jpdhy; 

toq;fg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspy; khw;wk; Vw;gl;lTld; njupT 

nra;ag;gl;Ls;s tpz;zg;gjhupfSf;F Neu;Kfg; guPl;irfs; 

cldbahf elhj;jg;gLk;. cupa ,izaj;jsg; gf;fKk; 

gj;jpupf;if tpsk;guKk; ,izg;G 2 Mf milahsg;gLj;jg;gl;L 

,j;Jld; rku;g;gpf;fg;gLfpd;wd.  
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(iv)  njhlu;ghly; kw;Wk; Clf cj;jpNahfj;ju;fs; gjtpfSf;F 

gj;jpupf;if tpsk;guq;fs; thapyhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;L 

vOj;J%yg; guPl;irfs; elhj;jg;gl;L tpz;zg;gjhupfs; 

Vw;fdNt gl;bayplg;gl;Ls;sdu;. Ml;Nru;g;Gfis ,ilepWj;jp 

itf;FkhW murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspy; 

khw;wk; Vw;gl;lTld; njupT nra;ag;gl;Ls;s 

tpz;zg;gjhupfSf;F Neu;Kfg; guPl;irfs; cldbahf 

elhj;jg;gLk;. 

(v)  ntw;wplkhfTs;s jiytupd; gpuj;jpNaf nrayhsu; gjtpf;F 

cj;jpNahfj;ju; xUtiu Ml;Nru;g;Gr; nra;tjd; nghUl;L 

Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jplkpUe;J mq;fPfhuk; 

Nfhug;gl;Ls;sJ (,izg;G 01).   

 (vi)  rhujpfs; gjtpf;F gj;jpupf;if tpsk;guq;fs; thapyhf 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;L nray;Kiwg; guPl;irapy; njupT 

nra;ag;gl;l guPl;rhu;j;jpfSf;F Neu;Kfg; guPl;irfs; 

elhj;jg;gl;Ls;sd vd;gJld; Ml;Nru;g;Gfis ,ilepWj;jp 

itf;FkhW murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspy; 

khw;wk; Vw;gl;lTld; njupT nra;ag;gl;Ls;s 

tpz;zg;gjhupfSf;F Neu;Kfg; guPl;irfs; cldbahf 

elhj;jg;gLk;. 

(vii)  ntw;wplkhfTs;s mYtyf cjtpahsu; gjtpf;F gj;jpupf;if 
tpsk;guq;fs; thapyhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;Ls;sd.  

(viii)  Ehyfu; kw;Wk; rpNu\;l cjtp Ehyfu; njhlu;ghd fzf;fha;T 

Ia;atpdh 3(e) f;F toq;fg;gl;Ls;s gjpyhdJ ,t;tplaj;jpw;Fg; 
gpuNahfpf;fj;jf;fJ.  

(ix) fzf;;fha;T Ia;atpdh 3(d) f;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s gjpyhdJ 
gpujk njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; gjtpapYs;s 11 Nkyjpf 
cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fs; 
gjtpapYs;s 11 ntw;wplq;fs; njhlu;ghdjw;Fg; 
gpuNahfpf;fj;jf;fJ.  

(x) Kfhikj;J cjtpahsu; - njhopy;El;gk; my;yhj tFjpf;Fupa 
Nkyjpf gjtpf;F Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jpd; 
mq;fPfhukhdJ ngwg;gl;Ls;sJ.  

(xi) mq;fPfupf;fg;gl;l Ehyf cjtpahsu; gjtpf;F Ml;Nru;g;G 

nra;ag;gl;Ls;sJld; Fwpj;j cj;jpNahfj;ju; w.e.f. 24.10.2014 

gjtpapy; gzpahw;Wfpwhu;.   

(xii) fzf;;fha;T Ia;atpdh 3(e) f;Fr; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s gjpyhdJ 

fl;Gy – nrtpg;Gy cjtpahsu; - xg;ge;j mbg;gilapyhd 
gjtpf;Fg; gpuNahfpf;fj;jf;fJ.  
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(b) gpujpg; gzpg;ghsu; (Muha;r;rp) gjtpapYs;stu; epWtdj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w Muha;r;rpfSf;F cau;e;j gq;fspg;gpid 

ey;FtJld;; ntspehl;L Muha;r;rp khdpaq;fis ftu;tjw;fhd 

eltbf;ifiaAk; Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. vdNt> ,g;gjtpahdJ 

cau; kl;lj;jpYs;s Muha;r;rp tpQ;Qhdp xUtupdhy; epug;gg;gLjy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; gy;fiyf;fofg; Nguhrpupau; xUtUf;F cupj;jhd 

epfuhd rk;gskhdJ toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;. ,g;gjtpf;nfd 

mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s rk;gs msTj;jpl;lj;ij UAC4 (2006) ,ypUe;J 

UAC5 (2006) f;F mjpfupg;gjw;fhd mq;fPfhuj;ij toq;FkhW 

Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jpw;F Nfhupf;ifahdJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. mjw;Fg; gjpyspf;ifapy;> Kfhikj;Jt 

Nritfs; jpizf;fskhdJ 2017.03.27 Mk; jpfjpaplg;gl;l jkJ 

fbjj;jpd; %ykhf Fwpj;j gjtpf;F UAC5 rk;gs msTj; jpl;lj;ijg; 

gpuNahfpf;f KbahJ vd mwpaj;je;Js;sJ. NkYk;> 2011.04.11 Mk; 

jpfjpaplg;gl;l DMS/E2/62/7/277 ,yf;f mtu;fSila fbjj;jpd; 

%ykhf Fwpj;j gjtpf;F UAC4 rk;gs msTj; jpl;lj;ijg; 

gpuNahfpggjw;fhd mq;fPfhukhdJ toq;fg;gl;Ls;sJ (,izg;G 05). 

vdNt gpujpg; gzpg;ghsu; (Muha;r;rp) gjtpf;fhd mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s 

rk;gs msTj;jpl;lj;jpYs;s Kuz;ghL njhlu;gpy; Kfhikj;Jt 

Nritfs; jpizf;fsj;Jld; fye;JiuahLtjw;fhd eltbf;ifahdJ 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 

(c) Muha;r;rp cjtpahsu;fs; toikahf xg;ge;j mbg;gilapy; 

Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gLfpd;wdu;. xg;ge;j fhyj;jpd; gpd;du; mtu;fs; 

tpyFtJld; mjd;gpd;du; Gjpa epakdjhupfs; Ml;Nru;g;Gr; 

nra;ag;gLfpd;wdu;. ,e;epiyikapd; fhuzkhf> gy;NtW 

cj;jpNahfj;ju;fspd; jw;fhypf gw;whf;FiwahdJ epyTfpd;wJ. 

murhq;f xOq;FtpjpfSf;F mikthf> ,t;tpilntspfis 

epug;Gtjw;fhd eltbf;ifahdJ Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 7 

fUj;jpl;lq;fspd; nghUl;L gj;jpupf;if tpsk;guq;fspd; thapyhf 

tpz;zg;gq;fs; Vw;fdNt Nfhug;gl;Ls;sd. Ml;Nru;g;Gfis 

,ilepWj;jp itf;FkhW murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s 

mwpTWj;jy;fspy; khw;wk; Vw;gl;lTld; njupT nra;ag;gl;Ls;s 

tpz;zg;gjhupfSf;F Neu;Kfg; guPl;irfs; cldbahf elhj;jg;gLk;. 

epWtdj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsu;; gjtpf;fhd ntw;wplk; njhlu;gpy; 

fzf;fha;T Ia;atpdh 3(b) f;F toq;fg;gl;Ls;s gjpyhdJ 

gpuNahfpf;fj;jf;fJ. 

 (d) epWtdkhdJ mjDila cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf tpNrl tpLKiwf; 

nfhs;if xd;wpidf; nfhz;Ls;sJ. Fwpj;j nfhs;ifahdJ 

MSeu;fs; rigapdhy; 2017.10.07 md;W ,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ. 

cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd Fwpj;j tpLKiwf; nfhs;ifahdJ ,j;Jld; 

,izf;fg;gl;Ls;sJ (,izg;G 04). Nguhrpupau; Mrpup ehzaf;fhu 
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mtu;fs; gy;fiyf;fofj;jpy; gzpahw;wpf; nfh;zNl Muha;r;rpr; 

nraw;ghLfspy; <LgLtjd; nghUl;L tpLKiwf; nfhs;ifapd; gFjp 

“e”  f;F mikthf 2019.08.19 ,ypUe;J 2020.07.30 tiu (mtUila 64 

MtJ gpwe;jjpdk; tiu) rk;gsj;Jldhd tpLKiwiaf; NfhUfpwhu;. 

2019.08.19 ,ypUe;J 2020.07.18 tiuahd (mtUila 64 MtJ 

gpwe;jjpdk; tiuahd) mtUila tpLKiw tpz;zg;gkhdJ 

MSeu;fs; rigapd; $l;lj;jpy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ. gy;fiyf;fof 

xOq;FKiwapy; tpLKiwia mDkjpf;fpd;w Kiwikf;F Vw;g 

,j;jPu;khdkhdJ Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mjdhNyNa NIFS ,d; 

tpupTiuahsu;fSf;Fk; Nguhrpupau;fSf;Fk; gy;fiyf;fof 

xOq;FKiwapYs;s rk;gsj;jpw;F epfuhd rk;gsk; toq;fg;gLfpd;wJ. 

NkYk;> 2020.07.18 f;Fg; gpd;dUk; mtu; tpLKiw ngw;Wf;nfhs;s 

tpUk;gpdhy;> mtu; Fwpj;j tplaj;jpd; nghUl;L mikr;rplk; tpdTjy; 

Ntz;Lk; vd MSeu;fs; rigahdJ jPu;khdk; Nkw;nfhz;Ls;sJ.  

 
4. fzf;fPl;Lr; nraw;ghLfSk; ey;yhl;rpAk; 

 
4.1. cWjpahd jpl;lk; 

 cupa nghJ epWtdq;fs; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;> 5 tUl fhyj;jpw;F 

cWjpahd jpl;lk; xd;wpidj; jahupg;gjw;fhd eltbf;ifahdJ 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> jw;rkak; ,J njhlu;gpy; Kf;fpaj;Jtk;kpf;f 

Kd;Ndw;wkhdJ Vw;gl;Ls;sJ. ,e;Nehf;fj;jpd; nghUl;L cau; fy;tp> 

njhopy;El;g kw;Wk; fz;Lgpbg;Gfs; mikr;rpd; cjtpahdJ 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; xt;nthU tUlKk; njhlq;Ftjw;F Kd;du; 

,J ,w;iwg;gLj;jg;gLfpd;wJ mj;Jld; cupa jug;Gf;fsplkpUe;J Kiwahd 

mq;fPfhuj;jpidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

4.2. cWjpahd jpl;lk; 

2020 Mk; Mz;bypUe;J cupa tUlj;jpw;fhd gpujhd Kd;Ndw;wr; Rl;bfis 
cs;thq;fp nraw;jpl;lj;ijj; jahupg;gjw;fhd xOq;Ffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ> mjd; %yk; epWtdj;jpd; KOikahd Fwf;Nfhis 
mila KbAk;.  

4.3. cs;sff; fzf;fha;T 

 mtjhdq;fs; njhlu;ghd rPu;g;gLj;jy;fis tpiuTgLj;Jtjw;Ff; 
Fwpj;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  




