
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் 

120/07, வித்ேியா மாவத்தே, க ாழும்பு – 07 
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த ாக்கும் ேணியும் 
 

 

 

த ாக்கு 
 

“விஞ்ஞானம் மற்றும் அறிவிதன அடிப்ேதடயா க்க ாண்ட 

அேிவிருத்ேியதடந்ேகோரு  ாட்டினது ேகு ிதையிதன 

சாேிப்ேேற்கு இைங்த தய இயைச் கசய்ேல்” 
 

 

 

 

 

 

ேணி 
 

“விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேத்தே அடிப்ேதடயா க் 

க ாண்டு அேிவிருத்ேியதடந்ேகோரு  ாட்டின் ேகு ிதையிதன 

சாேிப்ேேற்கு அடிப்ேதட மற்றும் ேிரதயா  ஆராய்ச்சியிதன 

தமம்ேடுத்துேல்,  ிேியீடு கசய்ேல் துதணதமயா  இருத்ேல் 

மற்றும்  ண் ாணித்ேலுடன் இைங்த யின் மனிே வளத்தே 

தமம்ேடுத்துேல்” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் -  வருடாந்ே அறிக்த  – 2016 

 

குறிக்த ாள் ள் 

 

 
இைங்த  ோராளுமன்றத்ேின் 2016 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் கூட்டத்ேிற்கு அதமவுற 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் குறிக்த ாள் ள் வருமாறு. 

 

 

 அேி சிறப்ோன விஞ்ஞான மற்றும் சமூ வியல் சமுோயகமான்றிதன  ாட்டில் 

 ட்டிகயழுப்புவேற் ா , விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேவியல் கோடர்ேிைான 

ஆராய்ச்சி தள அரசாங் ம் முன்கனடுப்ேேற்கு துதணதமயா  இருத்ேல்; 

 

 

 தேசிய தேதவப்ோடு ளுக்கு ேங் ளிப்பு கசய்யப்ேடுவேற்கு ஆோரமா  

இருக் க்கூடிய ஆராய்ச்சியிதன விருத்ேி கசய்வேற் ா  உயர் ல்வியியல் 

 ிறுவனங் ள், அரசதுதற ஆராய்ச்சி  ிறுவனங் ள் மற்றும் ஏதனய அரச 

 ிறுவனங் ளில் விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேவியலுடன் கோடர்புதடய 

ஆராய்ச்சியிதன தமம்ேடுத்ே துதணதமயா  இருத்ேல்; அத்துடன் 

 

 

 விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேவியலுடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சியிதன 

தமம்ேடுத்துவேில் ேனியார் துதறயினாின் கூட்டுறவிதன த ாருேல். 
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கசயற்ோடு ள் 

 
 மன்றத்ேின் குறிக்த ாள் தள சாேிக்கும் த ாக்குடன் விஞ்ஞானம் மற்றும் 

கோழில்நுட்ேத்துடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி தள முன்கனடுப்ேேற்கு 

மானியங் தள வழங் ல்; 

 உயர் ல்வியியல்  ிறுவனங் ள், அரசதுதற ஆராய்ச்சி  ிறுவனங் ள், மற்றும் 

ஏதனய அரசதுதற  ிறுவனங் ள் ஆ ியவற்றிற்கு விஞ்ஞானம் மற்றும் 

கோழில்நுட்ேத்துடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி தள முன்கனடுப்ேேற்கு 

வழங் ப்ேட்ட மானியமானது அவ்வாராய்ச்சி ளில் விதனத்ேிறனுடன் 

ேயன்ேடு ின்றோ என  ண் ாணித்ேல், தமற்ோர்தவ கசய்ேலுடன் 

இப்ேணியில் கூட்டிதணவா  கசயற்ேடல்; 

 மன்றத்ேின் த ாக் ங் ளுக்கு தேதவப்ேடும் ஆேனம், இயந்ேிரம் மற்றும் 

 ருவி தள இறக்குமேி கசய்ேல் மற்றும் மன்றம் சிறப்ோ  முன்கனடுத்துச் 

கசல்ைப்ேடுவேற்கு  ருவி ள்,  ிேியம் மற்றும் ஏதனய உேவி ள் 

அங் ீ ாிக் ப்ேட்ட உள்ளூர் மற்றும் கவளியூர் மூை ங் ளிடமிருந்து 

கேற்றுக்க ாள்ளல்; 

 விஞ்ஞானம், கோழில்நுட்ேவியல் மற்றும் அேனுடன் கோடர்புதடய 

விடயங் ள் கோடர்ேிலுள்ள ஆராய்ச்சி ள் கோடர்ேில் விடயங் தள 

தச ாித்ேல் மற்றும் அவ்விடயங் தள அறிக்த  ள், சஞ்சித  ள் அத்துடன் 

ஆவணங் ளில் அச்சிடலும் ேிரசுாித்ேலும்; 

 அ  மற்றும் கவளியூாிதன சார்ந்து விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேவியல் 

 ிறுவனங் ளில் விஞ்ஞான ஆய்வு மற்றும் விஞ்ஞான ேணிக் ா  புைதமப் 

ோிசில் மற்றும் இதணயுாிதம தள வழங் ல்; 

 விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேவியலுடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புத்ோக் த்ேிதன இனம்  ாண்ேேற் ான தேசிய முதறதம ஒன்றிதன விருத்ேி 

கசய்ேல் மற்றும் மானியங் தள வழங் ல்; அத்துடன் 

 விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேம் மற்றும் அேனுடன் கோடர்புதடய 

விடயங் ள் கோடர்ேிைான ஆராய்ச்சி ள் ேற்றி விாிவுதர ள்,  ருத்ேரங்கு ள் 

மற்றும் ேயிற்சிப்ேட்டதற தள  டாத்துேல். 
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மன்றம் (2013.09.09 இலிருந்து 2016.08.29 வதரயில்) 

 
  

ேதைவர் 

 
1. அேிமேிப்ேிற்குாிய தேராசிாியர். ஹிோனதுர ஜான  டி. சில்வா 

 

ஏதனய உறுப்ேினர் ள் 
 

2. தேராசிாியர்.  ாமினி  ிர்மைா கமன்டிஸ் 

3. தேராசிாியர். ஆனந்ே ரஜிோ விக் ிரமசிங்  

4. தேராசிாியர். தஹமா மாலினி கும்ேல்க ாட  ன் ானம் ேேிரண 

5. தேராசிாியர். தஹமந்ேி ரணசிங்  

6. தேராசிாியர். விதஜரூேத  சந்ேியா சுதைாசனா விஜயசுந்ேர 

7. தேராசிாியர். ைக்க்ஷ்மன் கைாயிட் ரத்னாயக்  

8. தேராசிாியர். அம்மணி. அவ்தரலிய கஜனிேர் கேதரரா 

9. தேராசிாியர். கடல் ாவேத  ராஜ்குமார் தசாமதேவ கடல் ாவே 

10. தேராசிாியர். விரஜ்சித் ேிாியான் கசாைமன் டயஸ் 

11. தேராசிாியர்.  ேிர் ாம ாேன்  ந்ேசாமி 

12. தேராசிாியர். அருணி ேிை ரட்ண 

13.  ைா ிேி.  ந்ோ அமரதச ர 

14.  ைா ிேி. பீ  ந்ேைால் வீரசிங்  

15.  ைா ிேி.  ல்ேடா ஆராச்சித  சிறிமல் ேிதரமகுமார 

16. தேராசிாியர். வீரதுங்  ஆராச்சித  ஜதனந்ேிதர மேலி டிக ாஸ்டா 

17. எந்ேிாி. கமாக்தசவி கேரலிஸ் 

 

ேிதறதசாி ேிரேி ிேி 
 

18. ேிருவேி. நூர் ாிஸ்னா அனீஸ் 
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மன்றம் (2016.08.30 இலிருந்து முன்னிதைப்ேடுத்ேப்ேடல்) 

 
  

ேதைவர் 

 
1. அேிமேிப்ேிற்குாிய தேராசிாியர். ஹிோனதுர ஜான  டி. சில்வா 

 

ஏதனய உறுப்ேினர் ள் 
 

2. தேராசிாியர். உோலி அமரசிங்  

3. தேராசிாியர். வீரதுங்  ஆராச்சித  ஜதனந்ேிதர மேலி டிக ாஸ்டா 

4. தேராசிாியர். விரஜ்சித் ேிாியான் கசாைமன் டயஸ் 

5. தேராசிாியர். ைக்க்ஷ்மன் ேிஸ்ஸ ாய  

6. தேராசிாியர். கவரன்ஜா  ருணாரட்ன 

7. தேராசிாியர்.  ாமினி  ிர்மைா கமன்டிஸ் 

8. எந்ேிாி. கமாக்தசவி கேரலிஸ் 

9.  ைா ிேி.  ல்ேடா ஆராச்சித  சிறிமல் ேிதரமகுமார 

10. தேராசிாியர். அருணி ேிை ரட்ண 

 

விஞ்ஞான கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி அதமச்சினது 

ேிரேி ிேி 

11. ேிருமேி. ஹிமாலி அத்ேஉடத  

 

ேிதறதசாி ேிரேி ிேி 

 
12. ேிரு. ஈ. ஏ. ரத்னசீைா 
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ேேவியணியினர் 

 
 

 ிதறதவற்று கசயைாளர்    எம். சி. ராஜேக்ஷ 

 ணக் ாளர்      என். எஸ். தஹவா ம 

    

விஞ்ஞான அலுவைர்    எம். எஸ். மலியத்ே 

விஞ்ஞான அலுவைர்    ேி. த . ஏ. எஸ். ஆர் த ானிஸ் 

விஞ்ஞான அலுவைர்    என். த . ேிசா ாயக்  

விஞ்ஞான அலுவைர்    டேிள்யு. க . என். ஹன்சானா 

விஞ்ஞான அலுவைர்    ாி. ஆர். கசனடீரா 

விஞ்ஞான அலுவைர்    எஸ். எஸ்.  ட்டு ம்ேை 

 

 ணக் ியல் அலுவைர்    ஏ. த . டி. எம். கேதரரா 

உேவிக்  ணக் ாளர்     ஏ. ஈ. த . ேயாரத்ண 

    

 ி ழ்ச்சித்ேிட்ட உேவியாளர்   சி. மதுமானி 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்ட உேவியாளர்   எஸ். எச். எஸ். ேிாியங் ர 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்ட உேவியாளர்   டி. ஏ. என். ைக்ஷானி 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்ட உேவியாளர்   ாி. மதுசானி 

 

சாரேி       க .க .டி. சந்ேருவன் 

சாரேி       எஸ். ேிதரமகுமார 

 

 

2016.12.31 இல் உள்ளவாறா . 
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ேதைவாிடமிருந்ோன கசய்ேி 
 

இைங்த  தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் 2016 ஆம் ஆண்டிற்குாிய வருடாந்ே 

அறிக்த தய ோராளுமன்றத்ேிற்கு சமர்ப்ேிப்ேேில்  ான் ம ிழ்ச்சியதட ின்தறன். 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் ேிரோன கசயற்ோடு ள் எனப்ேடும்தோது அேற்குள் 

ஆராய்ச்சி ேிதரரதண ளுக்கு அதழப்புவிடுத்ேல், மேிப்பீடு கசய்ேல் மற்றும்  ிேியீடு 

கசய்ேல் என்ேனவற்றுடன் தேசிய அங் ீ ார முதற ளிதன விருத்ேிகசய்ேல், 

இைங்த  விஞ்ஞானி ளின் கவற்றியீட்டிய ஆராய்ச்சி ளுக்கும் புேிது 

 ண்டுேிடித்ேலுக்கும் விருது தள வழங் ல் என்ேனவும் உள்ளடங்கும். 

 

இந்ே வருடம் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது, ோராளுமன்ற சட்டத்ேினூடா   ியேிச் 

சட்ட அதமப்ோ  ோேிக் ப்ேட்டதமயானது அர்ப்ேணிப்பும் த ர்தமயும் க ாண்ட 

எமது ேேவியணியினருக்கு  ிதடக் ப்கேற்ற மாகேரும் ஊக்குவிப்ோகும். இந்ே வருடம் 

தமலும் மூன்று, இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற அேிவிருத்ேி  ி ழ்ச்சித் ேிட்டங் ளுக்கு 

 ாம்  ிேியீடு கசய்தோம். அவற்றில் இரண்டு  ீாியல் ோது ாப்பும் மற்தறயது சூழல் 

 ட்புடன் கூடிய ேண்தணச் கசய்த  என்ேனவாகும். ேனியார் அரச ேங்குடதம 

 ி ழ்ச்சித் ேிட்டத்தே  ாம் கோடர்ந்து முன்கனடுத்ேதுடன் 2016 ஆம் ஆண்டில் மூன்று 

புேிய ேனியார் அரச ேங்குடதம  ி ழ்ச்சித் ேிட்டத்ேிற்கு  ாம்  ிேியீடு கசய்தோம். 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது, புேிது  ண்டுேிடிக்கும் ஆராய்ச்சி 

 ருத்ேிட்டங் ளுக் ான புத்ோக்குனதர த ாக் ிய ஆராய்ச்சி மானியங் ள் 34 இதன 

வழங் ியது. 

 

விஞ்ஞான ேிரசுாிப்பு ளுக் ான ஜனாேிேேியின் விருது வழங் ல் தவேவமானது இந்ே 

வருடம்  வம்ேர் மாேம் இடம்கேற்றது. இவ் விழாவில் அேிதமேகு ஜனாேிேேி அவர் ள் 

ேிரேம விருந்ேினரா வும் விஞ்ஞான கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி அதமச்சின் 

இராஜாங்  அதமச்சர் சிறப்பு விருந்ேினரா வும்  ைந்துக ாண்டு விழாதவ 

சிறப்ேித்ேனர். இேன்தோது 232 விஞ்ஞானி ளுக்கு 2014 ஆம் ஆண்டு ேிரசுாிக் ப்ேட்ட 

அவர் ளின் ேிரசுாிப்பு ள்  ருத்ேிற்க ாள்ளப்ேட்டு அேன் அடிப்ேதடயில் விருது ள் 

வழங் ப்ேட்டது. தமலும் 436 விஞ்ஞானி ளுக்கு அவர் ளின் ேிரசுாிப்பு ளுக்கு தேசிய 

விஞ்ஞான மன்றத்ேின் புேிய ‘கமாிட்’ விருது ளும் மற்றும் இளம் விஞ்ஞானி தள 

ஊக்குவிக்கும் மு மா  2 ஆம் மட்டத்ேிைான விருது ளும் வழங் ப்ேட்டன. 

 

இறுேியா  இைங்த  தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேிற்கு கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி 

அதமச்சின் அதமச்சாினாலும் மற்றும் அவ் அதமச்சின் கசயைாளாினாலும் 

வழங் ப்ேட்ட மேிப்பீடு கசய்யமுடியாே உறுதுதண மற்றும் ஊக்குவிப்பு 

ஆ ியவற்றிற்கு விதசட  ன்றி தள கோிவிக்   ான் விரும்பு ின்தறன். 

 

 

 

 

வித்ேியாசதயாேி தேராசிாியர் எச். ஜான  டி சில்வா 

ேதைவர்.  
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 ிதறதவற்று கசயைாளாின் அறிக்த  
 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது, 2016 ஆம் ஆண்டில் ஜூதை மாேத்ேில் ோராளுமன்ற 

சட்டமூைம் ஒன்றினூடா   ியேிச் சட்ட அதமப்கோன்றா  ஆக் ப்ேட்ட 

 ாரணத்ேினால் இந்ே வருடமானது தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேிற்கு ஒரு விதஷடமான 

வருடமா   ருேப்ேடு ின்றது.1999 ஆம் ஆண்டில்  ஜனாேிேேி கசயை த்ேில் ஒரு 

விதஷட அை ா  உருவாக் ப்ேட்ட தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது, 2007 ஆம் ஆண்டு 

ஜூதை மாேம் இைங்த யின் அேிதமேகு ஜனாேிேேி அவர் ளினால் 

அரசியைதமப்ேின் 33 வது  உறுப்புதரயின்  ீழ் ஒரு விதஷட மு வர்  ிதையமா  

ஆக் ப்ேட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூதை மாேத்து 11 வது சட்டமூைமானது, இைங்த  

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் ோேிக் ப்ேடுவேற்கும் இைங்த யில் விஞ்ஞான 

கோழில்நுட்ே ஆராய்ச்சிக்குாிய ஒரு  ைாச்சாரத்தேயும் மற்றும் அேற்த ற்ற 

வத யிைானகோரு சமூ த்தேயும்  ிதைக் ச் கசய்வேற்கும் மற்றும் இைங்த யில் 

தேசிய அேிவிருத்ேி  ி ழ்ச்சி  ிரலுக்கு ேங் ளிப்பு கசய்யும் வத யிைதமந்ே ஆராய்ச்சி 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ளுக்கு துதணதமயா  இருப்ேேற்குமான ஏற்ோடு தளத் ேரு ிறது. 

 

2016 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இைக்  சட்டத்ேில் ேரப்ேட்டவாறு தேசிய ஆராய்ச்சி 

மன்றத்ேின் குறிக்த ாள் ளாவன,  ாட்டில் விஞ்ஞானத்ேிலும் கோழில்நுட்ேவியலிலும் 

ஒளிர்வு மிகு ஒரு சமுோயத்தே  ட்டிகயழுப்புவேற்கு விஞ்ஞானத்துடன் கோடர்புதடய 

ஆராய்ச்சி ளில் அரசிற்கு துதணதமயா  இருத்ேல், உயர் ல்வி  ிறுவனங் ள்,  

அரசதுதறசார் ஆராய்ச்சி  ிறுவனங் ள் மற்றும் ஏதனய அரச  ிறுவ ங் ளில் 

விஞ்ஞானம் மற்றும் கோழில்நுட்ேத்துடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி தள 

தமம்ேடுத்ேலும் அேற்கு உேவியா  இருப்ேேனூடா  தேசிய தேதவ ளுக்கு ேங் ளிப்பு 

கசய்யும்வத யில் ஆராய்ச்சி சார்ந்ே ஒரு அடிப்ேதடயிதன விருத்ேி கசய்ேல் மற்றும் 

விஞ்ஞானம் மற்றும்  கோழில்நுட்ேத்துடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி ளிதன 

தமம்ேடுத்துவேில் ேனியார் துதறயினாின் கூட்டுதழப்ேிதன த ாருேல் 

என்ேனவாகும். 

 

2016 ஆம் ஆண்டுக்குாிய வருடாந்ே அறிக்த தய முன்தவப்ேேில்  ான் 

கேருதமயதடவதுடன் இந்ே அறிக்த யானது 2016 ஆம் ஆண்டில்  ிறுவ த்ேின் 

கசயற்ோடு தளப் ேற்றிய கேளிவான விளக் த்தே ேரும் என  ான் எேிர்ோர்க் ிதறன். 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் ேிரோன கசயற்ோடானது, விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில், 

ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி கசயற்ோட்டுடன் கோடர்புதடய  ிறுவனங் ளின் 

ஆராய்ச்சி ளில் மற்றும் உயர் ல்வி  ிறுவனங் ளில் ஆராய்ச்சி ளில் ஈடுேட்டுள்ள 

ஆராய்ச்சியாளர் ளுக்கு ஒரு தேசிய முதறதமதய வகுப்ேேனூடா  விஞ்ஞானம் 

மற்றும் கோழில்நுட்ேத்துடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்ோக் த்தே விருத்ேி 

கசய்வேற் ான மானியங் தள வழங் ல் ஆகும். 
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இந்ே முக் ியமான குறிக்த ாள் தள சாேிப்ேேற்கு தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது 2016 

ஆம் ஆண்டு வருட ாைப் ேகுேியில் ேின்வரும்  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் தள முன்கனடுத்ேது. 

அதவயாவன முேலீட்டாளதர த ாக் ிய ஆராய்ச்சி மானிய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம்,  

ேனியார் – அரச ேங்குடதம  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம், இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற ஆராய்ச்சி 

மானிய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம், விஞ்ஞான ேிரசுாிப்புக் ளுக் ான ஜனாேிேேி விருது ள், 

எல்தைக் டந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் மற்றும் கோதுமக் ள் விழிப்புணர்ச்சி 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் என்ேனவாகும். 

 

முேலீட்டாளதர த ாக் ிய ஆராய்ச்சி மானிய (ID)  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது, 1999 ஆம் 

ஆண்டு ஆரம்ேிக் ப்ேட்டதுடன் இது ஒரு தோட்டிக்குாிய மானிய ேிட்டமாகும் 

என்ேதுடன் இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது ஆராய்ச்சியாளர் ள் ஆராய்ச்சியிதன 

முன்கனடுப்ேேற்கு ஆ க்குதறந்ே  ிர்வா  கசயன்முதற தள வழங் ி அவர் ளுக்கு 

துதணதம கசய் ிறது. 2016 ஆம் ஆண்டு வருட ாைப் ேகுேியில் 152 விண்ணப்ேங் ள் 

 ிதடக் ப்கேற்றதுடன் அவற்றில் 34  ிேியீடு கசய்யப்ேட்டதுடன் இேில் ேட்டப்ேின் 

ேடிப்பு இதணயுாிதம ள் 19 ஆகும். வருட ாைப் ேகுேியில் 150 மானியங் ளுக்கும் 

தமல் கசயற்ோட்டில் உள்ளது. 31 மானியங் ளுடனும் 23 விஞ்ஞான சுட்டிைக்  

சஞ்சித  (SCIE) ேிரசுாிப்புக் ளுடனும் பூரணப்ேடுத்ேப்ேட்டதுடன் 26 ேட்டப்ேின் 

ேடிப்ோளர் ள் அவர் ளின் ேட்டங் தள கேற்றுக்க ாண்டதுடன் (07 ேி.எச்.டி மற்றும் 

19 எம்ேில் ள்) 76 சர்வதேச மா ாடு ளில் ஆராய்ச்சி தேடல் ளாவன ேிரசித்ேி 

ேடுத்ேப்ேட்டன. 

 

2012 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்ேிக் ப்ேட்ட ேனியார் அரச ேங்குடதம (PPP) 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது அரச துதற ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி  ிறுவனங் ளிடம் மற்றும் 

ேல் தைக் ழ ங் ளிலும் இருக் ின்ற விஞ்ஞானி ளுக்கும் மற்றும் ேனியார் 

துதறயிலிருக் ின்ற விஞ்ஞானி ளுக்கும் இதடயில் ேங்குதடதம தள 

முன்கனடுப்ேேற்கு ஆோரமா  இருக் ின்றது. இந்ேக்  ருத்ேிட்டங் ளாவன 

ஆராய்ச்சி ள் முன்கனடுக் ப்ேடதவண்டிய ேரப்கேல்தை தளயும் மற்றும் 

அவற்றுக்குள்ள வர்த்ே  ாீேியிைான வாய்ப்புக் தளயும் கேளிவா  இனம் 

 ாண் ின்றது. இக்  ருத்ேிட்டங் ள் அவற்றின்  டவடிக்த  தள முற்று முழுோ  

பூரணப்ேடுத்ேியுள்ளதுடன் அவற்றிற் ான உற்ேத்ேி ள் இந்ே வருடம் 

அறிமு ப்ேடுத்துத  கசய்யப்ேட்டது அதவயாவன ேழங் ளில் கமாய்க்கும் ஈக் தள 

 ட்டுப்ேடுத்துவேற்கு அ ாீேியில் விதளந்ே Ocinum sanctum (துளசிவத  ள் ) 

இலிருந்து ஒரு Para – Pheromine இதன முதறவடிவமாக் ல் கசய்ேல் மற்றும் அ  

ாீேியில் விருத்ேி கசய்யப்ேட்ட சுவாச  ை உற்ேத்ேி ள் வருட ாைப்ேகுேியில் புேிோ  

ஆர்வத்தே கவளிப்ேடுத்துவேற்கு (EOT) அதழப்பு விடுக் ப்ேட்டதுடன் அவற்றில் 12 

EOT கேற்றுக ாள்ளப்ேட்டு மேிப்பீடு கசய்யப்ேட்டு அவற்றின்  ான்கு  ிேியீடு 

 ிமிர்த்ேம் கோிவு கசய்யப்ேட்டதுடன் அவற்றின் மூன்றிற்கு விருது ளும் 

வழங் ப்ேட்டன கமாத்ேமா  06 அரச ேனியார் ேங்குடதம (PPP)  ருத்ேிட்டங் ள் 

கசயற்ோட்டில் உள்ளன. 
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2013 ஆம் ஆண்டில், மி த் ேீவிரமான தேசிய ாீேியிைதமந்ே சிக் ல் ளுக்கு ஆராய்ச்சி 

அேிவிருத்ேி இதடவிதன ளினூடா   ீண்ட  ாை ாீேியில் ேீர்வு தள தேடுவேற்கு 

இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற ஆராய்ச்சி  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் கோடங் ப்ேட்டது. 

இவ்விடயம் கோடர்ேில் இனம்  ாணப்ேட்ட 13 ேரப்கேல்தை ளில் முன் 

ேிதரரதண ளுக்கு அதழப்பு விடுக் ப்ேட்டது. இது கோடர்ேில் 50 ேிதரரதண ள் 

கேற்றுக்க ாள்ளப்ேட்டன. அவற்றுள் 21 ேிதரரதண ளாவன விாிவான 

ேிதரரதண தள கேற்றுக்க ாள்ளும் கோருட்டு கோிவுகசய்யப்ேட்டன. விாிவான 

ேிதரரதண ளில் 03 ேிதரரதண ள்  ிேியீடு கசய்ேல் கோடர்ேில் 

கோிவுகசய்யப்ேட்டது. அந்ே மூன்றில் ஒன்று ேிதரரதண ளாவன, சூழல்  ட்புடன் 

கூடிய தவளாண்தம ேற்றியோகும். மற்தறய இரண்டும்  ீர்த்ேரத்தே தமம்ேடுத்ேல் 

ேற்றியோகும்.  தடமுதறயிலிருக்கும் ஐந்து  ருத்ேிட்டங் தள மேிப்பீடு கசய்து 

 ண் ாணித்ேல் கோடர்ேில் முன்தனற்ற மீளாய்வு கூட்டமானது வருட ாைப் ேகுேியில் 

இடம்கேற்றது. 

 

ேமது ஆராய்ச்சியில் சர்வதேச ேரத்ேிதனயதடந்து கவற்றியீட்டிய 

விஞ்ஞானி ளுக் ான அங் ீ ாரத்தே அேி ாித்ேல் தவண்டும் என்ற  ருத்தே 

ேிரோனமா  க ாணதட விஞ்ஞான ேிரசுாிப்புக் ளுக் ான ஜனாேிேேி விருது ள் 

(PASP) முதறவடிவமாக் ம் கசய்யப்ேட்டுள்ளது தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் 

வருடாந்ே  ி ழ்வு ளில் ஒன்றா  இந்ே PASP  ி ழ்வு  ருேப்ேடுவதுடன் இது  வம்ேர் 

மாேம் வரும் விஞ்ஞான ேினத்ேில் ஒன்றிதனந்ே வத யில் முன்கனடுக் ப்ேடும், 2014 

ஆம் அண்டிற்குாிய இந்ே விருது வழங் ல் தவேவமானது 2016 ஆம் ஆண்டு  வம்ேர் 

மாேம் 22 ஆம் ேி ேி இடம் கேற்றதுடன் விழாவிதன அேி தமேகு ஜனாேிேேி 

தமத்ேிாிோை சிறிதசன அவர் ள்  ைந்து க ாண்டு சிறப்ேித்ோர். 232 

விஞ்ஞானி ளுக்கு விருது ள் வழங் ப்ேட்டன.  

 

முேலீட்டாளதர த ாக் ிய மானியங் ளின் தேடல் தள ேைரறியச் கசய்யும் 

த ாக்குடன்  ான்கு எல்தை  டந்ே  ி ழ்ச்சித் ேிட்டங் ள் முன்கனடுக் ப்ேட்டன. 

அதவயாவன, இயந்ேிர த ாக் ிதன அடிப்ேதடயாக் க ாண்டு புத்ேிசாதுர்யம் மிகு 

நுண்ணாய்வு, யாதன ள் – மு ாதமத்துவத்ேில் புவியியல் ே வல் தள 

ேயன்ேடுத்துேல், Azorhizobium caulinodans இதன அறிமு ப்ேடுத்துவேன் மூைம் 

அாிசித் ோவர தவர் ளின்  ய்ேரசன் ேயன்ோட்டிதன தமம்ேடுத்ேல் மற்றும் ோது ாப்பு 

தவளாண்தம என்ேனவாகும். 

 

கேறுமேி  மிகு ஆராய்ச்சி தேடல் ள் ேற்றி கோது மக் ள் அறிந்து க ாள்வேற்கு, 

புேினப்ேத்ேிாித   ஆக் ங் ள் 50 தமல் ேிரசுாிக் ப்ேட்டன.  

 

2016 ஒக்தடாேர் மாேம் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்ற கசயை மானது வித்ேியா மாவத்தேக்கு 

இடம் கேயர்ந்ேது. இது தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் ேங்குோரர் ளுக்கு இைகுவா  

அங்கு கசன்று வரக் கூடிய வசேியிதன வழங் ியது. தேசிய  ஆராய்ச்சி மன்றம் 
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எப்தோதுதம ேமது விஞ்ஞானி ளுக்கு சிறந்ேவற்தறதய வழங்கு ிறது என்ேதுடன் ோம் 

 ிேியீடு கசய்ே ஆராய்ச்சி  ருத்ேிட்டங் ளிருந்து சிறந்ே விதளவளவிதனயும் 

எேிர்ோர்க் ின்றது. 

 

தேசிய  ஆராய்ச்சி மன்றத்ேிதன இவ் வருடம் இந்ே  ிதைக்கு க ாண்டு வருவேற்கு 

மேிப்ேிட முடியாே ேமது ேங் ளிப்ேிதன வழங் ிய ேதைவர், மன்ற  உறுப்ேனர் ள், 

ேிதறதசாி அலுவைர் ள் மற்றும் விஞ்ஞான கோழில்நுட்ேவியல்  ஆராய்ச்சி 

அதமச்சிற்கும் எனது மனமார்ந்ே  ன்றிதய கோிவித்து க ாள் ின்தறன். வருடம் 

முழுவேிலும் எள்ள்வும் ேிச ாது ேமது ஆேரவிதன  மன்றத்ேின் வளர்ச்சிக்கு  வழங் ிய 

ேேயணியினருக்கு  ான் எனது  ன்றிதய கோிவிக்   டதமேட்டுள்தளன். 

 

மனிஷா சி. இராஜேக்ச 
நிறைவேற்று செயலாளர் 
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 டந்ே 3 வருடங் ளில்  ிேியியல் ாீேியா  முக் ியகுறிப்புக் ள் 
 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

(ேிறமுதற ள்) 
கேௌேீ வியல் வளர்ச்சி            ிேியியல் வளர்ச்சி ரூோய் 

                      மில்லியன் 

 சுட்டி 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் 

கோது  ிர்வா ம்  

    14.87 16.85 17.60 

        

 ீழ் குறிப்ேிடப்ேட்ட 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ளுக் ான 

அேிவிருத்ேி உேவி ள் 

    232.89 268.52 230.00 

        

இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற  

ஆராய்ச்சி  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

(2014 ஆம் ஆண்டு 

கோடங் ப்ேட்டது) 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங்

 ளின் 

எண்ணிக்த  

5  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டங் ள் 

கோடங் ப்ேட்டன. 

 2  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

கோடங் ப்ேட்டன. 

 

   

        

ேனியார் அரச ேங்குதடதம 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் (2013 ஆம் 

ஆண்டு கோடங் ப்ேட்டது) 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங்

 ளின் 

எண்ணிக்த  

2  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டங் ள் 

கோடங் ப்ேட்டன. 

 

1  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் 

கோடங் ப்ேட்டது. 

 

3  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

கோடங் ப்ேட்டன. 

2 உற்ேத்ேி ள் 

அறிமு ப்ேடுத்துத  

கசய்யப்ேட்டது. 
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முேலீட்டாளதர த ாக் ிய 

ஆராய்ச்சி மானியத்ேிட்டம் 

(1999 ஆம் ஆண்டில்  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டம் கோடங் ப்ேட்டது.) 

வழங் ப்ேட்ட 

ஆராய்ச்சி 

மானியங் ளின் 

எண்ணிக்த   

வழங் ப்ேட்ட 

ேி.எச்.டி / 

எம்.ேில் 

இதணயுாிதம 

 ளின் 

எண்ணிக்த  

முேலீட்டாளதர 

த ாக் ிய ஆராய்ச்சி 

மானியங் ள் 23 

வழங் ப்ேட்டன. 

17 ேி.எச்.டி / 
எம்.ேில் 

இதணயுாிதம ள் 

வழங் ப்ேட்டன. 

முேலீட்டாளதர 

த ாக் ிய ஆராய்ச்சி 

மானியங் ள் 61 

வழங் ப்ேட்டன. 

46 ேி.எச்.டி / எம்.ேில் 

இதணயுாிதம ள் 

வழங் ப்ேட்டன. 

61முேலீட்டாளதர 

த ாக் ிய ஆராய்ச்சி 

மானியங் ள் 34 

வழங் ப்ேட்டன. 

19 ேி.எச்.டி / எம்.ேில் 
இதணயுாிதம ள் 

வழங் ப்ேட்டன. 

- - - 

        

விஞ்ஞான ேிரசுாிப்பு  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டங் ளுக்கு சனாேிேேி விருது 

(PASP) 

(2001 ஆம் ஆண்டில்  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டம் கோடங் ப்ேட்டது.) 

இடம்கேற்ற 

விழாக் ளும் 

விருது 

வழங் ப்ேட்ட 

விஞ்ஞானி ளின் 

எண்ணிக்த யும் 

2007,2008,2009 (451 

விஞ்ஞானி ள்) 

மற்றும் 

2010,2011,2012 (236 

விஞ்ஞானி ள்) 

ஆ ிய வருடங் ளுக் 

குாிய இருPASP 

விழா பூரணப் 

ேடுத்ேப்ேட்டது. 

. 2013 ஆம் 

ஆண்டுக்குாிய விழா 

இடம்கேற்றதுடன், 
211 விஞ்ஞானி ளுக்கு 

விருது ள் 

வழங் ப்ேட்டன. 

2014 ஆம் 

ஆண்டுக்குாிய PASP 

விழா 

இடம்கேற்றதுடன் 

232 

விஞ்ஞானி ளுக்கு 

விருது ள் 

வழங் ப்ேட்டன. 

- - - 
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ஏதனய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள்: 

எல்தை  டந்ே/கோது 

விழிப்புணர்ச்சி  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டங் ள் 

 

பூரணப்ேடுத்ேப்ே

ட்ட 

 டவடிக்த  ள் 

தேசிய ஆராய்ச்சி 

மன்றத்ேினால் 

முன்கனடுக் ப்ேட்ட 

ஆராய்ச்சி ள் 

கோடர்ேில் 25 

புேினப்ேத்ேிாித  

ஆக் ங் ள் 

ேிரசுாிக் ப்ேட்டன. 

 

4 எல்தை  டந்ே 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

 டாத்ேப்ேட்டன. 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி 

மன்றத்ேினால் 

முன்கனடுக் ப்ேட்ட 

ஆராய்ச்சி ள் 

கோடர்ேில் 11 

புேினப்ேத்ேிாித  

ஆக் ங் ள் 

ேிரசுாிக் ப்ேட்டன. 

4 எல்தை  டந்ே 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

 டாத்ேப்ேட்டன. 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி 

மன்றத்ேினால் 

முன்கனடுக் ப்ேட்ட 

ஆராய்ச்சி ள் 

கோடர்ேில் 50 

புேினப்ேத்ேிாித  

ஆக் ங் ள் 

ேிரசுாிக் ப்ேட்டன. 

- - - 

கமாத்ேம்     238.58 285.37 247.60 
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தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

 

இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற தோின ஆராய்ச்சி மானியம் 
 

ஒரு விடயத்தே ேற்றி மட்டுதமயான ஆராய்ச்சியானது, மி வும் அாிோ தவ அந்ே 

விடயத்தே ேற்றிய புாிந்துணர்தவ தமம்ேடுத்ேவும் அதுதோன்று கூட்டிதண 

ேிரச்சிதன தள சிறந்ே முதறயில் ேீர்த்து தவப்ேேற்கும் உேவுவோ  அதம ின்றது. 

ஆனால் ஒரு ேல்துதற அணுகுமுதற எனப்ேடும்தோது, அது வழதமயான 

வதரயதற தளத் ோண்டி ேிரச்சிதன தள மீள்வதரயதர கசய்வதுடன் ேல்துதற சார் 

முதற ள் மற்றும்  டினமான சிக் ல் ள் கோடர்ேில் ஒரு புேிய புாிந்துணர்தவ ஏற்ேடுத்ேி 

அேன் அடிப்ேதடயில் ேீர்தவக்  ாணுேல் ஆ ிய விடயங் ள் உள்ளடங்கும். 

ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி ேதையீடு ள் உடனடியா  தேதவப்ேடு ின்ற ேத்து முக் ிய 

ேரப்கேல்தை தள ேிதரரதண கசய்ே கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி அதமச்சுடன் 

ஒருங் ிதணந்ே வத யில் 2013 ஆம் ஆண்டு இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் கோடங் ப்ேட்டது. 

அரச விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேி அதமப்ோண்தம ள் மற்றும் 

ேல் தைக் ழ ங் தள சார்ந்ே ஆராய்ச்சியாளர் ள் குழாமிடமிருந்து 

முன்ேிதரரதண ளுக்கு அதழப்புவிடுக் ப்ேட்டது.  ாட்டின் கோருளாோர அேிவிருத்ேி, 

சமூ   ைன்புாி மற்றும் சூழல் ிதைகேறு ேத தம ஆ ியவற்தற இைக்கு கசய் ின்ற 

தேசிய முக் ியத்துவம் வாய்ந்ே சிக் ல் தள ேீர்த்து தவத்ேதை இைக்த  த ாக் ிய 

ேல்துதற ஆராய்ச்சி  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ளின் த ாக் ாகும். 

இந்ே  ருத்ேிட்டங் ளின் ேிரோன இைக் ானது க ாள்த  / ேிறமுதற அல்ைது உற்ேத்ேி 

அேிவிருத்ேிக் ான அறிவு, ேிரச்சிதன தள தவ மா  ேீர்த்து தவத்ேல் மற்றும் தேசம் 

மு ம்க ாடுக்கும் சவால் ள் என்ேனவற்றிலுள்ள ேிரோன இதடகவளி தள விழித்ேல் 

ஆகும். ஆராய்ச்சி விதளவளவு தள க ாள்த  ள், ேிறமுதற ள், உற்ேத்ேி / கசயன்முதற 

அேிவிருத்ேி மற்றும் அவற்றின் தமம்ேடுத்துத  என்ேனவற்றிற்கு மாற்றீடு 

கசய்யப்ேடதவண்டிய ோதேயானது கேளிவா  இனம் ாணப்ேடல் தவண்டும். 

கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி அதமச்சின் தேசிய ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேி 

க ாள்த  அறிக்த யுடன் (ேத்து முக் ிய ேரப்கேல்தை ள்) ஒருங் ிதணந்ே வத யில் ேை 

முக் ிய ேரப்கேல்தை ள் கோடர்ேில் ேிதரரதண ளுக்கு அதழப்பு விடுக் ப்ேட்டது. 

இவ்விடயம் கோடர்ேில் வழங் ப்ேடக்கூடிய மானியத்ேின் கேறுமேி ரூோய் 50 மில்லியன். 

 ாைவதரயதர 5 வருடங் ளுக்கும் தமல் என்ேோகும். தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது 

இந்ே  ருத்ேிட்டங் ளில் அரசின் ேணம் என்ற வத யில் ஒரு  ணிசமான அளவு 

கோத தய முேலீடு கசய்வோல் அந்ே  ிேியீடானது உயர் தோட்டி அடிப்ேதடயில் 
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அதமந்ேகோரு  ிேியீடா  அதமயும். ஐந்து வருட  ாைங் ளில் உணரத்ேக் கோரு 

விதளவு தளத் ேரக்கூடியோய்  ருேப்ேட்டு தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேினால் 

கோிவுகசய்யப்ேடும்  ருத்ேிட்டங் ளுடன் இதணந்ே வத யில் கசயைாற்றுவேற்கு 

மி வும் கோருத்ேமுதடய மற்றும் கசயல் வல்ைதம ேிறதனக் க ாண்ட 

ஆராய்ச்சியாளர் தள தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் கோிவுகசய்யும். ஆராய்ச்சியின் 

தவறுேட்ட துதற ளுக்கு ஒன்றிதணந்ே வத யில் ேணியாற்றக்கூடிய குழு 

உறுப்ேினர் தளக் க ாண்டிருத்ேைானது இந்ே ேல்தமய  ருத்ேிட்டங் ளுக்கு 

 ிதடக் ப்கேற்றுள்ள அனுகூைமாகும். 

மானியத்ேின் கோழிற்ோட்டு த ாணங் ளாவன முேலீட்டாளர் தள த ாக் ிய 

மானியத்ேின் கோழிற்ோட்டு த ாணங் ளுடன் ஒத்துப்தோ ின்றது. எவ்வாறாயினும், 

முேன்தம முேலீட்டாளர் ளுடன் ஒரு ேிரேி ேதைவர்  ியமனம் கசய்யப்ேடுவார். மானியம் 

வழங் ப்ேட்டவுடன் இக் ருத்ேிட்டங் ளிலிருந்து கூறப்ேட்ட விதளவளவு ளாவன 

சாேிக் ப்ேடு ின்றோ என்ேதே  ிச்சயம் கசய்துக ாள்வேற்கு இக் ருத்ேிட்டங் ள் மீது ஒரு 

ஒழுங்குமுதறயான அத்துடன்  டுதமயான நுண்ணாய்வு,  ண் ாணிப்பு மற்றும் 

மேிப்பீடு ள் தமற்க ாள்ளப்ேடும். 

 

முேலீட்டாளதர த ாக் ிய ஆராய்ச்சி மானிய ேிட்டம் 
 

அரச  ிறுவனங் ளிலிருந்ோன  ிேியங் ள், தோட்டிக்குாிய மானியங் ள் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

ஒப்ேந்ேங் ள் தோன்ற தவறுேட்ட மூை ங் ளின் மூைம் இைங்த யில் ஆராய்ச்சி 

அேிவிருத்ேி  டவடிக்த  ள்  ிேியீடு கசய்யப்ேடும் என்ேதுடன் இதவ ேிரோனமா  அரச 

 ிறுவனங் ள் மற்றும் ேல் தைக் ழ ங் ளினால் முன்கனடுக் ப்ேடு ின்றது. 

விஞ்ஞானி ள் அேிகுதறந்ே அேி ாரத்துடன் ஆராய்ச்சி தள முன்கனடுப்ேேற்த  தேசிய 

ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் ஆராய்ச்சி மானிய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் ஆரம்ேிக் ப்ேட்டது. 

அரச  ிர்வ ங் ளுக்கு ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி  டவடிக்த  தள தமற்க ாள்வேற்கு 

தோட்டிக்குாிய மானியங் தள தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் ஆராய்ச்சி மானிய  ி ழ்ச்சித் 

ேிட்டம் வழங் ப்ேடு ின்றது. இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் அமுல்ேடுத்ேப்ேட கோடங் ப்ேட்ட 

 ாைத்ேிலிருந்தே இன்றுவதர இந் ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது கோடர்ச்சியா  நுண்ணாய்வு 

கசய்யப்ேடுவேினால் ேற்தோது அது அேி ளவில் இந் ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேின் குதற 

 ிதற ள் ேிருத்ேப்ேட்டகோரு  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமா வுள்ளது. மானியங் ளாவன 

வருடாந்ேம் விளம்ேரப்ேடுத்ேப்ேடுவதுடன் விஞ்ஞானவியல்துதறசார் விடயங் ள் தேசிய 

அேிவிருத்ேியுடன் கோடர்புதடயதம ஆ ிய  ருத்ேிற்க ாள்ளப்ேட்ட  ிதையில் 

அவற்றின் அடிப்ேதடயில் மேிப்பீடு ள் தமற்க ாள்ளப்ேடுவதுடன் ஆராய்ச்சியின் 
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முடிவில் கேறப்ேடும் தேடல் ளாவன சர்வதேச சஞ்சித  ளில் ேிரசுாிக் ப்ேட்டு 

வரு ின்றது.  

விண்ணப்ேங் ளாவன  டுதமயான மேிப்பீட்டு கசயன்முதறக்குட்ேடுத்ேப்ேடும். 

கோிவுகசய்யப்ேட்ட ேிதரரதண கோடர்ேில் ஏற்புதடய ஒதுக் ீட்டு  ிேியமானது 

மன்றத்ேினால் ேீர்மானிக் ப்ேடும் என்ேதுடன்,  ருத்ேிட்டத்ேின் 

கசயற்ேடுத்துத க்குேனிப்கோறுப்ோ வுள்ள முேன்தம முேலீட்டாளருக்கு மன்றத்ேினால் 

ேீர்மானிக் ப்ேட்ட இந்ே ஒதுக் ீட்டு  ிேியமானது ேிதறதசாியினூடா  த ரடியா  

வழங் ப்ேடும்.  ிேிய ஒதுக் ீடு எனப்ேடும்தோது  ருவி ள், நு ர்வு ள் இேர விடயங் ள் 

 ருத்ேிற்க ாள்ளப்ேடும். ஒவ்கவாரு  ருத்ேிட்டம் கோடர்ேிலும்  ருத்ேிட்ட வங் ிக் ணக்கு 

ேிறக் ப்ேடும் என்ேதுடன் அேில் இடம்கேறும் ச ை க ாடுக் ல் வாங் ல் ளும் தேசிய 

ஆராய்ச்சி மன்றத்ேினால்  ண் ாணிக் ப்ேடும். இந்ே கசயன்முதறயானது 

விஞ்ஞானி தளப் கோறுத்ேவதரயில் அவர் ளின்  ருத்ேிட்ட தேதவப்ோடு ளுக்கு 

 ிேியத்தே ோவதன கசய்வது கோடர்ேில்  ணிசமான அளவு க  ிழ்வுத்ேன்தமதய 

அேிகூடிய  ண் ாணிப்ேின்  ீழ் வழங்குவோ  அதம ின்றது.  ண் ாணிப்பு மற்றும் 

மேிப்பீடு ளாவன மன்றத்ேினாலும் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் கசயை த்ேினாலும் 

முன்கனடுக் ப்ேடும். 

ேற்தோது வழங் ப்ேடும் மானிய வத  ளாவன அவற்றின் ேன்தமயிதனப் கோருத்து 

ேல்வத தமயாய் அதம ின்றது என்ேதே இங்கு குறிப்ேிடல் தவண்டும். தூய விஞ்ஞான 

ேதைப்புக் ள் மற்றும் உணவு,  ீர், சூழல் மற்றும் சக்ேி ஆ ியதவ கோடர்ேிைான 

ஆராய்ச்சி ளில்  ிேியீடு கசய்வேிதனப் ோர்க் ிலும் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது 

ேற்தோது தேசிய ாீேியில் முக் ியத்துவம் வாய்ந்ே விடயங் ள்,  ீர்ோசன முதறதம, 

வனவிைங்கு ள் மற்றும் சூழல் சுற்றுைாத்துதற, உதர கமாழிகேயர்ப்பு,  ிர்மாணம் மற்றும் 

 ட்டிடக் தை, புத யிரே க ாிசல், விதளயாட்டுத்துதற மற்றும் ஏதனய ேைதுதற ளில் 

 ிேியீடு கசய்யத் கோடங் ியுள்ளது. 

ச ை  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் கோடர்ேிலும் எளிதமயான ஆனால் விாிவான ஒரு கோகுேி 

விண்ணப்ேங் ள் பூரணப்ேடுத்ேப்ேடல் தவண்டும்.  டந்ே வருட ாைத்துடன் ஒப்ேிட்டுப் 

ோர்க்த யில் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் இவ்விடயங் ள் கோடர்ேில் 

 ிதடக் ப்கேறு ின்ற மானியங் ளின் எண்ணிக்த  வருடத்ேிற்கு வருடம் அேி ாித்து 

கசல்ைதை அவோனிக்கும்தோது அது தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் கசயற்ோடு ளில் ஒரு 

சாே  சமிக்தஞதய  ாட்டு ின்றது. இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் கோடர்ேில் எமக்குக் 

 ிதடக் ப்கேற்றுள்ள  ம்ேிக்த யிதன ேக்  தவத்துக்க ாள்ளுேதை இந்ே 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் கோடர்ேில்  ாம் மு ம்க ாடுக்கும் சவாைாகும். 

இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் மூைம் சிறந்ே கேறுதேறு தளப் கேற்றுக்க ாள்வேற்கு இந்ே 

மானியங் ளின் வளர்ச்சியிதன  ண் ாணிப்ேேற்கும் மேிப்பீடு கசய்வேற்கும் அத   

ஒழுங்குவிேி ள் மற்றும் வழி ாட்டல் ள் மன்றத்ேினால் அறிமு ப்ேடுத்ேப்ேட்டுள்ளன. 
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விஞ்ஞானவியல் ேிரசுாிப்பு  ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேிற் ான சனாேிேேி 

விருது ள் 
 

சர்வதேச ேரத்தே அதடய முற்ேடும் விஞ்ஞானி தள க ௌரவிக்கும் மு மா வும் 

அத்துடன் தேசிய விஞ்ஞான உற்ேத்ேித் ேிறதன அேி ாிக்கும் மு மா வும் 2001 ஆம் 

ஆண்டு இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் கோடங் ப்ேட்டது. 1991 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இன்றுவதரயிலுமுள்ள ேிரசுாிப்புக் ளில், ஆராய்ச்சியாளர் ளின் விதளவளவு ளின் 

தேசிய புள்ளிவிேரவியலின் மூைம் கோியப்ேடுத்ேப்ேடும் ே வல் ளாவன ஆராய்ச்சி 

ேிறன் ளின் வளர்ச்சிக்கு சான்றா  அதம ின்றது. 

முழுத்ேிட்டமும் விஞ்ஞான குறிப்பு சுட்டிைக்  விாிவாக் த்தே (SCIE) சார்ந்ேோய் உள்ளது. 

உை  விஞ்ஞான ேருவ சஞ்சித  ளின் மி  சிறந்ே சஞ்சித  ளா  கோிவுகசய்யப்ேட்ட 

சஞ்சித  ள் இந்ே SCIE ேரவுேளத்ேில் உள்ளடங் ியுள்ளது. தமலும் SCIE ஆனது ஒரு 

வருடத்ேில் 14000 சஞ்சித  தள ேகுப்ோய்வு கசய் ிறது. 

விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி விருேிதன கேறும்கோருட்டு கோகுக் ப்ேட்ட கோகுப்ோனது 

விஞ்ஞானம் கோடர்ேிலிருக் ின்ற “ டினமான விஞ்ஞான விடயங் ள்” ேற்றிய 

ேதைப்புக் தள உள்ளடக் ியோய் இருக் ின்ற அதேதவதளயில், (சமூ  விஞ்ஞானம் 

விடயம் ேவிர்ந்ே) SCIE இல் ேரப்ேட்டவாறு ஒரு இைங்த யினாின் விைாசத்ேிதன 

க ாண்டவரா  இருத்ேல் தவண்டும். 

2016 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் இடம்கேற்றதுடன் இேன்தோது 200 

இற்கும் அேி மான விஞ்ஞானி ள் 2014 ஆம் ஆண்டு வதரயுள்ள சுட்டிைக்  

ேிரசுாிப்புக் ள் கவளியிடப்ேட்ட அவர் ளின் ஆக் ங் ளுக்கு விருேிதனப் கேற்றனர். 

அரச ேனியார் ேங்குதடதம  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் 
 

விஞ்ஞானம், கோழில்நுட்ேவியலில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேியில் முன்தனற்றத்தே 

அதடவேன் மூைம் உை ளாவிய சந்தேயில் தோட்டியிடும் உற்ேத்ேி ள் மற்றும் 

தசதவ ளின் கேறுமானத்தே அேி ாிப்ேேற்குாிய ோதேயானது விருத்ேியாகும். 

அத்துடன் இந்ே  ிதைப்ோடானது இைங்த யில் எேிர்ோர்க் ப்ேடும் கோருளாோர 

அேிவிருத்ேிக்கு ஒரு தூணா வும் அதமயும். இந்ே இைக் ானது சாேிக் ப்ேடல் 

தவண்டுமாயின் இைங்த யில் முன்கனடுக் ப்ேடும் ஆராய்ச்சி ளாவன த ள்வியிதன 

த ாக் ிய ஆராய்ச்சி ளா ,  ாட்டினது ேிரோன த த்கோழிற்துதற ளின் 

தேதவப்ோடு தள விளிக்கும் ஆராய்ச்சி ளா  மற்றும் கோருளாோரத்தே 

முன்கனடுத்துக் க ாண்டு கசல்ை எேிர்ோர்ப்ேதவ ளா  அதமேல் தவண்டும். 
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 ாட்டின் கோருளாோர அேிவிருத்ேிக்கு ேங் ளிப்பு கசய்வேற் ா , ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அேிவிருத்ேி  டவடிக்த  ள் மற்றும் த த்கோழிற்துதற ள் ஆ ியவற்றின் அ  

ேங் ாளி தள ஒன்று தசர்த்து அோவது அ ாீேியில் ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி 

த த்கோழிற்துதறயில் முன்னணியில் இருப்தோாிதன ஒன்றிதணப்ேேன் மூைம் 

அ ாீேியில் ஒரு வலு மிகுந்ே  ிதைப்ோட்டிதன  ட்டிகயழுப்ேதை அரச ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அேிவிருத்ேி ேனியார் துதற – ேங்குடதம  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமாகும். விஞ்ஞான 

கோழில்நுட்ேத்ேில் ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி தள அேி ாித்ேைானது, ஏற்றுமேி ளின் 

அேி ாிப்பு, ஏற்றுமேி தள ேல்வத தம ேடுத்ேல், மற்றும் இறக்குமேி ளுக் ான 

ேிரேியீடு தள அேி ாிப்ேேற்கு ஊக் த்தே வழங் ல் தோன்ற  டவடிக்த  ளுக்கு வழி 

வகுப்ேேன் மூைம் கோருளாோர விருத்ேிக் ான ோதே தமலும் ேிறக் ப்ேடு ின்றது. ஒரு 

புேிய அல்ைது சிறந்ே உற்ேத்ேியிதன விருத்ேி, கசயன்முதற, தசதவ ள், கேறுமானம் 

அேி ாிப்பு ஆ ியவற்றிதன விருத்ேி கசய்யக்கூடிய புேிய ஆராய்ச்சி ள் மற்றும் வர்த்ே  

ாீேியில் சாத்ேியப்ேடக்கூடிய வத யில் கோழில்நுட்ேவியல் சிக் ல் தள ேீர்க்கும் 

முதற ள் என்ேன தமற்கூறப்ேட்ட  ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேில் இதணத்துக் 

க ாள்ளக்கூடியனவா   ருேப்ேடும்.தவறுேட்ட துதற ளுக் ிதடதய ஏற்ேடக்கூடிய 

அர்த்ேமுள்ள ேங்குடதம ளாவன, எமது ஆராய்ச்சி  ிபுணத்துவம்,  ிரயம், தசதவ ள் 

மற்றும் வசேி ள் என்ேனவற்தற ே ிர்ந்துக ாள்ள உேவுவேனால் அது 

த த்கோழிற்துதறயின் ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி தேதவப்ோடு ளுக்கு ேீர்வு தள 

ேயனுறுேியுடன் விருத்ேி கசய்ய துதணயா  இருக்கும். அத்துடன் இத்ேத ய 

ேங்குடதமயானது அரச ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி  டவடிக்த  ளின் விதனத்ேிறதன 

அேி ாிக்கும் என்ேதுடன் அேன்மூைம் த ரம் ேயன்ேடுத்ேப்ேடலிதனயும் குதறக்கும். அரச 

துதறயினருடன் இதணந்து ேனியார் துதறயினர் முன்கனடுக்கும் ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி 

 டவடிக்த  ளுடன் கோடர்புதடய ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி கசைவினங் ளுக்கு வாி ள் 

க ாடுப்ேனவு ளுக்கு அரசு வாிச்சலுத  தள வழங்கும். அரசு – அ   ிறுவ ங் ள் - 

அதமச்சு ள் – ேல் தைக் ழ ங் ள் – ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி  ிறுவ ங் ள் – 

கூட்டுறவுத்துதற – சிறிய இதட ிதை விதனமுயலுனர் ள் துதற 

என்தோர் ளுக் ிதடதய தேசிய தேதவப்ோடு ளுக்கு ஆராய்ச்சி அடிப்ேதடயிைான 

ேீர்வு தள தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் வழங்கும். 
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ஏதனய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 
 

எல்தை டந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் – வருடத்ேின் ஒவ்கவாரு  ாைாண்டு ளிலும் 

ஆராய்ச்சி மானியங் ளின் விதளவதளவு தள கோது மக் ளுக்கு 

கோியப்ேடுத்தும்கோருட்டு கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி அதமச்சின் வழி டத்ேலின் 

 ீழ் ஒரு எல்தை டந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் முன்கனடுக் ப்ேடும். 

கோது விழிப்புணர்ச்சி  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் – மானியம் கேறுனர் ளுக்கு அவர் ளின் 

ஆராய்ச்சி கோடர்ேிைான விேரங் தள   ர விஞ்ஞானவியல் சஞ்சித  ளில் 

ேிரசுாிப்ேேற்கு ஊக்குவிப்பு கசய்யப்ேடுவர். அதேதவதளயில் கோது மக் ள் ஆராய்ச்சி 

தேடல் ளின் முடிவு தள அறிந்துக ாள்ளும் கோருட்டு விஞ்ஞானி ளுக்கு, அவர் ளின் 

ஆராய்ச்சித் தேடல் தள ேற்றிய விேரங் தள புேினப்ேத்ேிாித  ளில் ேிரசுாிப்ேேற்கு 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் ஆோரமா  இருக் ின்றது. 
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சிறப்ேியல்பு ள் – 2016 
 

இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற ஆராய்ச்சி மானியங் ள் 

 
2016 தம மாேம் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது, புேிய மானியங் ளுக் ான 

விண்ணப்ேங் தளக் த ாாி விளம்ேரப்ேடுத்ேியது. விாிவான மேிப்ேிடல் கசயன்முதற ள் 

முன்கனடுக் ப்ேட்டேின், மூன்று விண்ணப்ேங் ளுக்கு  ிேியீடு கசய்யப்ேட்டது. 

 

 

 2014 2016 

கேற்றுக்க ாள்ளப்ேட்ட விண்ணப்ேங் ளின் எண்ணிக்த  60 50 

விாிவான மேிப்ேிடுத  தமற்க ாள்ளப்ேடுவேற்கு குறும் 

ேட்டியலிடப்ேட்ட விண்ணப்ேங் ளின் எண்ணிக்த  
21 11 

முன்தவப்ேேற்கு குறும்ேட்டியலிடப்ேட்ட விண்ணப்ேங் ளின் 

எண்ணிக்த  
11 06 

வழங் ப்ேட்ட மானியங் ளின் எண்ணிக்த  05 03 

 

 

“தசேன ேசதள ள் அல்ைாே ேசதள ோவதனதய குதறப்ேேற்கு, சூழல்  ட்புடன் கூடிய 

 மச்கசய்த  கோழில்நுட்ேங் தள விருத்ேி கசய்யும் அதே தவதளயில் அத் 

கோழில்நுட்ேங் ளாவன, தோதுமானளவு உற்ேத்ேி விதளவளவிதன தேணுவதுடன் 

மண்ணின் ேசதளத் ேன்தமயிதன தமம்ேடுத்தும்”. முேன்தம முேலீட்டாளர்:  ைா ிேி. 

சமன் ேர்ம ீர்த்ேி, தேராேதன ேல் தைக் ழ ம். 
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“ ிை  ீாில்  தரயாது இருக்கும் ேிண்ம மற்றும் புதளாரய்டு ளுக்கு ஒரு ேீர்வு என்ற 

வத யில் ஒரு மாேிாி தேணுத  முதறயிதன விருத்ேி கசய்ேல்”. முேன்தம முேலீட்டாளர்: 

தேராசிாியர். கராஹான் வீரசூாிய, தேராேதன ேல் தைக் ழ ம். 

 

“ ீதர தூய்தமப்ேடுத்துவேற்கு உயர்ேரமான ேிரவியங் தள அடிப்ேதடயா க் க ாண்ட 

 ீர் வடி ட்டி ஒன்றிதன விருத்ேி கசய்ேல்”. முேன்தம முேலீட்டாளர்:  ைா ிேி. தராஹிணி 

டி சில்வா, க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம். 

 

2014 ஆம் ஆண்டில் இைக்த  த ாக் ிய ேல்துதற மானியங் ள் ஐந்து வழங் ப்ேட்டன, 

என்ேதுடன் அதவ 2016 ஆம் ஆண்டில் கசயற்ேடுேவன. இக்  ருத்ேிட்டம் கோடர்ேில்   

வருடத்ேில் அவோனிக்க்க்கூடிய வளர்ச்சியானது, தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின்  ருத்ேிட்ட 

 ண் ாணிப்பு உசாவுனரான ஆர். ேி. மாோ அவர் ளினால்  ண் ாணிக் ப்ேடும். 

 

 

 

 



 

24 தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் -  வருடாந்ே அறிக்த  – 2016 

 

 தடமுதறயிலிருக்கும் இைக்த  த ாக் ிய மானியங் ள்: 

 இைங்த யில் கடங்குதவ  ட்டுப்ேடுத்துவேற்கு த ாய்  ாரணி ேல்வத தம தள 

ேயன்ேடுத்ேி விாிவான ஆராய்ச்சி ேிதரரதண ள், புேிய உற்ேத்ேி ளின் விருத்ேியும் 

சமூ த்துடன் கோடர்ேிதணப்பும். 

(முேன்தம முேலீட்டாளர் –  ைா ிேி. எம். ஹபுக ாட மற்றும் ேிரேி  முேன்தம 

முேலீட்டாளர் தேராசிாியர்.  ில்மின் குணவர்த்ேன –  ளனி ேல் தைக் ழ ம்.) 

 

இந்ேக்  ருத்ேிட்டத்ேின் த ாக் ானது, கடங்குக்குாிய த ாய்க் ாரணிதய 

இரசாயன ாீேியா வும் உயிாியல் ாீேியா வும்  ட்டுப்ேடுத்ேல், இயற்த யா தவ 

இதவ வளரும் இடங் தள குதறத்ேல், க த ா கோழில்நுட்ேத்ேின் உேவியுடன் 

 ிருமி தள க ால்ைக்கூடிய யன்னல் ேிதரச்சீதை ள் மற்றும் நுளம்பு வத  ள் 

என்ேனவற்தற ேயாாித்து  

நுளம்பு ள்  டிக் க்கூடிய சந்ேர்ப்ேங் தள குதறத்ேல் மற்றும் கடங்கு த ாய் 

 ட்டுப்ேடுத்ேலில் சமூ த்ேின் ேங் ளிப்ேிதன தமம்ேடுத்துேல். 

 

 இைங்த யில் ோம்புக்  டிக்கு எேிரா  ேல்விதணத்ேிறன்  ஞ்கசேிர்ேி ஒன்றினது 

விருத்ேி 

(முே. முேலீ.: தேரா. ஐ.  வரம்மன மற்றும் ேிரேி முே. முேலீ.:  ைா ிேி. ஏ. 

டங்க ால்ை, தேராேனிய ேல் தைக் ழ ம்) 

 

அேி வீன ோம்புக் கூடகமான்தற விருத்ேி கசய்வேன் ஊடா  இைங்த யில் 

மருத்துவ ாீேியா  முக் ியத்துவம் வாய்ந்ே ோம்பு ளினது  ஞ்சிதன தச ாித்து 

ேகுப்ோய்வு கசய்ேைானது இக் ருத்ேிட்டத்ேில் உள்ளடங்கும் ஒரு குறிக்த ாளாகும்.  
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இைங்த யில் ோம்புக்  டிக்கு ேல்விதணத்ேிறன்  ஞ்கசேிர்ப்ேியிதன விருத்ேி 

கசய்ேல்; மற்றும் இைங்த யில்  ஞ்கசேிர்ப்ேியிதன உற்ேத்ேி கசய்வேற்கு குேிதர 

வளர்ப்ேிடகமான்தற ோேித்ேல். 

 

 ோலில் சுயதேதவதய பூர்த்ேி கசய்வேற்கு ோற்ேண்தண ளின் ேரத்தே 

தமம்ேடுத்ேல். 

(முே.முேலீட்:தேராசிாியர் –மிசா ா ேி.ேி.விஜயகுணவர்ேன மற்றும் ேிரேி 

முே.முேலீட்:ேிரு.க .மஹிோைா,தேராேனிய ேல் தை ழ ம்) 

இக் ருத்ேிட்டத்ேின் த ாக் மானது தோசதண மு ாதமத்துவத்தே தமம்ேடுத்ேல், 

சிறந்ே உணவு சூத்ேிரங் தள ேின்ேற்றுேல், மீள் உற்ேத்ேி விதனத்ேிறதன 

அேி ாித்ேல், அேி கூடிய  ருத்ோிப்பு வீேத்ேிதன அதடவேற்குாிய க றிமுதற ள், 

18-20  ாட் ளில்  ருத்ோிப்ேிதன முன்ோ தவ அறிந்துக்க ாள்வேற் ான 

கசைவுக்குதறச்சலில் ஓர்  ளக் ருவி,கோதுவா  ஏற்ேடக்கூடிய முதையழற்சி 

த ாயிதன இனம்  ாணவும் மற்றும் அேற்கு கோருத்ேமான நுண்ணுயிர் 

க ால்லியிதன ேயன்ேடுத்ேி விைங் ின்  ைத்தே தமம்ேடுத்ேல் தோன்ற 

 டவடிக்த யினூடா  ச ை விவசாய  ாை ிதை உதடய ேிரதேசங் ளில் ோல் 

உற்ேத்ேிதய அேி ாித்ேல்.  
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 இைங்த யில் த ாய்க்குாிய  ாரணம் அறியப்ேடாே ேீவிர சிறு ீர  த ாய் ேற்றிய 

விாிவான ஆய்வு 

(முே. முேலீட்: தேரா. ஆர்.எல்.ஆர். சந்ரஜித் மற்றும் ேிரேி முே. முேலீட்: தேரா. 

தஜ.ஜி.எஸ். ரணசிங் , தேராேனிய ேல் தைக் ழ ம்) 

 

ேீவிரமான இந்ே சிறு ீர  த ாயிதன ேற்றிய அறிவு தோேியளவு இல்ைாே இந்ே 

 ாை ட்டத்ேில் இந்ே த ாயிதன தவறுேட்ட த ாணங் ளிலிருந்து அறிந்துக் 

க ாள்ளதை இந்ே  ருத்ேிட்டத்ேின் த ாக் ாகும். இந்ே த ாய் 

ேீவிரமதடவேற்கும் இந்ே த ாயின் விதளவால் இறப்பு சம்ேவிப்ேேற்குமான 

 ாரணி தள அறிய CKDu  த ாயிதன உதடய த ாயாளி ளின் இரத்ேம் மற்றும் 

சிறு ீாின் மாேிாி ள் ேகுப்ோய்வு கசய்யப்ேடு ின்றன.  ிரண்டுருக்த ாட்தட 

மற்றும் வில் முவ தோன்ற த ாய்த்ோக் முதடய ேிரதேசங் ளிலுள்ள  ிணறு, 

ஏாி ள் மற்றும் வயல் ளில் உள்ள  ீாில் ோரமான உதைா ங் தள 

இருக் ின்றோ என்ேதே  ண்டறிவேற் ா  அவற்றிலிருந்து  ீர் மாேிாி ள் 

கேறப்ேட்டு  ICPMS  இதன ேயன்ேடுத்ேி புவியியல், சூழல் ஆய்வும் 

முன்கனடுக் ப்ேட்டதுடன், மஹாவலி ேிரதேசங் ளிலுள்ள மாசுறும் 

ேன்தமயிதன  ீக்கும் கோருட்டு வதரேடவியல் ேயன்ேடுத்ேப்ேட்டதுடன் 

கோதுமக் ளுக் ா  விழிப்புணர்ச்சி  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமும்  டாத்ேப்ேட்டது. 
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 இைங்த யில்  ாை ிதைக்கு ந்ே ோவர வத  தளயும் மற்றும்  மச்கசய்த  

கோழில்நுட்ேங் தளயும் இைங்த யில் விருத்ேி கசய்ேல்.  

(முே. முேலீட்:  ைா ிேி. டேிள்யு.எம். டேிள்யு. வீரத ான் மற்றும் ேிரேி முே. 

முேலீட்:  ைா ிேி. டி.எம்.க .ேி. தசனா ாயக்  -  ள ோவர ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அேிவிருத்ேி  ிறுவ ம் மஹா இலுப்ேைாம) 

 

இேன் த ாக் மானது உயர் விதளச்சல், பூச்சி ள், த ாய் ளுக்கு 

ோக்குப்ேிடிக் க்கூடிய ேன்தம, மிள ாய், தசாளம் மற்றும் அாிசியில் 

மட்டுேடுத்ேப்ேட்ட வத  ள், உயர் கவப்ேம் மற்றும்  ீர்ப்ேற்றாக்குதறக்கு 

ோக்குப்ேிடித்ேல்,  ாை ிதைக்கு ந்ே விவசாய கசயன்முதற தள 

அறிமு ப்ேடுத்ேல், மண் ஈரப்ேேன் சுட்டி தள ேயன்ேடுத்ேி வறட்சியிதன 

துணிேல். 
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தேசிய ஆராய்ச்சி மன்ற முேலீட்டாளதர த ாக் ிய 

ஆராய்ச்சி மானிய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்ற முேலீட்டாளதர த ாக் ிய ஆராய்ச்சி மானிய 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேிற்கு புேினப்ேத்ேிாித  விளம்ேர அறிவித்ேல் ளினூடா  

விண்ணப்ேங் ளுக்கு அதழப்பு விடுத்ேதைாடு 2016 ஆம் ஆண்டு கோடங் ப்ேட்டது. இந்ே 

புேினப்ேத்ேிாித  விளம்ேர அறிவித்ேல் ளாவன ச ை ேல் தைக் ழ ங் ள், பீடங் ள் 

மற்றும் ஆராய்ச்சி அேிவிருத்ேி  ிறுவனங் ளுக் ிதடதய சுற்றுக்கு விடப்ேட்டது. 

2016 ஆம் ஆண்டு கேப்ரவாி மாேம் 28 ஆம் ேி ேி விண்ணப்ேங் ள் முடிவிற்கு 

க ாண்டுவரப்ேட்டதுடன் 157 விண்ணப்ேங் ள் கேற்றுக்க ாள்ளப்ேட்டன. 

 தடமுதறயிலிருக்கும் மானியம் கோடர்ேிைான வருடாந்ே முன்தனற்ற அறிக்த யானது 

மேிப்ேிடல் கசய்ேல் கோருட்டு வருடத்ேின் முேைாவது  ாைாண்டின்தோது அனுப்ேி 

தவக் ப்ேட்டது. 

சம்ேந்ேப்ேட்ட துதறயில்  ிபுணத்துவமுதடய மேிப்பீட்டாளர் ளுக்கு விண்ணப்ேங் ள் 

(2016) அனுப்ேி தவக் ப்ேட்டன. குழு  ைந்துதரயாடலினூடா  விண்ணப்ேங் தள 

தமலும் நுண்ணாய்வு கசய்ே மன்றமானது உயர் விஞ்ஞானத் ேிறதம மற்றும் தேசிய 

ாீேியில் முக் ியத்துவம் ஆ ிய விடயங் தள  ருத்ேிற்க ாண்டு அவற்றின் அடிப்ேதடயில் 

விண்ணப்ேங் தள கோிவுகசய்ேது. 

 

*முன்தனய வருடத்ேில் கோிவுகசய்யப்ேட்ட மானியங் ள் 

கசயற்ோடு 2014 2015 2016 

மேிப்ேிடலுக்கு ேின்பு 

 ிேியீட்டிற் ா கோிவுகசய்யப்ேட்ட 

விண்ணப்ேங் ளின் எண்ணிக்த  

21 53 36 

 ிேியீடு கசய்யப்ேட்ட மானியங் ளின் 

எண்ணிக்த  
21+2* 50+11* 34 

ேிதறதசாி 

 ிேியீட்டினூடா வழங் ப்ேட்ட 

மானியங் ளின் கமாத்ேப் கேறுமானம் 

ரூ. 

84.2மில் 
ரூ. 218மில் ரூ.107.6மில் 
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சமர்ப்ேிக் ப்ேட்ட விண்ணப்ேங் ளில் 23% (36/157) மட்டுதம கோிவுகசய்யப்ேட்டது. 

கோிவுகசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ேங் ளாவன  ிேியீட்டின்  ிமித்ேம் ேிதறதசாிக்கு 

சமர்ப்ேிக் ப்ேட்டது. 

வருட ாைப்ேகுேியில் 2016 ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்ேிக் ப்ேட்ட விண்ணப்ேங் ளில் 34 

ஆராய்ச்சி மானியங் ளுக்கு  ிேியீடு வழங் ப்ேட்டதுடன் மானிய கசயற்ோடு ளும் 

கோடங் ப்ேட்டன. 

வருட ாைப்ேகுேியின் இறுேியில் 31 மானியங் ளுக்கு மேிப்பீடு கசய்ேல் 

பூரணப்ேடுத்ேப்ேட்டது. 

 

ஆராய்ச்சி மானியம்  ிேியீடு கசய்யப்ேட்டது: - 2016 

 

மானிய 

இைக் ம் 

முேன்தம முேலீட்டாளரும் 

மற்றும்  ிறுவ மும் 
ேதைப்பு 

16-001 

தேராசிாியர். அனுஜா ேி. 

ேிதரமவர்த்ேன    

 ளனி ேல் தைக் ழ ம் 

The Genetic origin (s)  and distribution of the sickle 
cell gene and the clinical description of the sickle cell 
disease in Sri Lanka 

16-012 
 ைா ிேி. ஜி.டீ.த . மஹா ாம 

ருஹுண ேல் தைக் ழ ம் 

Establishment of a wide field telescopic system 
compatible with the all sky camera network for 
observing Near Earth Objects (NEO) entering into the 
atmosphere near Sri Lankan Sky 

16-016 

தேராசிாியர். என்.எஸ். 

க ாட்தடஆராச்சி  

வயம்ோ ேல் தைக் ழ ம் 

QTL map based candidate gene discovery for salt 
tolerance in rice (Oryza sativa) 

16-020 

 ைா ிேி. தஜ.ஏ.ேி. 

அைவட்டுக ாட  

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Implementing server/client- side countermeasures 
against compression based side- channel attacks 

16-022 

 ைா ிேி. தஜ.ஆர்.எஸ்.எஸ். 

குமார 

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Condition Assessment of Generators using online 
partial discharge measurements 

16-023 

 ைா ிேி.  யானி எச். 

 ல்கஹன 

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

A population genetic study of 12 X-STR loci in Sri 
Lankan population and its applicability in forensic and 
kinship analysis purposes 

16-024 

 ைா ிேி அன்ட்ரைால் 

ோைசூாிய 

தசர் தஜான் க ாத்ேைாவை 

ோது ாப்பு ேல் தைக் ழ ம் 

Dating violence among undergraduates in Western 
Province: Magnitude, types, associated factors and 
effectiveness of an intervention in reducing violence 
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மானிய 

இைக் ம் 

முேன்தம முேலீட்டாளரும் 

மற்றும்  ிறுவ மும் 
ேதைப்பு 

16-025 

 ைா ிேி. பீ.ஏ.ேி.என். 

கேரும்புலி 

ருஹுண ேல் தைக் ழ ம் 

Studies on thermos tolerant acetic acid bacteria from 
Sri Lanka and production of fermented healthy non-
alcoholic beverages 

16-029 
தேராசிாியர். டீ.த . வீரத ான் 

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

Impact of linear developments on ecology of wildlife 
with special reference to roads, railways and power 
lines in Sri Lanka 

16-031 

தேராசிாியர். டீ.ஆர். 

விக்ரமசிங்  

ஶ்ரீகஜயவர்த்ேனபுர 

ேல் தைக் ழ ம் 

A sero-epidemiological study to provide supportive 
evidence to establish malaria elimination in Sri Lanka 

16-033 
 ைா ிேி. என்.எஸ். ஆராச்சித  

கேங்கு ஆராய்ச்சி  ிறுவ ம் 

Assessment of behavioral and reproductive responses 
of coconut mites to coconut varieties and relationship 
of volatile organic compounds, lipid profiles and 
phenolic compounds of coconut varieties with their 
susceptibility levels to coconut mite  

16-038 
 ாை ிேி. பீ.எஸ். ேர்னாந்து 

மிரு  ஆராய்ச்சி  ிறுவ ம் 

Identification of reliable method for laboratory 
diagnosis of tuberculosis using nasopharyngeal swabs 
and saliva of PPD positive cattle and buffalo 

16-044 
 ாை ிேி. தஜ.பீ. வன்சபுர 

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

A novel ultrasound technique to detect early chronic 
kidney disease 

16-052 
 ைா ிேி. ாி.என். ராஜேக்ச 

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

A brief intervention for prevention of non-fatal self- 
poisoning delivered primary care nurses -a 
randomized controlled trial 

16-054 

 ைா ிேி. எச்.எம்.எஸ்.பீ.  
மடவை 

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Investigation on ecological and socio- economic 
impacts of bamboo (Bambusa bambos L. Voss ) in dry 
zone forests in Sri Lanka 

16-059 

 ைா ிேி. டேிள்யூ.ஏ.பீ.பீ. டி 

சில்வா 

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Species diversity and the potential vector status of 
Ornithophilic mosquitoes in Sri Lanka 

16-071 
 ைா ிேி. ஆர்.  ேிைன் 

யாழ்ப்ோண ேல் தைக் ழ ம் 

Characterization and purification of bacteriocin 
produced by lactic acid bacteria isolated from natural 
fermented food products 

16-072 

 ைா ிேி. ஆர்.தஜ.த .உ. 

ரணதுங்   

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Optimizing Dendrimer Architecture for Drug 
Entrapment 
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மானிய 

இைக் ம் 

முேன்தம முேலீட்டாளரும் 

மற்றும்  ிறுவ மும் 
ேதைப்பு 

16-075 

 ைா ிேி. டேிள்யூ. எஸ். 

ேன்கேனிய  

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Developing botanical nitrification inhibitors to reduce 
nitrogen fertilizer wastage in vegetable crop 
cultivation 

16-078 

 ைா ிேி. எம்.எம். ேத்மைால் 

ஶ்ரீகஜயவர்த்ேனபுர 

ேல் தைக் ழ ம் 

Cyanotoxins: Hidden cause of Chronic Renal Disease 
in Sri Lanka 

16-080 
 ைா ிேி. ஐ. ேிதரமேிை   

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

Sero-prevalance of anti-varicella IgG and factors 
associated with immunity in pregnant mothers 
attending antenatal clinics of De Soysa Maternity 
Hospital, Sri Lanka 

16-086 

தேராசிாியர். பீ.எஸ். 

விதஜசிங்   

 ளனி ேல் தைக் ழ ம் 

Cost-effectiveness of three approaches to 
hysterectomy for benign uterine conditions: a 
multicenter randomized controlled trial 

16-087 
 ைா ிேி. எஸ்.எம்.சி. ஹிமாலி 

தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம் 

Novel approach to improve the omega 6: omega 3 
fatty acid ratio in Sri Lanka diets: Eggs and broiler 
chicken meat 

16-094 

தேராசிாியர். தஜ.த .டீ.எஸ். 

ஜயகனட்டி  

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

Metal oxide nanocomposites supported on reduced 
graphene oxide for enhanced photocatalytic reactions 

16-098 

தேராசிாியர். த .பீ.எஸ்.சி. 

ஜயரட்ண  

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

Establishment of geomagnetic field measuring station 
in Sri Lanka 

16-101 

 ைா ிேி. டேிள்யூ.பீ.எஸ்.த . 

கேதரரா  

கமாரட்டுவ ேல் தைக் ழ ம் 

Application of nano-clay on polyester fabric as a bio-
inspired approach to improve moisture management 

16-123 
 ைா ிேி. பீ.ஜி. மன்ேிை   

சிலின்கடக் (SLINTEC) 
Synthesis of Value-added Products including 
Nanomaterials from Sri Lankan Laterite for Industrial 
Applications 

16-128 

 ைா ிேி. த .பீ. கேதரரா  

ஶ்ரீகஜயவர்த்ேனபுர 

ேல் தைக் ழ ம் 

Ecotourism in Coastal Wetlands: Meeting the Dual 
Mandates of Recreation and Conservation 

16-129 

 ைா ிேி. எச்.எல்.ாி.யூ. 

ஆாியோச கமாரட்டுவ 

ேல் தைக் ழ ம் 

Investigation of the potential of employing indigenous 
microalgae for third generation biofuel production 
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மானிய 

இைக் ம் 

முேன்தம முேலீட்டாளரும் 

மற்றும்  ிறுவ மும் 
ேதைப்பு 

16-138 

 ைா ிேி. ஐ.ஆர்.எம். 

க ாட்தடக ாட  

த த்கோழிற் கோழில்நுட்ே 

 ிறுவ ம் 

Further work on production of high quality graphene 
based materials from local graphite for high-tech 
application 

16-142 

 ைா ிேி. பீ.ஏ.டீ.எச்.என். 

குணேிை   

 ளனி ேல் தைக் ழ ம் 

Establishment of insectary facilities for the 
maintenance of potential leishmaniasis vectors and 
study on systematics, biology and bionomics of 
sandflies in Sri Lanka 

16-144 
 ைா ிேி. த . மசக ாரை  

ருஹுண ேல் தைக் ழ ம் 

Phytoremediation of used lubricating oil 
contaminated soils by Impatiens balsamina L. and 
Crotalaria retusa 

16-149 

 ைா ிேி. த .எஸ். 

வன்னிஆராச்சி  

ருஹுண ேல் தைக் ழ ம் 

Investigation of flexural and shear behavior of 
innovative Cold-formed steel beams with web 
openings 

16-152 

தேராசிாியர். கோியேம்ேி 

விதனாோோ  

 ிழக்கு ேல் தைக் ழ ம் 

Multivariate geo-statistical analysis of heavy metals in 
biotic and abiotic factors in Batticaloa lagoon.  
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விஞ்ஞான ேிரசுாிப்பு ளுக்கு ஜனாேிேேி விருது ள் 

 

விஞ்ஞான ேிரசுாிப்பு ளுக் ான ஜனாேிேேி விருது வழங் ல்  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது 2016 

 வம்ேர் மாேம் 22 ஆம் ேி ேி ேத்ேரமுல்தையிலுள்ள வாட்டர்ஸ் எட்ஜ் விருந்துேசார 

விடுேியில் ஒன்ேோவது ேடதவயா  இடம்கேற்றது. 

 

சுட்டிைக்  சஞ்சித யில் (2014 ஆம் ஆண்டின்) ேமது ேிரசுாிப்பு தள வழங் ிய 232 

விஞ்ஞானி ளுக்கு விருது ள் வழங் ப்ேட்டன. மருத்துவம், விவசாயம் மற்றும் 

எந்ேிரவியல் தோன்ற தவறுேட்ட துதற ளில் கவளியிடப்ேட்ட 300 இற்கும் தமற்ேட்ட 

சஞ்சித  ளுக்கு 2014 ஆம் ஆண்டில் விருது ள் வழங் ப்ேட்டன. 

 

தவேவத்ேில் அேி தமேகு ஜனாேிேேி தமத்ேிாி ோைா சிறிதசன அவர் ள் ேிரேம 

விருந்ேினரா   ைந்து சிறப்ேித்ோர். அத்துடன் விஞ்ஞான கோழில்நுட்ேவியல் மற்றும் 

ஆராய்ச்சி அதமச்சின் க ௌரவ அதமச்சர் சுசில் ேிதரமஜயந்ே அவர் ளும் மற்றும் 

விஞ்ஞான, கோழில்நுட்ேவியல் ஆராய்ச்சி அதமச்சின் இராஜாங்  அதமச்சர். க ௌரவ 

ைக்ஷ்மன் கசனவிரட்ன அவர் ளும் மற்றும் அதமச்சின் கசயைாளர் ேிருமேி. ஆர். 

விஜயைக்சுமி அவர் ளும் தவேவத்ேில் சிறப்பு விருந்ேினரா   ைந்து க ாண்டனர். 

இதேவிட ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேி  ிறுவ ங் ள் மற்றும் ேல் தைக் ழ ங் தள 

சார்ந்ே க ௌரவத்துக்குாிய ேிரேி ிேி ளும் விருதுக்கு உாியவர் ளும் இந்ே தவேவத்ேில் 

 ைந்துக ாண்டு சிறப்ேித்ேனர். 

 

ஜனாேிேேி கசயை ம் மற்றும் விஞ்ஞான கோழில்நுட்ேவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

அதமச்சுடன் கூட்டிதணந்து தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது இவ் தவேவத்தே ஒழுங்கு 

கசய்ேது. 
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ேனியார் அரச ேங்குதடதம  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் 

 

வருட ாைப்ேகுேியில் கோடரப்ேட்ட ேனியார் அரச ேங்குதடதம  ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் (PPP) 

ேற்றி விேரங் ள் வருமாறு: 

 

கசயற்ோடு 2014 2015 2016 

PPP இற்கு  ிதடக் ப்கேற்ற ஆர்வ   

கவளிப்ேடுத்ேல் ளின் எண்ணிக்த  (EOI) 

9 6 12 

விாிவான ேிதரரதண தள சமர்ப்ேிப்ேேற்கு 

கோிவுகசய்யப்ேட்ட EOI  ளின் எண்ணிக்த  

4 4 9 

ேனியார் துதறயினாின் ஆேரவுடனான 

ேங்குதடதம ளின் எண்ணிக்த  

1 1  3 

 ிதடக் ப்கேற்ற கமாத்ே  ிேியம் ரூ.  20.2 

மில்லியன் 

ரூ.  12.27 

மில்லியன் 

ரூ.  56.687 

மில்லியன் 

ேனியார் துதறயினரால் வழங் ப்ேட்ட  ிேியம் 

( ிட்டத்ேட்ட 50%) 

ரூ. 10.1 

மில்லியன்    

ரூ. 6.17 

மில்லியன்    

ரூ. 28.343 

மில்லியன் 
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 தடமுதறயிலிருக்கும் ேனியார் அரச ேங்குதடதம ள்... 

 

ஆராய்ச்சி ேங் ாளர்  ருத்ேிட்டத் ேதைப்பு 

 ைா ிேி. அனில் த ானேிை  

ஶ்ரீ ஜயவர்ேணபுர 

ேல் தைக் ழ ம் 

Locally developed respiratory care products  

ேிரு. ஆர்.எம். ேர்மோச 

த த்கோழிற் கோழில்நுட்ே 

 ிறுவ ம் 

Formulation of a Para- pheromone from local varieties of 

Ocimum sanctum for the control of fruit and melon flies 

 ைா ிேி. எஸ்.எம்.சி.யூ.ேி. 

சுேசிங்  

ஶ்ரீ ஜயவர்ேணபுர 

ேல் தைக் ழ ம் 

Variation of naturally and artificially induced agarwood 

resin content and quality of Gyrinopswalla for commercial 

extraction and its nursery establishment  

தேராசிாியர். சதராஜி ஜயசிங்  

க ாழும்பு ேல் தைக் ழ ம் 

Investigation into the effect of drinking and cooking water 

with reduced fluoride content and hardness, on the 

prevalence, incidence and severity of chronic kidney 

diseases of uncertain aetiology (CKDu) in a selected G.N. 

Division in Vavuniya District 

 ைா ிேி சாந்ோ வல்ேைத  

கமாறட்டுவ ேல் தைக் ழ ம் 

Development of a material using natural rubber and 

polyethylene as a substitute to conventional roofing sheets 

ேிரு. ஜி.எல்.சி.  ைஹிடியாவ 

தேயிதை ஆராய்ச்சி  ிறுவ ம்  

Development of Self-Cleaning Sifter with multiple mesh 

frames for grading long leafy & wiry type tea 

 ைா ிேி. அனில் குணேிை   

ஶ்ரீ ஜயவர்ேணபுர 

ேல் தைக் ழ ம் 

Locally Developed Sustained Release Tablets 

ேிரு. ஆர். எம். ேர்மோச 

த த்கோழிற் கோழில்நுட்ே 

 ிறுவ ம் 

Extraction and formulation of plant protection products 

from endemic plants for healthy growth of crops free from 

sucking insects(mealybugs, aphids, whiteflies and thrips) 

causing yellowing, wilting and leaf-curl 
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ஏதனய  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் 

 

வருட  ாைப்ேகுேியில் எல்தைக்  டந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டங் ள் ஐந்து முன்கனடுக் ப்ேட்டன. 

 இயந்ேிர த ாக் ிதன அடிப்ேதடயாக்க் க ாண்ட புத்ேிசாதுர்ய நுண்ணாய்வு 

ேற்றிய  ருத்ேரங்கு  

(முேன்தம முேலீட்டாளர்:  ைா ிேி. அஜித் ேஸ்குவால், கமாறட்டுவ 

ேல் தைக் ழ ம்) 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேின் முேைாவது  ாைாண்டுக்குாிய எல்தைக்  டந்ே 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது,  ைா ிேி. அஜித் ேஸ்குவால் அவர் ளின் ஒழுங் தமப்ேின் 

 ீழ் 2016 ஏப்ரல் மாேம் 29 ஆம் ேி ேி க ாழும்பு 7 இலுள்ள தறாயல்  ல்லூாி ேிறன் 

 ிதையத்ேில் இடம் கேற்றது. தோக்குவரத்து க ாிசல்  ட்டுப்ோட்டு கோலிசு 

அேி ாாி ள், வங் ி ளில் ேணியாற்றும் ோது ாப்பு அேி ாாி ள், ோது ாப்ேிதன 

ேிரோனமா   ருதும் ஏதனய அதமப்ோண்தம ளில்  டதமயாற்றும் ோது ாப்பு 

அேி ாாி ள், (மு ாதமத்துவ மட்டத்தே சார்ந்தோர்)  ட்டிட ேல்கூட்டுத் 

கோகுேி ளிதன ேிட்டமிடுதவார், மற்றும்  வீன அங் ாடி ள் என  ிட்டத்ேட்ட 100 

இற்கும் அேி மாதனார் இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேில் ேங்குேற்றினர். இந்ே 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேின் ேிரோன த ாக் ானது, விதனத்ேிறன்மிகு ேகுப்ோய்விதன 

கசய்யக்கூடிய கோழில்நுட்ேங் தள மாற்றீடு கசய்ேைாகும். 

வள ஆளணியினர் -  ைா ிேி. அஜித் ேஸ்குவால்,  ைா ிேி ஜயது சமரவிக் ிரம 

மற்றும்  ைா ிேி. ரங் ா கராட்ாித ா. 

(தே. ஆ. ம. மானிய இைக் ம்: 12-018, கமாறட்டுவ ேல் தைக் ழ ம், 

மின்னணுவியல் ேிதணக் ளம் மற்றும் கோதைத் கோடர்ோடல் எந்ேிரவியல்) 

கோழிப்பு: இந்ே ேயிற்சிப்ேட்டதறயின்தோது முேலில் அவர் ள் CCTV முதறதம 

ேற்றியகோரு அறிமு வுதரயிதனதயயும் ேின் அத்ேத ய CCTV முதறதம 

ஒன்றிதன க ாள்வனவு கசய்யும் தோது  வனத்ேிற் க ாள்ளதவண்டிய விடயங் ள் 

ேற்றியும் எடுத்துக் கூறினார் ள். இேன் அடுத்ே  ட்டம் புத்ேிசாதுர்ய நுண்ணாய்வு 

முதற ள் ஆகும். வழதமயான  ிழற்ேடம் அண்மித்ே நுண்ணாய்வுப்கேட்டி 

முதறயிதன CCTV ேயன்ேடுத்ேி இைங்த யின் அனுமேிப் ேத்ேிர ே டு ளிதன 

எவ்வாறு  ண்டுேிடிப்ேது மற்றும் அவற்றின் விேரங் தள எவ்வாறு 

கேற்றுக்க ாள்வது எனவும் அத்துடன் ஒரு  டவடிக்த யிதன இனம் ாணைானது 

CCTV முதறயிதன எவ்வாறு ேயனுறுேி மிக் ோக்கும் என்றும் அவர் ள் 
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அடுத்ேோ   ைந்துதர யாடியதுடன், இேன் இறுேிக்  ட்டமானது, எேிர் ாைத்ேில் 

 ட்டிட ேல்கூட்டுத் கோகுேி ளிதன ேிட்டமிடுதவார், மற்றும்  வீன அங் ாடி ள் 

என்ேனவற்றிற்கு எேிர் ாைத்ேில் இருக் ப்ேடதவண்டிய அ  வதையதமப்பு 

தேதவப்ேடு ள் ேற்றி உதரயாடப்ேட்டது. 

 

 

 

  ாட்டு யாதன தள மு ாதமத்துவம் கசய்வேில் புவியியல் ே வல் தள 

ேயன்ேடுத்துேல். 

(முேன்தம முேலீட்டாளர்:  ைா ிேி. என்.டி.க . ேயாவன்ச, தேரகேனிய 

ேல் தைக் ழ த்ேின் விவசாய எந்ேிரவியல் ேிதணக் ளம்) 

 

இரண்டாவது எல்தைக் டந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது,  ாட்டு யாதன தள 

மு ாதமத்துவம் கசய்வேில் புவியியல் ே வல் தள ேயன்ேடுத்துேல் எனும் விடயம் 

கோடர்ேில் 2016 ஜூதை மாேம் 22 ஆம் ேி ேி,  ிாிேையிலுள்ள தேசிய வனவிைங்கு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேி  ிதையத்ேில் இடம்கேற்றது. இந்ே  ி ழ்ச்சித் ேிட்டத்ேில், 

வனவிைங்கு ோது ாப்பு ேிதணக் ளத்ேில் “மனிேன் – யாதன ேிணக்கு தள” 
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மு ாதமத்துவம் கசய்வேில் சம்ேந்ேப்ேட்டுள்ள மு ாதமத்துவ மட்டத்தே சார்ந்ே ச ை 

மட்டத்து க ாள்த  அதமப்ோளர் ள், தேசிய பூங் ாவின் பூங் ா ோது ாவைர் ள், 

ேிராந்ேிய உேவி ேணிப்ோளர் ள், அலுவை த்ேின் ேதைதமயாளர் மற்றும்  ாட்டு 

விைங்கு ேிதணக் ளத்ேின் ேிாிவு ளின் ேதைதமத்துவ ேேவியிலுருப்தோர் 

உள்ளடங் ைா  65 தேர் ேங்குேற்றினர். 

வள ஆளணி: ேிரு ரன்ஜன் மாரசிங்  (ேிரேி ேணிப்ோளர், வனவிைங்கு ோது ாப்பு 

ேிதணக் ளம்) 

கோழிப்பு: இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது ஒரு ேயிற்சிப்ேட்டதற என்ற ாீேியில் 

அறிமு ப்ேடுத்ேப்ேட்டதுடன் ஆராய்ச்சியின் மூைம்  ிதடக் ப்கேற்ற அறிவானது 

அேன் ேயன்ோடு உள்தளாருக்கு மாற்றீடு கசய்யப்ேட்டது. “யாதன ள் ேயணிப்பு 

ோதே தள” ோேிப்ேேற்கு யாதன ள் கவ ளிதயறும் ோதே தள துணியும்  ிமித்ேம் 

அேற் ான சிை முதற ள் முன்தவக் ப்ேட்டன. இதேவிட, GPS ேயன்ோடு, கசன்மேி 

தசய்தம உணாி மற்றும் GIS தோன்ற புவியியல் ே வல் ளின் அடிப்ேதட ேிறன் ள் 

என்ேன அறிமு ப்ேடுத்ேப்ேட்டன. 
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 அாிசிக்கு ேயன்ேடுத்ேப்ேடும் யூாியா ேசதளயிதன 50% இனால் குதறக் க்கூடிய 

உயிர் ேசதள 

(முேன்தம முேலீட்டாளர்: தேராசிாியர். டி.எல்.எஸ் ேிாிமான, க ாழும்பு 

ேல் தைக் ழ த்ேின் ோவர விஞ்ஞான ேிதணக் ளம்) 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது, அாிசிக்கு ேயன்ேடுத்ேப்ேடும் யூாியா ேசதளயிதன 

50% இனால் குதறத்ேல் எனும் விடயம் கோடர்ேிைான அேனது 2016 ஆம் 

ஆண்டிற் ான மூன்றாவது எல்தைக் டந்ே  ி ழ்ச்சித் ேிட்டத்தே கவற்றி ரமா  

2016 ஆ ஸ்ட் மாேம் 22 ஆம் ேி ேி, ேத்ேைக ாடயிலுள்ள அாிசி ஆராய்ச்சி 

அேிவிருத்ேி  ிறுவ த்ேில்  டாத்ேியது. 

 

இந்ே விழிப்புணர்ச்சி  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது, இைங்த  அரசின் ேிரேி ிேி ள் 

(கசயைாளர், விவசாய ேிதணக் ளம்), விவசாய ேிரேி ிேி ள் (விஸ்த்ோிப்பு 

அலுவைர் ள்), விவசாய மக் ளுக் ான தசதவயாளர் (Govi Jana Sewa) மற்றும் 

உே  ிராம அலுவைர் அலுவை ம், விவசாய ேயிர்கசய்த யாளர், 

கோருளியைாளர் ள், சூழலியைாளர் ள் மற்றும் ேசதள  ிறுவ ங் ளின் 

ேிரேி ிேி ள் ஆ ிதயார் தள இைக் ா  க ாண்டுள்ளது. 

வள ஆளணியினர்: தேராசிாியர். டி.எல்.எஸ். ேிாிமான, ேிலினி கேதரரா 

(ேட்டப்ேின் ேடிப்பு மாணவி) 

(தே.ஆ.மன்ற மானிய இை. 11-021, க ாழும்பு ேல் தைக் ழ த்ேின் ோவர 

விஞ்ஞான ேிதணக் ளம்) புேினப்ேத்ேிாித  மற்றும் ஊட  ேிரேி ிேி ள் மற்றும் 

விவசாய அலுவைர் ள். ேிரோன வள ஆளணியினரா , அ ைவத்தேயிலுள்ள 

இறப்ேர் ஆராய்ச்சி  ிறுவ த்தே சார்ந்ே  ைா ிேி. அனுர ேிசா ாயக்  

 ைந்துக ாண்டதுடன் இந்ே தவேவத்ேில்  ிட்டத்ேட்ட 150 தேர்  ைந்து 

சிறப்ேித்ேனர். 

கோழிப்பு: இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேின் த ாக் ானது விருத்ேி கசய்யப்ேட்ட உயிர் 

ேசதளயிதன சம்ேந்ேப்ேட்ட அேி ாரசதே ளுக்கும்  மத்கோழில் 

கசய்த யினர் ளுக்கும் அறிமு ப்ேடுத்ேலுடன் இந்ே ேசதளயின் அனுகூை 

ேிரேிகூைங் தளயும் மற்றும் கோருளியல் மற்றும் சூழலியல் ாீேியிைான  ன்தம 

ேீதம தளயும் எடுத்துக் கூறுேைாகும்.  

 

இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேின்தோது 100% யூாியா ேசதளதய ேிரதயா ித்து வளர்ந்ே 

ோவரங் ளாவன 50% யூாியா ேசதளயிதன ேிரதயா ித்து வளர்ந்ே 

ோவரங் ளுடன் ஒப்பீடு கசய்யப்ேட்டது. புள்ளிவிேரவியல் ாீேியிைான ஒப்புதம 
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அோவது 100 ோனியங் ளின்  ிதற, முற்றுமுழுோ  உள்ளீடு உள்ள 

ோனியங் ளின்  ிதற மற்றும் உள்ளீடு இருக் ின்ற மற்றும் இல்ைாே 

ோனியங் ளின் வி ிேம் தோன்றதவ தவறுேட்ட ேிரதயா ங் ளில் அோவது யூாியா 

ேிரதயா ித்ேல் மற்றும் யூாியாவிதன ேிரதயா ிக் ாேதோது ோனியங் ளின்  ிதை 

என்ேன ஒப்ேிடப்ேட்டது. 
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 மாதுளம்ேழ விதளச்சலின் ேரத்தேயும் மற்றும் உற்ேத்ேி அளவிதனதயயும் அேி ாிக்  

முதறயான மு ாதமத்துவ மற்றும் தவளாண்தம கசயன்முதற ள் 

(முேன்தம முேலீட்டாளர்: ேிரேீப் ேண்டார ாயக் , தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம்) 

“மாதுளம்ேழ விதளச்சலின் ேரத்தேயும் மற்றும் உற்ேத்ேி அளவிதனயும் அேி ாிக்  

முதறயான மு ாதமத்துவ மற்றும் தவளாண்தம கசயன்முதற ள்” என்ற 

ேதைப்ேிைானதும் 2016 ஆம் ஆண்டின்  ான் ாவது  ாைாண்டுக் குாியதுமான 

எல்தைக் டந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்ேினால் 2016 ஆம் 

ஆண்டு கசப்கடம்ேர் மாேம் 15 ஆம் ேி ேி  ிளிக ாச்சியிலுள்ள விவசாய ேயிற்சி 

 ிதையத்ேில் இடம்கேற்றது. 

வள ஆளணி:  ைா ிேி. ேிரேீப் ேண்டார ாயக்   

(தே.ஆ.ம. மானிய இை. 12-113, தேராகேனிய ேல் தைக் ழ ம், விவசாய 

ேிதணக் ளம்) 

 ருத்ேிட்டத்ேின் கூட்டிதணவு ள்: இக்  ருத்ேிட்டத்ேின் வள ஆளணியினரா  

தேராசிாியர். ோலிே வீரக ாடி,  ைா ிேி. ஆர்.எச்.ஜி. ரணில் அவர் ளுடன் ேிருவேி. 

முடிே குமாாி,  ேிரு. ஆனந்ோ மற்றும்  ல்ேிட்டியாவிலுள்ள விவசாய ேிதணக் ளத்தே 

தசர்ந்ே ேிரு. இக்ரம் ஆ ிதயார் வள ஆளணியினரா   ைந்து க ாண்டனர். 

கமாழிகேயர்ப்ோளர்: ேிருவேி. சாருஜா கசல்வஸ் ந்ேன் (விாிவுதரயாளர் – யாழ்ப்ோண 

ேல் தைக் ழ ம்) 

இைக்கு கசய்யப்ேட்தடார்:  ிளிக ாச்சி மற்றும் முல்தைத்ேீவு மாவட்டத்தே தசர்ந்ே 

விவசாயி ள் மற்றும் விவசாய அலுவைர் ள். இந்  ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேில்  ிட்டத்ேட்ட 75 

தேர் ேங்குேற்றினர். 



 

42 தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் -  வருடாந்ே அறிக்த  – 2016 

 

கோழிப்பு: இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது ஒரு  ாள் ேயிற்சிப்ேட்டதற என்ற 

அடிப்ேதடயில் முன்கனடுக் ப்ேட்டதுடன் ஆராய்ச்சியின் மூைம் 

கேற்றுக்க ாள்ளப்ேட்ட அறிவானது, அந்ே அறிவிதன ேயன்ேடுத்ேி கசயற்ோடு தள 

முன்கனடுக் க்கூடியவர் ளுக்கு (ோாிய அளவில் தவளாண்தம கசய்வேற்கு 

ஆர்வமுதடயவர் ள் என்று கோிவுகசய்யப்ேட்ட விவசாயி ள்) மாற்றீடு 

கசய்யப்ேட்டது. இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது  ட்புை ாீேியிைான ேடங் தளயும் மற்றும் 

மாதுளம்ேழ தவளாண்தம கோடர்ேில்  ள கசயல்முதறசார் ேயிற்சி தளயும் 

உள்ளடக் ியுள்ளது. அத்துடன் த ள்வி-வினா என்ற அடிப்ேதடயில் இக் கூட்டத் 

கோடர் முன்கனடுக் ப்ேட்டது. இந்ே  ி ழ்ச்சித்ேிட்டமானது சிறப்ோ  

முன்கனடுக் ப்ேடுவேற்கு, வட மா ாண விவசாய ேிதணக் ளத்ேின் மா ாண மட்டத்து 

விவசாய ேணிப்ோளர் ேிரு. எஸ். சிவகுமார் உள்ளடங் ைா , விவசாய 

ேிதணக் ளத்தே தசர்ந்ே ஏதனய ஆளணியினரும் உேவி புாிந்ேனர். இந் 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டத்ேின் தோது சிங் ளம் மற்றும் ஆங் ிை கமாழி ளில் இந் 

 ி ழ்ச்சித்ேிட்டம் கோடர்ேிைான விேரங் தள உள்ளடக் ிய சிற்தறடு ஒன்று 

வி ிதயா ிக் ப்ேட்டதுடன், மாதுளம் மரத் ோவரத்துடன் இன்னுகமாரு ேமிழ்கமாழியில் 

அதமந்ே சிற்தறடும் வி ிதயா ிக் ப்ேட்டது. 
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 புேிோன மற்றும் கசயன்முதறயாக் ம் கசய்யப்ேட்ட  டல் கவள்ளாி தள (Sea 

Cucumber) இனம்  ாணல் ேற்றிய ேயிற்சிப்ேட்டதற 

புேிோன மற்றும் கசயன்முதறயாக் ம் கசய்யப்ேட்ட  டல் கவள்ளாி தள இனம் 

 ாணல் எனும் விடயம் கோடர்ேில் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றமும் (தே.ஆ.ம. மானிய 

இைக் ம் 15-50 ஆராய்ச்சி மானியம்) ஶ்ரீகஜயவர்த்ேனபுர ேல் தைக் ழ மும் தேசிய 

ாீேியில் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேி மு வர்  ிதையத்துடனும் (NARA) மற்றும் 

இைங்த  மீன்ேிடி  ீாியல் வள  ிறுவ த்துடனும் (SLAFAR) கூட்டிதணந்து 

முன்கனடுத்ே ேயிற்சிப் ேட்டதறயானது NARA த ட்தோர் கூடத்ேில் 2016, ஒக்தடாேர் 

மாேம் 28 ஆம் ேி ேி கவற்றி ரமா   டந்து முடிந்ேது. 

தவறுேட்ட அரச அதமப்ோண்தம ள் மற்றும் ேனியார் துதறயிதன ேிரேி ிேித்துவம் 

கசய்யும் வத யில் ேங்குேற்றிய 110 ேங்கு கேறு ர் ளுக்கு “புேிோன மற்றும் 

கசயன்முதறயாக் ம் கசய்யப்ேட்ட  டல் கவள்ளாி தள எவ்வாறு இனம்  ாணல்” 

என்ற விடயம் கோடர்ேில் ேயிற்சி ள் வழங் ப்ேட்டன. 

1. இைங்த   டற்ேதடயினர் 

2. இைங்த  கோலிசு துதறயினர் 

3.  டற்துதற  ாவல் ேிதணக் ளம் 

4. இைங்த  சுங் ம் 

5. தவறுேட்ட ேல் தைக் ழ ங் தள சார்ந்ே  ல்விய ங் ள் (யாழ்ப்ோண 

ேல் தைக் ழ ம், ருஹுணு ேல் தைக் ழ ம் மற்றும் சமுத்ேிரா ேல் தைக் ழ ம்) 

6. இைங்த   ட்டதள ள்  ிறுவ ம் (SLSI) 
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7. ஏற்றுமேி அேிவிருத்ேி சதே (EDB) 

8. மீன்ேிடி மற்றும்  ீாியல் வள ேிதணக் ளம் (DFAR) 

9. தேசிய  ீாியல் அேிவிருத்ேி அேி ார சதே (NAQDA) 

10. தேசிய  ீாியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அேிவிருத்ேி மு வர்  ிதையம் (NARA) 

11.  டல் கவள்ளாி ஏற்றுமேியாளர் ள் 

 

இந்ேப் ேயிற்சிப்ேட்டதறயின் வள ஆளணியினர் வருமாறு. 

1.  ைா ிேி. டி.சி.டி. ேிசா ாயக் , சிதரட்ட விாிவுதரயாளர், ஶ்ரீகஜயவர்த்ேனபுர 

ேல் தைக் ழ த்ேின் விைங் ியல் ேிதணக் ளம், மற்றும் தே.ஆ.மன்றத்ேின் 15-50 

மானியத்ேின் முேன்தம முேலீட்டாளர். 

2. ேிரு.  தணசன்  ிசாந்ேன், தே.ஆ.மன்றத்ேின் 15-50 மானியத்ேின் ேட்டப்ேின் ேடிப்பு 

மாணவர், விைங் ியல்  ேிதணக் ளம், ஶ்ரீகஜயவர்த்ேனபுர ேல் தைக் ழ ம். 

3. ேிரு. ேி.எ.டி. அஜித் குமார, சிதரட்ட விஞ்ஞானி, உண்ணாட்டு  ீாியல் வள ேிாிவு, 

NARA. 

 

இந்ேப் ேயிற்சிப்ேட்டதறயின்தோது ேயிற்சி கேறுத  சாேனம் என்ற வத யில் 

“இைங்த யின் புேிோன மற்றும் கசயன்முதறயாக் ம் கசய்யப்ேட்ட  டல் கவள்ளாி ள் – 

இனம்  ாணுத  வழி ாட்டல் (ISBN  978-955-0263-07-3)” எனும் ேதைப்ேில் ஒரு சிற்தறடு 

ேயிலுனர் ளுக் ிதடதய ே ிரப்ேட்டது. 
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வருடாந்ே  ணக்கு ள் - 2016 
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 ணக் ாய்வாளர்  ாய த்ேின் அறிக்த  
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கோடர்பு க ாள்வேற்கு ே வல் ள் 
 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் 

120/07, வித்ேியா மாவத்தே, க ாழும்பு 07. 

கோதைதேசி கோது:     011-2675176   கோதை மடல்:       011-2675136 

மின்னஞ்சல்: admin@nrc.gov.lk              இதணயத்ேளம்: www.nrc.gov.lk 

 

  

mailto:admin@nrc.gov.lk


 

 

வருடாந்த கணக்குகள் - 2016 
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2016 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 

 

 

நிதி நிதைதேக்கான கூற்று 

நிதி கசயைாற்றுதக கூற்று 

காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று 

மதறிய கசாத்துக்கள் ேற்றும் உாிதே மூைதனத்தில் ோற்றங்கள் 

பற்றிய கூற்று 

நிதிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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குறிப்பு: 1999 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, மானியக் கருவிகள் சகலவற்றினதும் பெறுமானத்தேய்வானது ேிரட்டப்ெட்ட நிேியத்ேிலிருந்து 
மூலேனக் கணக்கிற்கு மாற்றடீு பசய்யப்ெட்டுகின்றது. 
 

ெக்கங்கள் 06-11 வரரயுள்ள கணக்கியல் பகாள்ரககள் மற்றும் ெக்கங்கள் 12-19 வரரயுள்ள குறிப்புக்கள் என்ென இந்ே 
நிேிக்கூற்றுக்களில் ஒரு ஒருங்கிரணக்கப்ெட்ட ெகுேியாகும். நிேிக்கூற்றுக்களின் ேயாரிப்ெிற்கும் முன்னளிப்ெிற்கும் மன்றதம 
பொறுப்ொகும். இந் நிேிக்கூற்றுக்கள் மன்றத்ேினால் அனுமேிக்கப்ெட்டு அவர்களின் சார்ெில் ரகபயாப்ெமிடப்ெட்டுள்ளது. 
 
 

தெராசிரியர். எச்.தே.டி. சில்வா  எம்.ஆர். ெிரிலிஸ்  எம்.சி. ராேெக்ஷ  எ.இ.பக. ேயாரட்ன 
ேவிசாளர்/தே.ஆ.ம   மன்ற உறுப்ெினர்,  நிரறதவற்று பசயலாளர் ெேில் கணக்காளர் 

   ேரலவர்/க.மு.பச.  

  2016    2015 மீள்குறிப்ெீடு  

 குறிப்புக்கள் ரூொய்.  ரூொய்.  

பசாத்துக்கள்      

      
நடப்புச் பசாத்துக்கள்      

காசும் காசிற்கு சமமானவையும்  29,549,046.18  32,471,135.64  

ைிசசட முற்பணம்  178,500.00  172,500.00  

முற்பண ககாடுப்பனவுகள் 1   332,516.00  

TO நிகழ்ச்சித்திட்டம் 9 220,027,094.40  197,822,716.55  

சத.ஆ.ம மானியம் 9 289,141,670.91  319,838,192.21  

சத.ஆ.ம PPP நிகழ்ச்சித்திட்டம் 9 35,687,146.05  10,966,597.24  

ஏவனய நடப்புச் கசாத்துக்கள்      

  574,583,457.54  561,603,657.64  

நடப்ெல்லா பசாத்துக்கள்      

கபறுவககள்      

கூட்டிவணவுகளில் முதலீடு      

ஏவனய நிதியியல் கசாத்துக்கள் 2 1,971,000.00  390,000.00  

கசாத்து, ஆதனம் மற்றும் கருைிகள் 8 
 

281,483,722.71 
 

 
250,932,933.43  

நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள்      

கதாட்டுணர முடியாத கசாத்துகள்      

ஏவனய நிதியல்லா கசாத்துக்கள்      

  

 
283,454,722.71 

 
 

251,322,933.43  

பமாத்ே பசாத்துக்கள்  

 
858,038,180.25  

 
812,926,591.07  

      

பொறுப்புக்கள்      

      

நடப்புப் ெரிப்புக்கள்      

ககாடுப்பனவுகள் 3 401,342.20  250,733.50   

  401,342.20  250,733.50   

நடப்ெல்லா ெரிப்புக்கள்      

பணிக்ககாவட ஏற்பாடு  242,185.00  197,755.00  

    -  

பமாத்ே பொறுப்புக்கள்  643,527.20  448,448.50  

தேறிய பசாத்துக்கள்  857,394,653.05  812,478,102.57  

      

தேறிய பசாத்துக்கள்/உரிரம மூலேனம்      

      

மூலதன பங்களிப்பானது;      

மூலதன மானியம்  806,562,010.26  761,481,101.49  

ஒதுக்கீடுகள்      

திரட்டப்பட்ட மிவக/(நட்டம்)   50,832,642.79  50,997,001.08  

சிறு தரத்தினரது ைட்டி      

பமாத்ே தேறிய பசாத்துக்கள்/உரிரம மூலேனம்  857,394,653.05  812,478,102.57  

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம்  - இலங்ரக 
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2016  

 2015 

ேீள்குறிப்பீடு 

 குறிப்புக்கள் ரூபாய்  ரூபாய் 

வருோனம்  
   

நடப்புப் கபறுதககள் – மத.ஆ.ே நிர்வாகம் 6 

     

    

16,679,325.00 

      

    

16,749,411.09 

மூைதன ோனியம்  927,914.07  828,478.98 

நடப்புப் கபறுதககள் – ஆராய்ச்சி ேற்றும் அபிவிருத்தி  6 183,220,198.13  150,973,964.80 

ஏதனய கபறுதககள்  1,582,120.00  1,580,669.39 

ோற்றீடு வருோனங்கள் – மத.ஆ.ே. 

ேன்ற வாடதக அறுதியீடு  

   759,634.55        

707,516.00 

  

கோத்த வருோனம்  
203,876,707.75  170,132,524.26 

     

கசைவினங்கள்   
 

 

தனிஆள் மவதனாதிகள்  9,000,840.96  8,721,587.92 

ஆராய்ச்சி ேற்றும் அபிவிருத்தி 4 142,530,222.32  115,427,507.10 

விநிமயாகிப்பதவகளும் நுகர்வுகளும் வாடதகயும் 10 7,771,512.33  7,498,529.83 

கபறுோனத் மதய்வு கசைவினங்கள் – மத.ஆ.ே. 

ோனியங்கள் 5 40,689,975.81 

 

35,546,457.70 

கபறுோனத் மதய்வு – மத.ஆ.ே. அலுவைக 

கசைவினங்கள் 8 927,914.07 

 

828,478.98 

ஏதனய கசைவினங்கள்  1,637,200.00  871,200.00 

நிதிக் கிரயம்   16,250.00  13,850.00 

ோற்றீடு வருோனம் – மத.ஆ.ே.  759,634.55 
 

 

  203,333,550.04  168,907,611.53 

கோத்த கசைவினங்கள்    
 

- 

இதணவு ேிதககளின் பங்கு   543,157.71 
 

1,224,912.73 

காைப்பகுதிக்குாிய ேிதக/(நட்டம்)    
 

 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படல்:  543,157.71 
 

1,224,912.73 

கட்டுப்படுத்தும் நிறுவகத்தின் உாிதேயாளர்கள்   
 

- 

சிறுதரத்தினாின் வட்டி  543,157.71  1,224,912.73 

 
 

06 இலிருந்து 19 வதரயுள்ள பக்கங்களிலுள்ள குறிப்புக்களாவன இந்த நிதிக்கூற்றுக்களில் ஒரு 

ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட பகுதியாகும். 

 

அதடப்புக்குறிக்குள் இருக்கும் தரவுகளாவன கழிக்கப்படல் மவண்டும் என்பததனக் குறிக்கின்றது. 

  

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம்  - இலங்ரக 
2016 டிசம்ெர் 31 இல் உள்ளவாறான நிேி நிரலரமப் ெற்றிய கூற்று 



4 
  

 குறிப்புக்கள் 2016  2015 ேீள்குறிப்பீடு 

  ரூபாய்  ரூபாய் 

கதாழிற்பாட்டு கசயற்பாடுகளிலிருந்து காசுப்பாய்ச்சல்    

கபறுதககள்     

வாி     

திதறமசாியிலிருந்து கபறுதக (நடப்பு) 
  

16,679,325.00 
 

 
16,749,411.09 

திதறமசாியிடேிருந்து கபறுதக (அபிவிருத்தி உதவி) 
  

230,000,003.00 
 

 
277,024,703.94 

சாதனங்கள் ேற்றும் மசதவகளின் விற்பதன     

 

மூடப்பட்ட ோனியங்களிலிருந்து 

கபற்றுக்ககாண்டதவகள் 

 
 

28,984,225.21 
 

 
24,080,982.72 

கபற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட வட்டி 
  

 
 

 
 

ஏதனய கபறுதககள் 
  

1,592,792.52 
 

 
1,164,600.00 

 

ககாடுப்பனவுகள் 

 
   

ஊழியர்களுக்கான காசுக் ககாடுப்பனவுகள் 
  

(10,577,070.96) 
 

 
(9,516,352.92) 

Superannuation      

விநிமயாகத்தர்கள்     

ஆராய்ச்சி ோனியங்களும் ஏதனய 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும்                      
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(251,527,781.17) 

 
 

(267,732,717.79) 

ககாடுப்பனவு கசய்யப்பட்ட வட்டி     

ஏதனய ககாடுப்பனவுகள்  (12,067,700.31)  (15,926,023.69) 

கதாழிற்பாட்டு கசயற்பாடுகளிலிருந்து ஏதனய 

காசுப்பாய்ச்சல் 

 
3,083,793.29  25,844,603.35 

     

முதலீட்டு கசயற்பாடுகளிலிருந்து ஏதனய 

காசுப்பாய்ச்சல் 

 
   

ஆதனம் கருவிகளின் ககாள்வனவு  (5,999,882.75)  (876,448.00) 

ஆதனம் கருவிகளின் விற்பதன வரும்படி    2,155.00 

முதலீடுகளின் விற்பதன வரும்படி     

கவளிநாட்டு நாணய பிதணயங்களின் ககாள்வனவு     

முதலீட்டு கசயற்பாடுகளிலிருந்து மதறிய 

காசுப்பாய்ச்சல் 

 
(5,999,882.75)  (874,293.00) 

     

நிதி கசயற்பாடுகளிலிருந்து மதறிய காசுப்பாய்ச்சல்     

இரவல்களிலிருந்து வரும்படி     

இரவல்கள் ேீள்கசலுத்துதக     

அரசிற்கு பங்கிைாப பகிர்வு     

நிதி கசயற்பாடுகளிலிருந்து மதறிய காசுப்பாய்ச்சல்  -  - 

காசும் காசிற்கு சேோனவற்றிலும் மதறிய 

அதிகாிப்பு/(வீழ்ச்சி) 

  
-2,916,089.46                                         

 
 

24,970,310.35 

காைப்பகுதியின் ஆரம்பத்தில் காசும் காசிற்கு 

சேோனதவயும் 

  
32,643,635.64 

 
 

7,673,325.29 

காைப்பகுதியின் இறுதியில் காசும் காசிற்கு 

சேோனதவயும் 

 
29,727,546.18  32,643,635.64 

  

06 இலிருந்து 19 வரரயுள்ள ெக்கங்களிலுள்ள குறிப்புக்களாவன இந்ே நிேிக்கூற்றுக்களில் ஒரு ஒருங்கிரணக்கப்ெட்ட ெகுேியாகும். 
 
அரடப்புக்குறிக்குள் இருக்கும் ேரவுகளாவன கழிக்கப்ெடல் தவண்டும் என்ெேரனக் குறிக்கின்றது. 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம்  - இலங்ரக 
2016 டிசம்ெர் 31 இல் உள்ளவாறான நிேி நிரலரமப் ெற்றிய கூற்று 
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திரட்டப்பட்ட 

ேிதக அல்ைது 

நட்டம் 

மூைதன ோனியம் 

ேீள்குறிப்பிடப்பட்டது 

கோத்த மதறிய 

கசாத்து/உாிதே 

முதலீடு 

  ரூபாய். ரூபாய். ரூபாய். 

01/01/2015 இல் உள்ளவாறாக ேிகுதி  
 

49,772,088.35 
 

636,285,414.65 
 

686,057,503.00 

01/01/2015 இல் ேிகுதி சீராக்கல்          (26,571.51)        (26,571.51) 

01/01/2015 இல் உள்ளவாறாக ேிகுதி  49,772,088.35 636,258,843.14 686,030,931.49 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் மதறிய கசாத்து/உாிதே முதலீட்டில் 

ோற்றம்  

  - 

2015 ஆம் ஆண்டு மூைதன ோனியம் கபறப்பட்டது    277,024,699.44 277,024,699.44 

2015 ஆம் ஆண்டு வருோனோக இனம்காணப்பட்ட மூைதன 

ோனியம்  
 (97,685,553.30)  (97,685,553.30) 

மூைதன கசாத்தின்படியான கபறுோனத்மதய்வு/ 

விற்பதனயில் நட்டம்  
  (54,116,888.84)  (54,116,888.84) 

  49,772,088.35 761,481,100.44 811,253,188.79 

     

2015 ஆம் வருடகாைப்பகுதிக்கான ேிதக/(நட்டம்)     1,224,912.73      1,224,912.73 

31 டிசம்பர் 2015 இல் உள்ளவாறான ேிகுதி  50,997,001.08 761,481,100.44 812,478,101.52 

     

01/01/2015 இல் உள்ளவாறாக ேிகுதி  50,997,001.08 761,481,100.44 812,478,101.52 

     

வாடதக ேற்றும் வாடதக தவப்புக்களாவன வருோன 

சீராக்கோக ோற்றீடு கசய்யப்பட்டது  
      (707,516.00)        (707,516.00) 

13 – 108 ோனியம்          (11,347.50)        (11,347.50) 

2016 ஆம் ஆண்டில் கிதடக்கப்கபற்ற மூைதன ோனியம்  - 230,000,003.00 230,000,003.00 

பணிக்ககாதட ஏற்பாடு  -   

IFS வாடதக சீராக்கல்  -   

வங்கி ேிகுதியின்படி 31/12/2015 இன் சீராக்கல்     

2016 ஆம் ஆண்டிற்காக இனம்காணப்பட்ட மூைதன 

ோனியம்  
- (120,787,705.56) (120,787,705.56) 

2016 ஆம் ஆண்டின் வருோனோக இனம் காணப்பட்ட மூைதன 

ோனியம்    
- (64,120,041.17) (64,120,041.17) 

  50,289,485.08 806,562,010.26 856,851,495.34 

  50,289,485.08 806,562,010.26 856,851,495. 34 

2016 ஆம் வருடகாைப்பகுதிக்கான ேிதக/(நட்டம்)       543,157.71 -        543,157.71 

     

31/12/2016 இல் உள்ளவாறாக ேிகுதி  50,832,642.79 806,562,010.26 857,394,653.05 

     
 

 

06 இலிருந்து 19 வரரயுள்ள ெக்கங்களிலுள்ள குறிப்புக்களாவன இந்ே நிேிக்கூற்றுக்களில் ஒரு ஒருங்கிரணக்கப்ெட்ட ெகுேியாகும். 
 
அரடப்புக்குறிக்குள் இருக்கும் ேரவுகளாவன கழிக்கப்ெடல் தவண்டும் என்ெேரனக் குறிக்கின்றது. 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம்  - இலங்ரக 
2016 டிசம்ெர் 31 இல் உள்ளவாறான நிேி நிரலரமப் ெற்றிய கூற்று 
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1. கூட்டுறவுத் ேகவல் 

 

1.1. பொது  

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது (“NRC”) 

அதிைிசசட ைர்த்தமானியின் அறிைித்தல் 

இலக்கம் 1514/28 இன் ஊடாக அரசியலவமப்பின் 

33 ஆைது உறுப்புரிவமயின் கீழ் சனாதிபதியின் 

அதிகாரபூர்ைமான ஆவணயின் மூலம் ஒரு 

ைிசசட முகைர் நிவலயமாக தாபிக்கப் 

பட்டதுடன் அதன்பின்பு, இலங்வக சனநாயக 

சசாசலிச குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின் 2016 

ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க சட்டத்தினூடாக 

2016 ஆம் ஆண்டு ஜுவல மாதம் 29 ஆம் 

திகதிக்குரிய ைர்த்தமானி அறிைித்தலினூடாக 

இலங்வக சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றமாக 

தாபிக்கப்பட்டது. 

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது இல. 120/7 

ைித்யா மாைத்வத, ககாழும்பு – 07 என்னும் 

இடத்தில் அவமந்துள்ளது.  

 

டிசம்பர் 31 இல் முடிைவடயும் ைழவமயான 

நிதி ைருடத்வத உள்ளடக்கிய ைவகயில் 

நிதிக்கூற்றுக்களாைன தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

1.2. முேன்ரம நடவடிக்ரககளும் 

போழிற்ொட்டின் ேன்ரமயும் 

 

அதிைிசசட ைர்த்தமானி அறிைித்தல் இலக்கம் 

1514/28 இல் அரசியலவமப்பின் 33 ஆைது 

உறுப்புவரயின் கீழ் சனாதிபதியின் 

அதிகாரபூர்ைமான ஆவணயில் குறிப்படீு 

கசய்யப்பட்டுள்ள சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 

கசயற்பாடுகளாைன இலங்வக சனநாயக 

சசாசலிச குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின் 2016 

ஆம் ஆண்டின் 11ைது கூட்டத்தினூடாக 2016 

ஆம் ஆண்டு ஜுவல மாத 29 ஆம் திகதிக்குரிய 

ைர்த்தமானி அறிைித்தலில் இலங்வக சதசிய 

ஆராய்ச்சி மன்றத்திற்கு ஏற்றால் சபான்று 

திருத்தியவமக்கப்பட்டுள்ளது. ைருடகாலப் 

பகுதியில் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட பிரதான 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் கூறப்பட்ட குறிக்சகாள் 

கவள நிவனவு கசய்யும் கபாருட்டு 

முன்கனடுக்கப்பட்டன.  

 

ஆராய்ச்சி மானியமும் ெி.எச்.டி 

நிகழ்ச்சித்ேிட்டமும் 

- அரசதுவறயில் ஆராய்ச்சி அபிைிருத்தி 

நிறுைனங்களில் ஆராய்ச்சிக்கும் மற்றும் 

பட்டபின் இவணயுரிவமகளுக்கும் நிதியடீு 

கசய்தல். இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 

“முதலீட்டாளர்கவள சநாக்கிய ஆராய்ச்சி 

மானிய திட்டம்” என்ற கபயரில் ஒரு 

நிகழ்ச்சித்திட்டமாக ைருடகாலப்பகுதியில் 

ஒருங்கிவணப்புச் கசய்யப்பட்டது. 

 

விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கான சனாேிெேி 

விருது 

- இலங்வகவயச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுைனங்கவள 

அங்கீகரித்தல். 

ைருடகாலப்பகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் கபயரானது “ைிஞ்ஞான 

பிரசுரிப்புகளுக்கான சனாதிபதி ைிருது” என்ற 

கபயராக மாற்றம் கசய்யப்பட்டது. 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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ேனியார் அரச ெங்குடரம நிகழ்ச்சித் 

ேிட்டம் 

- தனியார் அரசதுவறயின் ஆராய்ச்சி 

சதவைப்பாடுகளுக்கு இவணந்த அணுகுமுவற 

என்ற அடிப்பவடயில் நிதியடீு கசய்தல். 

 

தனியார் துவறயின் பங்குடவம 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் முதலீடானது தனியார் 

துவறயினரின் கீழ் சபணப்படும் என்பதுடன் 

நடப்பு ைருடத்தில் எட்டு தனியார்துவற 

பங்குடவம கருத்திட்டங்கள் முன்கனடுக்கப் 

பட்டன. சமலும் 2016 திகசம்பர் தனியார்துவற 

பங்குடவம கணக்குகளின் பங்குடவம மீதி 

ரூபாய். 6,254,356.71 

 

ஏவனய அபிைிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

- சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 

குறிக்சகாள்கவள நிவறவு கசய்ைதற்கான 

ஏவனய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

இலக்வக சநாக்கிய பல்துவற சபரின 

கருத்திட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது அதனது 

நிதியடீ்டு ககாள்வகவய மறுசீரவமத்துள்ளது 

என்பதுடன் 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

பிரதானமான நிதியடீுகளாைன ஒரு இலக்வக 

சநாக்கிய ஆராய்ச்சி கருத்திட்டங்களில் 

சமற்ககாள்ளப்படும். ஒவ்கைாரு ைருடமும் 

நாட்டின் கபாருளியல் அபிைிருத்தி, சமூக 

நலன்புரி மற்றும் சூழல் நிவலகபறுதகு 

ஆகியைற்வற இலக்காகக் ககாண்ட சதசிய 

ரீதியிலான பிரச்சிவனகவள சநாக்காகக் 

ககாண்ட இலக்கு சநாக்கிய பல்துவற ஆராய்ச்சி 

கருத்திட்டங்கவள நிதியடீு கசய்ைதற்கு அரச 

ைிஞ்ஞான ஆராய்ச்சி நிறுைனங்கள் மற்றும் 

பல்கவலக்கழகங்கவளச் சார்ந்த 

ஆராய்ச்சியாளர் குழாமிடமிருந்து முன்-

பிசரரவணகள் ைரசைற்கப்படுகின்றன. இந்த 

மானியத்தின் கபறுமதியானது 50 மில்லியன் 

என்பதுடன் இதற்குரிய காலைவரயவர 5 

ைருடங்கள் என்பதாகும். சதசிய ைிஞ்ஞான 

கதாழில்நுட்பக் ககாள்வக அறிக்வகயுடன் 

ஒருங்கிவணந்த ைவகயில் முன்னுரிவம 

அளிக்கப்படசைண்டிய பல பரப்கபல்வலகள் 

இணங்காணப்பட்டு பிசரரவணகள் 

ைரசைற்றகப்படுகின்றன. 

 

1.2. வழங்கப்ெடலுக்கு 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ேிகேி 
 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 2016 டிசம்பர் 31 

இல் முடிவுற்ற ைருடத்திற்கான 

நிதிக்கூற்றுக்கள் ைழங்கப்படுைதற்கு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட திகதியானது மன்றத்தின் 

சவப உறுப்பினர்களால் 2017.05.19 என 

தீர்மானிக்கப்பட்டது.  

 

2.   கணக்கியல் பகாள்ரககள்  

 

2.1   ேயாரிப்ெின் அடிப்ெரட 

 

நிதிக்கூற்றுக்களாைன இலங்வக அரசதுவற 

கணக்கியற் கட்டவளச் சட்டங்களுக்கு 

அவமவுற தயாரிக்கப்பட்டு இலங்வக 

பட்டயக்கணக்கறிஞர் நிறுைகத்தினால் 

கைளியடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

  

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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2.1.1 ஒப்புரமக்கூற்று 

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்ற நிதிக்கூற்றுக்களாைன 

இலங்வக அரசதுவற கணக்கியற் கட்டவளச் 

சட்டங்களுக்கு அவமவுற தயாரிக்கப்பட்டு 

இலங்வக பட்டயக்கணக்கறிஞர் 

நிறுைகத்தினால் கைளியடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

2.1.2 போடர்ந்து பசல்லும் எண்ணக் 
கருக்கள் 
 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றமானது 

முன்னறியக்கூடிய எதிர்காலம் ைவரயில் 

மன்றத்தின் கசயற்பாடுகவளக், ககாண்டு 

கசலுத்தக்கூடிய அளைிற்கு சபாதுமான அளவு 

ைளங்கவளக் ககாண்டுள்ளது என்பது 

கதாடர்பில் திருப்பதியாக உள்ளது. அத்துடன் 

நிச்சயமற்ற எந்தைிதமான திரைியங்கள் 

கதாடர்பிலும் மன்றம் அறிந்திராது உள்ளது.  

  

2.1.3 அளவடீுகளின் அடிப்ெரட 

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 

நிதிக்கூற்றுக்களாைன ைரலாற்றுக் கிரய 

அடிப்பவடயில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பதுடன் இக்கணக்குகவள பாதிக்கக்கூடிய 

பணைகீ்கக் காரணிகளின் எதுைித 

சீராக்கங்களும் சமற்ககாள்ளப்படைில்வல.. 

 

2.1.4 ெயன்ொட்டில் உள்ளதும் 

நாணய முன்னளிப்பும் 

சதசிய ைிஞ்ஞான மன்றத்தில் பயன்படுத்த பல் 

நாணயமான இலங்வக ரூபாயிசலசய 

நிதிக்கூற்றுக்கள் முன்னளிப்புச் 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்ைாறு இலங்வக 

ரூபாயில் முன்னளிப்புச் கசய்யப்பட்டுள்ள சகல 

நிதி ரீதியிலான தகைல்கள் சைறு ைிதத்தில் 

கதரியப்படுத்தினால் அன்றி அண்மித்த சதத்தில் 

முன்னளிப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

2.4 முக்கியமான கணக்கியற் 
ேரீ்வுகள், மேிப்ெீடுகள் மற்றும் 
ஊகங்கள் 

 

நிதிக்கூற்றுக்கள் கதாடர்பில் 

சமற்ககாள்ளப்படும் ஊகங்கள் மற்றும் 

மதிப்படீுகளாைன நிதி நிவலவம கூற்றுக்களில் 

காட்டப்படுகின்ற கதாவககளிலும் அதுசபான்று 

திரைிய சீராக்கங்களின் முற்ககாண்டு 

கசல்லப்படும் கதாவககளிலும் குறிப்பிட்டு 

கசால்லத்தக்ககதாரு சைறுபாட்வட 

ஏற்படுத்தலாம்.  

 

கணக்கியல் ககாள்வககளின் பிரசயாகம் மற்றும் 

கசாத்துக்கள், கபாறுப்புக்கள், ைருமானம் 

மற்றும் கசலைினங்கள் என்பனைற்றில் 

தாக்கத்வத ஏற்படுத்துகின்ற தீர்வுகள், 

மதிப்படீுகள் மற்றும் ஊகங்களிவன 

சமற்ககாள்ளும்படி SLPSAS இற்கு அவமவுற 

தயாரிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் 

முன்னளிப்புக்களாைன முகாவமத்துைங்கவள 

சகாருகின்றன. தீர்வுகள் மற்றும் 

மதிப்படீுகளாைன ைரலாற்றுக் கிரய 

அனுபைத்வதயும் மற்றும் ஏவனய 

காரணிகவளயும் அடிப்பவடயாகக் ககாண்டவை 

இதற்குள் சூழ்நிவலக்கு அவமவுற, 

நியாயமானகதன கருதப்படும்  

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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எதிர்பார்ப்புக்களும் உள்ளடங்கும். சமலும் இந்த 

மதிப்படீுகள் மற்றும் ஊகங்களிலிருந்து 

உண்வமயான அனுபைம் மற்றும் கபறுசபறுகள் 

என்பன சைறுபடலாம். 

 

மதிப்படீுகள் மற்றும் ஊகங்களாைன 

அட்டுறுைிவன அடிப்பவடயாகக் ககாண்டு 

மறுசீர்வமக்கப்படும். கணக்கியல் மதிப்படீுகள் 

மீளாய்வு கசய்யப்படும்சபாது அந்த 

மீளாய்வுகளாைன மீளாய்வு கசய்யப்பட்ட 

காலப்பகுதிவய அல்லது எதிர்ைரும் 

காலப்பகுதிவய ஏசதனும் ைிதத்தில் பாதிப்பதாக 

இருப்பின் அத்தவகய கணக்கியல் 

மதிப்படீுகளில் கசய்யப்படும் மீளாய்வுகளாைன 

அந்த மதிப்படீுகள் மீளாய்வுகள் கசய்யப்பட்ட 

காலப்பகுதிக்குரியதாக கருதப்படும். 

 

3. முக்கிய கணக்கியற் 

பகாள்ரககளின் சுருக்க விெரம் 

 

கீசழ குறிப்பிடப்பட்ட கணக்கியற் ககாள்வககள் 

முன்வனய ைருடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட 

கணக்கியல் ககாள்வககளுடன் மாறாது 

ஒத்திருக்கின்றன.  

 

நடப்பு ைருடத்தின் முன்னளிப்புக்கவள உறுதி 

கசய்தற் கபாருட்டு சதவையான இடங்களில் 

சிற்சில ஒப்புவமத் தகைல்கள் மீள் 

ைவகப்படுத்தல் கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

3.1 பவளிநாட்டு நாணய ெரிமாற்றம் 

 

ககாடுக்கல் ைாங்கல்கள் இடம்கபற்ற 

திகதியிலிருந்த நாணய பரிமாற்ற ைிகிதம் 

கருத்திற்ககாள்ளப்பட்டு அதன் அடிப்பவடயில் 

சகல கைளிநாட்டு ககாடுக்கல் ைாங்கல்களும் 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 

கசயற்பாட்டிலுள்ள நாணய கபறுமதிக்கு 

மாற்றடீு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

3.2 பசாத்துக்களும் அவற்றின் 

மேிப்ெீட்டு அடிப்ெரடயும் 

 

ஐந்கதாவகயில் நடப்புச் கசாத்துக்களாக 

ைவகப்படுத்தப்படுபவை காசு மற்றும் ைங்கி 

மீதிகள் அத்துடன் ைழவமயான கசயற்பாட்டு 

சுழற்சிக்குள் அடங்கும் காலைவரயவர அல்லது 

அறிக்வக கசய்யப்படும் திகதியிலிருந்து 

ஒருைருட கால ைவரயவர என்ற இரண்டில் 

எந்தக் காலப்பகுதியானது குவறைாக 

இருக்கின்றசதா அந்த காலப்பகுதிக்குள் காசாக 

மாற்றக்கூடிய தன்வமயிவனக் ககாண்ட 

கசாத்துக்கள் என்பன நடப்பு கசாத்துக்களாக 

ைவகப்படுத்தப்படும்.  

 

3.2.1 பசாத்து, ஆேனம் மற்றும் 

கருவிகள் 

 

3.2.1.1 முேல்நிரல அங்கீகரிப்பு 

 

கசாத்து, ஆதனம், கருைிகள் என்பற்றிற்குள் 

அடங்கும் சகல உறுப்படிகளும் 

ககாள்ைிவலயிலிருந்து திரட்டப்பட்ட 

கபறுமானத்சதய்ைிவன கழித்துக்காட்டப்படும். 

அந்த உறுப்படியின் முதல் கட்ட நிவலயின் 

அவை கிரய ைிவலயில் காட்டப்படும். கிரய 

ைிவல எனப்படும்சபாது அதற்குள் அந்த 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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நிவலயான கசாத்திவன ககாள்ைனவு கசய்தல் 

கதாடர்பில் ஏற்பட்ட சநரடி கசலைினம், அதன் 

நிர்மாணத்திவன சநரடியாக பாதிக்கக்கூடிய 

ஏசதனும் எதிர்பாராத ைிதமான கசலைினம், 

ஏசதனும் ஒரு கசாத்திவன அதன் பயன்படு 

நிவலக்கு ககாண்டு ைந்து கதாழிற்பட 

கசய்ைதற்கு ஏற்படக்கூடிய கசலைினம், அந்த 

கசாத்திவன பகுதிகளாக பிரித்தல் மற்றும் 

அகற்றுதல் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய கசலைினம் 

மற்றும் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு அச்கசாத்திவன 

மீள்இடஅவமவு கசய்ைது கதாடர்பில் ஏற்படும் 

கசலைினம் என்பவை உள்ளடங்கும். அந்த 

கசாத்திவன கதாழிற்படச் கசய்தல் கதாடர்பில் 

ககாள்ைனவு கசய்யப்படும் கமன்கபாருள் 

கபாதியின் கிரய கசலைினமும் அந்த கசாத்தின் 

மூலதன கசலவுடன் சசர்க்கப்படும் – கசாத்து, 

ஆதனம், கருைியின் உதிரிப்பாகங்களாைன 

சைறுபட்ட பாைவனக் காலத்வதக் 

ககாண்டிருப்பின் அவை கசாத்து, ஆதனம், 

கருைியின் தனிப்பட்ட பாகங்களாகக் கணக்கீீ்டு 

கசய்யப்படும்.   

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 

மானியங்களிலிருந்து ககாள்ைனவு கசய்யப்பட்ட 

கசாத்து, ஆதனம், கருைிகள் என்பன அவை 

மாற்றடீு அல்லது ைிற்கப்படும் ைவரயில் 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் கசாத்து, ஆதனம், 

கருைியின் ஒரு பகுதியாக இனம் காணப்படும். 

திரட்டப்பட்ட கபறுமானத்சதய்ைானது கீசழ 

3.2.1.3 இல் காட்டப்பட்ட அடிப்பவடயில் 

கணிப்படீு கசய்யப்பட்டது.  

 

3.2.1.2. அடுத்து வரும் பசலவினம் 

கசாத்து, ஆதனம், கருைி ஒன்றிற்கு ஏசதனும் 

ஒரு பாகத்வத புதிதாக கபாருத்தப்படின் அது 

அந்த கசாத்து, ஆதனம், கருைியின் நிதி 

கபறுமானத்துடன் முற்ககாண்டு 

கசல்லப்படசைண்டும். அவ்ைாறு 

கபாருத்தப்படும் பாகத்தின் மூலம் எதிர்காலம் 

நன்வமகள், கபாருளியல் நன்வமகள் 

இருப்பதாக கருதப்படின் அத்தவகய 

சந்தர்ப்பத்தின் அச்கசாத்தின் 

ககாள்ைிவலயானது கபாருத்தப்படும் 

அப்பாகத்தின் ககாள்ைிவலயுடன் சசர்ந்து 

கணிப்படீு கசய்யப்படும். அசதசபான்று 

அத்தவகய பாகம் கபாருத்தப்பட்ட பின்பு அந்த 

கசாத்திவன பயன்படுத்துைதாசலா அல்லது 

ைிற்பதாசலா எதிர்கால நன்வம எதுவும் 

இல்லாதுைிடின் ஒரு கசாத்தின் முற்ககாண்டு 

கசல்லப்பட்ட மீதியானது மீண்டும் குவறத்து 

மீள் கணிப்படீு கசய்யப்படும். இத்தவகய 

கசயற்பாடுகளில் கசாத்துக்களிவன மீள் 

கணிப்படீு கசய்யும்சபாது ஏற்படும் 

அதிகரிக்கப்பட்ட கபறுமதிசயா அல்லது 

குவறந்த கபறுமதிசயா ைருமானம் அல்லது 

நட்டமாக இனம்காணப்பட்ட சபாதிலும் 

கசாத்தின் கபறுமதியின் மீள் கணிப்படீ்டில் 

கபறுமதி அதிகரிப்பின் அது இலாபமாக 

கருதப்பட்டு அந்த அடிப்பவடயில் 

ைவகப்படுத்தப்படமாட்டாது.  

 

கசாத்திவன பராமரிப்பதற்கு ஏற்படக்கூடிய 

நாளாந்த கசலைினமானது அந்தந்த 

காலப்பகுதிக்குரிய இலாப நட்டக்கணக்கில் 

பதியப்படும்.  

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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கசாத்து, ஆதனம், கருைிகள் என்பனைற்வற 

அைற்றினால் ஏற்படக்கூடிய எதிர்கால 

கபாருளியல் நன்வமகவள கருத்திற்ககாண்டு 

அைற்வற சபணுதல் மற்றும் பராமரிப்பிற்காக 

கசலைிடப்படும் சகல கசலைினங்களும் 

அந்தந்த காலப்பகுதிக்குரிய கசலைினங்களாக 

ைவகப்படுத்தப்படும். 

   

3.2.1.3 பெறுமானத்தேய்வு 

 

கபறுமானத்சதய்ைானது நிவலயான கசாத்தின் 

கிரய ைிவலயில் கணிப்படீு கசய்யப்பட்டு 

இலாப நட்ட கணக்கில் பதியப்படும் என்பதுடன் 

அச்கசாத்தின் மதிப்படீு கசய்யப்பட்ட பாைவனக் 

காலமானது அதன் அச்கசாத்தின் மதிப்படீ்டு 

காலப்பகுதியில் பதிைழிப்புச் கசய்யப்படும். 

கசாத்து பாைவனக்குத் தயாராயிருக்கும் திகதி 

கருத்திற்ககாள்ளப்பட்டு அதன் பாைவனக் 

காலம் மதிப்படீு கசய்யப்பட்டு சநர்சகாட்டு 

முவறயில் கபறுமானத்சதய்வு கசய்யப்படும். 

 

மதிப்படீு கசய்யப்பட்ட பாைவனக்காலம் மற்றும் 

கபாதுைாக சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தினால் 

பாைிக்கப்படும் கபறுமானத் சதய்வு ைதீம் 

மற்றும் ஒப்புவம கசய்யப்பட்ட ைருடங்கள் 

பற்றிய ைிபரங்கள் ைருமாறு: 

 

சில்லவற கசாத்துக்கள்  2ைருடம் 50.00% 

சவமயல் கருைிகள் மற்றும்  

தட்டுக்கள் கிண்ணங்கள்  3ைருடம் 33.33% 

படுக்வக ைிரிப்புக்கள்  3ைருடம் 33.33% 

பாதுகாப்பு உபகரணம்  3ைருடம் 33.33% 

நூலக புத்தகங்கள்  3ைருடம் 33.33% 

கணணிகள், அச்சிடல் இயந்திரம், 

துவணயுறுப்புக்கள்   5ைருடம்  20 % 

கணிப்கபாறிகளும் ,மணிக்கூடுகளும் 

  5 ைருடம்  20 % 

மின்ைிநிசயாக உபகரணம் 5 ைருடம் 20 % 

கசப்பிலான உருப்படிகள்  5 ைருடம்  20 % 

சமாட்டார் ைாகனங்கள்  5 ைருடம்  20 % 

குளிர்காற்றூட்டி  10 ைருடம்  10 % 

கட்டிடம்  10 ைருடம்  10 % 

ைிரிவுப்படுத்தக்கூடிய கசாத்துக்கள் 

  10 ைருடம்  10 % 

இயந்திரமும் கருைிகளும்  10 ைருடம்  10 % 

அலுைலக உபகரணங்கள்  10 ைருடம்  10 % 

குளிர்பதனப்கபட்டி  10 ைருடம்  10 % 

CCTV முவறவம  5 ைருடம்  20 % 

அக இவணப்புக்கள்  0 

 

ஆராய்ச்சி மானியங்களிலிருந்து ககாள்ைனவு 

கசய்யப்பட்ட கசாத்து, ஆதனம் மற்றும் 

உபகரணங்கள் என்பன அவை மாற்றடீு 

கசய்யப்படும் ைவரயில் அல்லது ைிற்கப்படும் 

ைவரயில் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள பாைவனக் 

காலத்திற்குள் கீழ்க் குறிப்படீு கசய்யப்பட்ட 

நூற்று ைதீத்தில் கபறுமானத்சதய்வு 

கசய்யப்படும்.  

 

ஆய்வுகூட கருைி (பிரிவு 1) 10ைருடம்      10 % 

ஆய்வுகூட கருைி (பிரிவு 2) 5ைருடம்        20% 

 

கபறுமானத்சதய்வு முவறகள் பாைவனக் 

காலம் மற்றும் எஞ்சிய கபறுமானங்கள் என்பன 

அறிக்வக கசய்யப்படும் காலப்பகுதியில் 

மீள்மதிப்படீு கசய்யப்படும். 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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3.2.1.2. அங்கீகரிக்கப்ெடாரம 

 

கசாத்து, ஆதனம் மற்றும் கருைிகள் என்பன 

அைற்றின் ைிற்பவனயின்சபாது அல்லது 

அைற்றின் பாைவனயில் அல்லது 

ைிற்பவனயில் எதிர்பார்க்கப்படும் கபாருளியல் 

நன்வமகள் இல்லாதசபாது அந்த கசாத்து, 

ஆதனம், கருைிகவள முற்ககாண்டு 

கசல்லப்படும் மிகுதி அல்லது அடுத்து ைரும் 

கசலைினம் என்பன அங்கீகரிக்கப்படாவம 

என்னும் நிவலயில் ைவகப்படுத்தப்படும். 

அவ்ைாறு அங்கீகரிக்கப்படாவம என்னும் 

நிவலக்கு ைவகப்படுத்தப்பட்ட 

கசாத்துக்களிலிருந்து கபறப்படும் இலாபம் 

அல்து நட்டம் (கசாத்தின் சதறிய ைிற்பவன 

கபறுமதிக்கும் அச்கசாத்தின் முற்ககாண்டு 

கசல்லப்பட்ட மிகுதிக்கும் இவடயிலான 

சைறுபாடு) என்பன இலாப நட்டக்கணக்கில் 

பதியப்படுசமயன்றி அத்தவகய இலாபமானது 

ஒரு ைருமானமாக கருதப்படாது.  

 

3.2.2. புலனாகாே பசாத்தும் கடன் 

ேரீ்வும் 

 

புலனாகாத கசாத்கதான்றிற்கு எதிர்கால 

கபாருளியல் நன்வமகள் உண்டு என உறுதியாக 

மதிப்படீு கசய்யப்படின் அத்தவகயவை சத.அ. 

மன்ற மானியத்திற்குள் உள்ளடக்கப்படும் 

என்பதுடன் அைற்றின் கிரயமானது காசாக 

மாற்றக்கூடிய கபறுமதியில் மதிப்படீு 

கசய்யப்படும். இந்த கசாத்துக்களாைன அதன் 

கிரயத்திலிருந்து திரட்டப்பட்ட கடன்தீர்ைிவன 

கழித்த கபறுமதியில் ஐந்கதாவகயில் 

காட்டப்படும். புலனாக கசாத்து பாைவனக்குக் 

கிவடக்கக்கூடியதாகவுள்ள நாளிலிருந்து அதன் 

மதிப்படீ்டு பாைவனக் காலத்வத 

கருத்திற்ககாண்டு சநர்சகாட்டு முவறயில் 

கணிப்படீு கசய்யப்பட்ட கடன்தீர்வுத் கதாவக 

இலாப நட்டக்கணக்கில் காட்டப்படும். 

  

3.2.3. இருப்புக்கள் 

 

இருப்புக்களாைன ைரலாற்றுக் கிரய 

அடிப்பவடயில் கணிப்படீு கசய்யப்படும். 

 

3.2.4. வியாொரம் மற்றும் ஏரனய 

பெறுரககள் 

 

ைியாபாரம் மற்றும் ஏவனய கபறுவககளாைன 

அைற்றின் மதிப்படீு கசய்யப்பட்ட காசாக 

மாற்றக்கூடிய கபறுமதியில் காட்டப்படும். 

 

3.2.5. தேசிய ஆராய்ச்சி மன்ற மானியம்  

 

பலைருட காலமாக ைழங்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி 

மானியங்களில் திரட்டப்பட்ட கபறுமதியிவன 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் மானியம் 

பிரதிநிதித்துைப்படுத்துகின்றது.  

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்ற மானியங்களிலிருந்து 

சமற்ககாள்ளப்பட்ட கசலைினங்கள் 

அச்கசலைினங்கள் சமற்ககாள்ளப்பட்ட 

காலப்பகுதிக்குரிய ைருமானக்கூற்றில் 

கசலைினங்களாக காட்டப்படும். எனினும் 

கசாத்து, ஆதனம் மற்றும் கருைிகள் 

என்பைற்றிவன கசாள்ைனவு கசய்தல், 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 
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நிர்மாணித்தல் என்பவை கதாடர்பில் ஏற்படும் 

கசலைினம் ைருமானக்கூற்றில் பதியப்படாது 

என்பதுடன் அச்கசாத்து, ஆதனம், கருைிகள் 

என்பன மாற்றடீு கசய்யப்படும் ைவரயில் 

அல்லது ைிற்கப்படும் ைவரயில் அவத 

அச்கசாத்தின் கபறுமானத்வத அதிகரிக்கும் ஒரு 

கசலைினமாக கருதப்படும்.  

 

ஆராய்ச்சி மானியத்திற்கு கிவடக்கப்கபற்ற 

நிதியமானது சநரடியாக திரட்டப்பட்ட 

நிதியத்தில் மூலதனமாக்கப்படும். அத்துடன் 

நிவலயான கசாத்திவன ககாள்ைனவு கசய்தல், 

நிர்மாணித்தல், உற்பத்தி கசய்தல் கதாடர்பில் 

ஏற்பட்ட கசலைினம் அக்காலப்பகுதிக்குரிய 

ைருமானக்கூற்றில் பதியப்படும்.  

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் 

மானியத்திலிருந்து கசய்யப்படும் 

கசலைினமானது ஒரு கசலைினமாக 

கருதப்படுைதுடன் இது நடப்பு ைருமானத்தில் 

ஒரு பகுதியாக கருதப்பட்டு 

அக்காலப்பகுதிக்குரிய ைருமானக்கூற்றில் 

பதியப்படும்.  

 

3.3 பொறுப்புக்கள் 

 

நிபந்தவன அடிப்பவடயில் ககாடுப்பனவு 

சமற்ககாள்ளப்படல் சைண்டியவைகவளயும் 

மற்றும் அறிக்வக கசய்யப்படும் திகதியிலிருந்து 

ஒரு ைருடத்திற்குட்பட்ட ககாடுப்பனவுகளும் 

ஐந்கதாவகயில் கபாறுப்புக்களாக 

ைவகப்படுத்தப்படும். அறிக்வக கசய்யப்படும் 

திகதியிலிருந்து ஒரு ைருடத்திற்கு பின்பு 

சமற்ககாள்ளப்பட சைண்டிய ககாடுப்பனவுகள் 

நடப்பல்லாத குறிப்புக்களாக ஐந்கதாவகயில் 

பதியப்படும்.  

 

ஐந்கதாவகயில் உள்ளைாறாக திகதியிலான 

சகல அறிந்த கபாறுப்புக்களும் நிதிக்கூற்று 

தயாரிக்கும்சபாது கணக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3.3.1. ஊழியர் தசமலாெ நிேியம் மற்றும் 

ஊழியர் நம்ெிக்ரக பொறுப்பு நிேியம் 

 

குறித்துவரக்கப்பட்ட நியதிச்சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்கு ைிதிகளுக்கு அவமவுற ஊழியர் 

சசமலாப நிதியம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்வகப் 

கபாறுப்பு நிதியம் என்பனைற்றிற்கு 

சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களினால் 

சமற்ககாள்ளப்படும் பங்களிப்பும் அத்தவகய 

ஊழியர்களுக்காக சமற்ககாள்ளப்படும் 

பங்களிப்பும் இந்த நிதியங்களில் 

உள்ளடக்கப்படும்.  

 ஊழியர் சசமலாப நிதியம் 

பின்ைருமாறு கணிப்படீு கசய்யப்படும்: 

     கதாழில்தருனர்     12% 

     கதாழில்கபறுனர்     8% 

 ஊழியர் நம்பிக்வக கபாறுப்பு நிதியம் 

பின்ைருமாறு கணிப்படீு கசய்யப்படும்: 

      கதாழில்தருனர்      3% 

 

3.3.2. வியாொரம் மற்றும் ஏரனய 

பெறுரககள் 

 

ைியாபாரம் மற்றும் ஏவனய கபறுவககளாைன 

அைற்றின் கிரய ைிவலயிசலசய 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 
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3.4. நிேி பசயலாற்றுரகக்கூற்று 

 

நிதி கசயலாற்றுவக கூற்றிவன ைருமானக் 

கூற்று முன்னளிப்புச் கசய்யும் சநாக்குடன் 

கசலைின முவறவமயின் தன்வம 

சசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.4.1 வருமானம் 

 

மீளாய்வுக்குட்பட்ட ைருடத்தில் சதசிய 

ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் நிர்ைாகம் கதாடர்பிலான 

நடப்பு மற்றும் மூலதன கசலைினங்கள் 

கதாடர்பில் அரசிடம் கபறப்பட்ட 

மானியங்களாைன முவறசய 

ைருமானக்கூற்றில் மற்றும் திரட்டப்பட்ட 

ைருடகாலப்பகுதியில் சதசிய ஆராய்ச்சி 

மன்றத்தில் நிர்ைாகம் கதாடர்பிலான நடப்பு 

மற்றும் மூலதனம் கசலைினம் கதாடர்பில் 

அரசினால் கிவடக்கப்கபற்று நிதியம் என்ற 

அடிப்பவடயில் இனம்காணப்பட்டு பதியப்படும் 

மானியமானது முவறசய ைருமானக்கூற்று 

மற்றும் திரட்டப்பட்ட நிதியங்களாக 

இனம்காணப்படும். சதசிய ஆராய்ச்சி மன்ற 

மானியத்திலிருந்து முன்கனடுக்கப்பட்ட 

கசலைினங்களாைன நடப்பு கபறுவககளின் ஒரு 

பகுதியாக இனம்காணப்பட்டதுடன் அந்த 

கசலைினங்களுக்கு உரித்தான காலப்பகுதிக் 

குரிய ைருமானக்கூற்றிலும் அவை பதியப்படும்.  

 

கசாத்து, ஆதனம் மற்றும் கருைிகள் 

என்பனைற்வற ைிற்பவன கசய்தலின் மூலசமா 

அல்லது மாற்றடீு கசய்தலின் மூலசமா 

கபறக்கூடிய நட்டமானது அல்லது 

இலாபமானது அந்த கசாத்து, ஆதனம் மற்றும் 

கருைியின் சதறிய ைிற்பவன கபறுமானத்வத 

அைற்றின் முன்ககாண்டு கசல்லும் மீதியுடன் 

ஒப்படீு கசய்து பார்த்து கபறப்படல் சைண்டும் 

என்பதுடன் அது நிதி நிவலவம கூற்றில் 

நட்டமாக பதியப்படல் சைண்டும் என்பதுடன் 

இது அக்குறிப்பிட்ட ககாடுக்கல் ைாங்கலின் 

உண்வமயான நிவலயிவன நிதி நிவலவம 

கூற்றில் கைளிப்படுத்தும். அசத சபான்று 

கசாத்துகள் ைிற்கப்படும்சபாது அல்லது மாற்றடீு 

கசய்யப்படும்சபாது இலாபம் ஏற்பட்டால் 

அதற்குரிய பதிவுகளாைன கூறப்பட்ட 

பதிவுகளுக்கு மறுைலமாக இருக்கும். 

 

3.4.2. பசலவினம் 

 

ைருடத்திற்கான இலாபம் அல்லது நட்டத்திவன 

கபறுதற் கபாருட்டு சதசிய ஆராய்ச்சி 

மன்றத்தின் சகல கசயற்பாடுகள் கதாடர்பிலான 

கசலைினங்களும் மன்றத்தின் 

ைருமானத்திற்ககதிராக பதியப்படும். திருத்தல் 

மற்றும் புதுப்பித்தல் கதாடர்பில் ஏற்பட்ட 

கசலைினம் அவை இடம்கபற்ற ைருடத்தின் 

கசலைினங்களாக பதியப்படும். 

 

சதசிய ஆராய்ச்சி மன்ற மானியத்திலிருந்து 

முன்கனடுக்கப்பட்ட கசலைினங்களாைன 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிைிருத்தி 

கசலைினங்களாக அக்குறிப்பிட்ட அக்காலப் 

பகுதிக்குரிய ைருமானக்கூற்றில் பதியப்படும். 

எனினும் கசாத்து, ஆதனம், கருைிகள் 

என்பனைற்றின் ககாள்ைனவு கசய்தல், 

நிர்மாணித்தல் சபான்ற ைிடயங்கள் கதாடர்பில் 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 
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ஏற்படும் கசலைினங்களாைன அச்கசாத்து, 

ஆதனம், கருைிகளின் மூலதன கசலவுகளுடன் 

சசர்க்கப்படும்.  

 

மன்றத்தின்  கசயற்பாடுகளினிமித்தம் நாணய 

பரிமாற்றம் கசய்யப்படுைதினால் ஏற்படக்கூடிய 

இலாபம் மற்றும் நட்டம் என்பன அக்கால 

பகுதிக்குரிய ைருமானக்கூற்றில் பதியப்படும்.  

 

ைாடவக மற்றும் ஏவனய ைருமானங்கள் 

என்பன அட்டுறு அடிப்பவடயில் 

இனம்காணப்படும். 

 

3.5. ஐந்போரக ேிகேிக்கு ெின் நடந்ே 

நிகழ்வுகள் 

 

ஐந்கதாவக திகதிக்கு பின் இடம்கபற்ற சகல 

நிகழ்வுகள் கதாடர்பிலும் சதவைக்கு ஏற்ப உரிய 

சீராக்கங்களும் கைளிப்படுத்தல்களும் 

சமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன். சதவையான 

இடங்களில் நிதிக்கூற்றுக்களில் குறிப்புக்கள் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

3.6 காசுப்ொய்ச்சல்கூற்று 

 

சநரடி முவறயிவன பயன்படுத்தி 

காசுப்பாய்ச்சல்கூற்று கசய்யப்பட்டது. 
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01 முற்பண ககாடுப்பனவுகள் 

 
  

 
 2016  2015 மீள்குறிப்பிடப்பட்டது 

 ரூபாய்.  ரூபாய். 

 
  

 

கட்டிட வாடதக  
 

332,516.00 

  
 

 

கோத்தம்  
 

332,516.00 

 

 

02 ஏரனய நிேிச் பசாத்துக்கள் 

    

 2016   2015 மீள்குறிப்பிடப்பட்டது 

 ரூபாய்.  ரூபாய். 

கட்டிட ைாடவக வைப்புக்கள்  1,950,000.00  375,000.00 

கதாவல கதாடர்பாடல் வைப்புக்கள் 15,000.00  15,000.00 

ககாள்கலன் வைப்பு (American Water) 6,000.00  - 

பமாத்ேம் 1,971,000.00  390,000.00 

 

03 பகாடுப்ெனவுகள் 

    

 2016   2015 மீள்குறிப்பிடப்பட்டது 

 ரூபாய்.  ரூபாய். 

கதாவலகதாடர்பாடல் ககாடுப்பனவு 29,043.62  11,954.46 

ககாடுக்கப்படசைண்டிய மின்சாரக் 
கட்டணம் 40,000.00  18,013.50 

ககாடுக்கப்படசைண்டிய நீர் கட்டணம் 1,000.00  316,.42 

ஏவனய ககாடுப்பனவுகள் 122,272.98  120,913.00 

ககாடுக்கப்படசைண்டிய கணக்காய்வு 
கட்டணம் 209,025.60  99,536.00 

 -  - 

 -  - 

பமாத்ேம் 401,342.20  250,733.38 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 
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2016  

 2015 

மீள்குறிப்பிடப்பட்டது 
 

 ரூபாய்.  ரூபாய்.  

(04) ஆராய்ச்சி மற்றும் அெிவிருத்ேி     

மானியம் கபறுநர் நுகர்வு 41,012,302.07  37,661,094.70  

TO நிகழ்ச்சித்திட்ட கசலைினம் 31,637,579.65  19,473,604.10  

மானியங்களின் பி.எச்.டி உதைித்கதாவக 32,558,589.64  25,180,577.83  

மானியம் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்ட 
நிர்ைாகம் 3,627,574.32 

 

2,398,908.00 

 

மாற்றல் ைருமானங்கள் 21,742,516.76  17,741,952.16  

PPP நிகழ்ச்சித்திட்ட கசலைினம் 2,587,594.90  2,636,605.69  

PASR நிகழ்ச்சித்திட்ட கசலைினம் 3,390,511.59  2,757,208.82  

மானியம் கபறுநர் பிரயாணம் 3,301,999.88  3,516,913.03  

ஏவனயவை 2,671,553.51 

 

4,060,642.77  

 142,530,222.32  115,427,507.10  

     

பிரதான சிறிய கருைிகளின் 
கபறுமானத்சதய்வு, சத.ஆ.ம 40,689,975.81 

 

35,546,457.70  
(05) 183,220,198.13  150,973,964.80  
     

(06) ேிரறதசரி நடப்பு விடுவிப்புகள்     

சனைரியிலிருந்து டிசம்பர் ைவர 16,679,325.00  16,749,411.09  

   -  

 16,679,325.00  16,749,411.09  

     

பமாத்ேத் போரக (07) =( 05+06) 199,899,523.13  167,723,375.89  

 

 
 

07. ஆராய்ச்சி ோனியங்களும் ஏதனய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களும் 

 2016  
 2015 ேீள்குறிப்பீடு 

 ரூபாய்  ரூபாய் 

ID ோனியம் 115,251,397.00 
 

218,975,666.25 

PPP ோனியம் 28,798,702.91 
 

6,100,000.00 

TO ோனியம் 99,820,000.00 
 

36,853,288.72 

ேதிப்பீடும் கருத்திட்ட கண்காணிப்பும் 3,580,574.32  2,398,908.00 

PASP 3,390,511.59  2,757,208.82 

ஏதனய நிகழ்ச்சித்திட்டம் 686,595.35 
 

647,646.00 

கோத்தம் 251,527,781.17 
 

267,732,717.79 
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8.    பசாத்து, ஆேனம் மற்றும் கருவி 

  

பமாத்ே முற்பசல்லல் போரககள் 

 

2015.12.31 இல் 
உள்ளவாறாக மிகுேி 

மாற்றடீுகள் தசர்ப்புக்கள்/ 
மாற்றடீு 

விற்ெரன 
2016.12.31 இல் 
உள்ளவாறாக 

மிகுேி 
கிரயம் ரூொய்.  ரூொய். ரூொய். ரூொய். 

சத.ஆ.ம அலுைலக 
கசாத்துக்கள் 11,235,073.58 44,890.00 6,358,555.15 3,374,381.23 14,264,137.50 

மானிய பிரதான கருைிகள் 282,516,642.42  73,880,321.23 34,063,842.44 322,333,121.21 

மானிய சிறு கருைிகள் 46,168,032.99 (44,890.00) 14,431,954.07 4,421,506.15 56,133,590.91 

பமாத்ே - பசாத்துக்கள் 339,919,748.99 -         94,670,830.45 41,859,729.82 392,730,849.62 

 
  

பெறுமானத்தேய்வு 

 

 

2015.12.31 இல் 
உள்ளவாறாக 

மிகுேி 

மாற்றடீுகள் தசர்ப்புக்கள்/ 
மாற்றடீு 

விற்ெரன 2016.12.31 இல் 
உள்ளவாறாக 

மிகுேி 

 ரூொய்.  ரூொய். ரூொய். ரூொய். 

கழிக்க : பெறுமானத்தேய்வு 
ஒதுக்கீடு  

-  

  

சத.ஆ.ம அலுைலக 
கசாத்துக்கள் 7,775,417.56 

 
 

34,158.14 

      
 

927,914.07 2,614,746.68 6,122,743.09 

மானிய பிரதான கருைிகள் 65,235,747.55  32,064,640.27 14,078,478.35 83,221,909.47 

மானிய சிறு கருைிகள் 15,975,650.43 (34,158.14) 8,625,335.54 2,664,353.48 21,902,474.35 

பமாத்ேம்  பெறுமானத்தேய்வு 
ஒதுக்கீடு 

88,986,815.55 
 

  
41,617,889.88 
 

19,357,578.52 
 

111,247,126.90 
 

  

 PPE இன் தேறிய புத்ேகப் பெறுமானம் 

 2016 2015 

 ரூொய். ரூொய். 
சத.ஆ.ம அலுைலக கசாத்துக்கள் 8,141,394.41 3,459,656.02 

மானிய பிரதான கருைிகள் 239,358,228.84 217,527,911.97 

மானிய சிறு கருைிகள் 33,984,099.46 29,945,365.45 

பமாத்ேம் 281,483,722.71 250,932,933.43 

 

தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்ரக 

2016 ேிபசம்ெர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்கான நிேிக்கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புக்கள் 

 



வங்கி காசு  வங்கி காசு

11-013 -                             0.50                            ரூபாய் ரூபாய்

11-122 -                             350.00                       08-043 23,884.00             -                         

11-178 2,229,592.97           -                             11-011 111,666.83           -                         

12-012 532,143.19               -                             11-013 -                         0.50                       

12-018 -                             20,000.00                 11-018 259,696.61           -                         

12-020 361,183.10               -                             11-022 -                         108.00                   

12-023 -                             20,000.00                 11-040 366,217.72           -                         

12-043 -                             20,000.00                 11-049 510,593.91           -                         

12-054 257,203.00               -                             11-086 9,764.01               -                         

12-075 -                             20,000.00                 11-100 282,107.56           -                         

12-077 -                             20,000.00                 11-107 225,177.37           -                         

12-081 69,040.80                 -                             11-113 7,388.47               -                         

12-093 1,524,636.96           1,750.00                   11-120 809,974.00           -                         

12-100 1,818,304.42           20,000.00                 11-122 34,209.52             15,000.00             

12-106 946,933.66               20,000.00                 11-124 41,900.82             -                         

12-110 -                             20,000.00                 11-125 501,773.50           20,000.00             

12-113 -                             20,000.00                 11-149 447,403.35           -                         

12-114 966,633.18               20,000.00                 11-178 2,551,597.97        -                         

12-115 549,625.00               -                             11-195 330,910.49           20,000.00             

12-121 562,783.04               -                             12-003 521,216.40           -                         

12-140 875,555.96               -                             12-012 1,275,685.97        -                         

12-145 852,025.00               -                             12-017 109,310.00           -                         

12-148 143,741.54               -                             12-018 825,286.30           20,000.00             

13-015 1,615,077.45           20,000.00                 12-020 1,021,898.09        20,000.00             

13-031 362,783.70               -                             12-022 26,839.93             20,000.00             

13-032 621,363.84               -                             12-023 601,248.10           -                         

13-033 2,211,799.72           -                             12-032 790,687.73           -                         

13-062 1,538,427.02           20,000.00                 12-037 655,340.09           -                         

13-088 2,069,237.50           50,000.00                 12-043 760,564.33           20,000.00             

13-095 -                             20,000.00                 12-054 434,466.85           -                         

13-115 104,140.58               -                             12-074 465,754.80           -                         

13-121 -                             20,000.00                 12-075 329,948.13           20,000.00             

13-122 557,809.48               -                             12-077 92,434.30             -                         

13-130 339,439.55               -                             12-081 720,119.81           20,000.00             

13-152 0.93                           55.00                         12-082 260,922.04           -                         

13-156 396,136.00               20,000.00                 12-086 84,095.04             -                         

13-158 171,995.02               5,000.00                   12-093 2,784,636.96        1,750.00               

14-013 93,405.82                 -                             12-100 2,983,184.61        20,000.00             

14-015 374,330.31               20,000.00                 12-102 790,551.95           -                         

14-016 705,276.89               -                             12-104 1,185,500.00        -                         

14-019 171,019.29               -                             12-106 1,226,370.40        -                         

14-023 200,000.00               -                             12-109 336,160.60           -                         
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 2016 டிசம்பர் 31 இல் 

உள்ளவாறான மிகுதி

 தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் - இலங்கை

தத.ஆ.ம. 

மானியம்

 2015 டிசம்பர் 31 இல் 

உள்ளவாறான மிகுதி

 09. நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைான தேசிய ஆராய்ச்சி மன்ற மானியம் மற்றும் தேசிய ஆராய்ச்சி மன்ற ேனியார் அரச 

பங்குடகம  நிைழ்ச்சித்திட்டம்

2016 டிசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்திற்குரிய நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள்

முதலீட்டாள

ருக்கான 

மானியம்



14-027 120,511.66               -                             12-110 2,338,395.40        20,000.00             

14-038 590,844.96               -                             12-113 1,321,545.45        20,000.00             

14-045 704,062.30               -                             12-114 1,687,535.18        -                         

14-067 1,880,578.84           -                             12-115 549,625.00           -                         

14-069 648,703.81               20,000.00                 12-121 1,700,968.82        -                         

14-072 879,123.07               20,000.00                 12-122 811,428.92           -                         

14-079 2,100.72                   -                             12-130 259,994.27           -                         

14-094 2,085,147.48           -                             12-133 111,669.52           -                         

14-117 1,784,952.08           -                             12-140 2,684,738.69        -                         

14-123 3,483,445.30           -                             12-145 852,025.00           -                         

14-134 783,410.82               -                             12-148 1,008,355.88        -                         

14-139 1,157,360.64           -                             13-015 2,077,159.27        -                         

15-004 2,152,688.55           -                             13-031 3,164,183.70        -                         

15-007 1,982,958.40           -                             13-032 985,214.34           -                         

15-008 5,805,255.29           -                             13-033 3,040,698.53        -                         

15-013 888,841.00               -                             13-042 583,051.99           -                         

15-017 469,229.00               -                             13-050 391,886.98           -                         

15-020 2,577,564.13           -                             13-059 4,714,740.69        -                         

15-022 2,266,659.68           -                             13-062 2,459,975.91        -                         

15-023 117,015.00               -                             13-087 517,849.89           -                         

15-024 1,699,625.00           -                             13-088 3,681,627.66        -                         

15-027 1,779,877.84           20,000.00                 13-095 1,581,047.10        0.79                       

15-028 12,854,008.85         20,000.00                 13-108 3,657,597.21        20,000.00             

15-030 1,622,623.09           -                             13-109 1,527,220.31        -                         

15-032 1,038,931.81           -                             13-115 174,515.58           -                         

15-033 3,932,546.80           -                             13-121 1,518,611.00        20,000.00             

15-036 3,192,124.65           -                             13-122 1,214,908.00        -                         

15-041 480,900.76               -                             13-130 1,061,801.39        20,000.00             

15-043 2,745,501.25           -                             13-134 244,155.02           -                         

15-045 382,029.56               618.00                       13-152 1,083,712.57        10,000.00             

15-048 2,039,186.12           -                             13-156 595,290.00           20,000.00             

15-050 2,089,317.94           -                             13-158 642,860.65           -                         

15-056 3,160,178.54           -                             13-159 112,987.00           -                         

15-057 3,933,398.00           -                             13-160 442,432.82           -                         

15-058 2,952,353.20           -                             13-164 234,625.00           -                         

15-063 2,356,602.32           -                             14-013 478,405.82           -                         

15-068 3,459,625.00           -                             14-015 1,219,894.70        -                         

15-069 1,183,725.00           -                             14-016 2,013,485.87        -                         

15-070 4,846,275.00           -                             14-019 510,219.29           -                         

15-071 1,153,597.34           26,400.00                 14-023 200,000.00           -                         

15-074 803,625.00               -                             14-027 586,371.28           -                         

15-075 4,994,625.00           -                             14-038 1,190,444.96        -                         

15-078 4,999,625.00           -                             14-043 142,045.56           -                         

15-084 619,021.00               -                             14-045 704,062.30           -                         

15-087 2,676,642.97           20,000.00                 14-061 1,105,450.00        -                         

15-089 3,177,510.00           -                             14-067 2,423,351.29        -                         

15-096 3,866,979.55           -                             14-069 1,638,345.33        -                         

15-097 860,125.00               -                             14-072 1,577,218.84        44,000.00             

15-108 552,010.19               -                             14-079 641,780.26           -                         

15-109 6,810,625.00           -                             14-094 2,632,919.02        -                         

20



15-110 2,726,580.00           20,000.00                 14-105 877,933.33           20,000.00             

15-111 1,866,836.54           -                             14-117 2,307,275.08        -                         

15-113 1,371,741.12           20,000.00                 14-123 3,791,026.66        -                         

15-114 1,539,907.67           -                             14-125 44,563.79             -                         

15-116 554,731.73               -                             14-134 1,636,375.82        -                         

15-119 3,083,375.00           -                             14-139 3,481,048.60        -                         

15-124 354,452.33               -                             15-004 4,880,000.00        20,000.00             

15-127 2,217,458.00           -                             15-007 2,489,625.00        -                         

15-128 240,725.00               -                             15-008 8,022,325.00        -                         

15-139 617,279.00               -                             15-013 1,308,841.00        -                         

15-144 190,835.00               -                             15-017 899,625.00           -                         

15-145 6,852,830.60           20,003.00                 15-020 3,859,625.00        -                         

15-146 2,535,692.77           -                             15-022 2,918,325.00        -                         

15-147 2,768,481.78           20,000.00                 15-023 547,015.00           -                         

15-148 3,384,481.83           -                             15-024 2,084,625.00        -                         

15-149 1,862,219.37           -                             15-027 4,714,625.00        -                         

15-150 3,699,625.00           -                             15-028 7,189,843.00        -                         

15-151 809,143.93               20,000.00                 15-030 1,839,625.00        -                         

15-152 1,244,625.00           -                             15-032 4,949,625.00        -                         

15-153 3,930,310.18           -                             15-033 4,809,137.00        -                         

15-154 777,001.88               -                             15-036 4,765,125.00        -                         

15-155 999,414.82               -                             15-041 2,335,000.00        -                         

16-001 2,607,860.00        -                         15-043 3,893,099.20        -                         

16-012 3,675,055.00        -                         15-045 1,814,958.56        20,000.00             

16-016 2,864,625.00        -                         15-048 2,841,138.00        -                         

16-020 839,947.60           -                         15-050 3,361,976.57        -                         

16-022 3,889,625.00        -                         15-056 4,464,025.00        -                         

16-023 3,271,293.00        -                         15-057 5,510,000.00        -                         

16-024 782,505.00           -                         15-058 4,704,475.00        24,000.00             

16-025 2,762,755.00        -                         15-063 3,989,625.00        -                         

16-029 4,623,350.00        -                         15-068 3,699,625.00        -                         

16-031 5,849,447.00        -                         15-069 1,183,725.00        -                         

16-033 2,235,441.00        -                         15-070 4,846,275.00        -                         

16-038 2,999,625.00        -                         15-071 1,994,158.44        20,000.00             

16-044 2,691,199.00        -                         15-074 1,419,625.00        -                         

16-052 1,189,625.00        -                         15-075 4,994,625.00        -                         

16-054 2,314,118.48        5,105.00               15-078 5,000,000.00        -                         

16-059 1,467,625.00        -                         15-084 3,293,375.00        20,000.00             

16-071 2,448,625.00        -                         15-087 3,355,545.00        -                         

16-072 580,375.00           -                         15-089 4,907,821.00        -                         

16-075 2,986,125.00        -                         15-096 4,990,000.00        -                         

16-078 5,869,625.00        -                         15-097 1,559,625.00        -                         

16-080 1,828,275.00        -                         15-106 4,999,625.00        -                         

16-086 1,596,681.00        20,000.00             15-108 4,999,625.00        -                         

16-087 7,064,625.00        -                         15-109 6,810,625.00        -                         

16-094 5,929,690.00        -                         15-110 4,049,625.00        -                         

16-098 1,341,525.00        -                         15-111 3,365,835.00        -                         

16-101 2,799,700.00        -                         15-113 4,330,125.07        -                         

16-123 2,582,958.37        -                         15-114 3,489,100.07        -                         

16-128 2,329,625.00        -                         15-116 1,534,291.73        -                         
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16-129 3,929,625.00        15-119 3,283,375.00        -                         

16-138 5,928,100.00        15-124 554,625.00           -                         

16-142 4,892,625.18        20,000.00             15-127 4,889,625.00        -                         

16-144 1,968,574.96        15-128 399,625.00           -                         

16-149 999,625.00           15-139 1,080,195.00        -                         

16-152 5,858,850.84        15-144 559,625.00           -                         

-           -                         -                         15-145 6,998,725.00        -                         

-           -                         -                         15-146 4,944,625.00        -                         

-           -                         -                         15-147 3,785,105.00        -                         

-           -                         -                         15-148 4,989,107.00        -                         

-           -                         -                         15-149 3,263,100.00        -                         

-           -                         -                         15-150 3,699,625.00        -                         

-           -                         -                         15-151 2,939,625.00        -                         

-           -                         -                         15-152 1,579,625.00        -                         

-           -                         -                         15-153 5,369,625.00        -                         

-           -                         -                         15-154 2,929,225.18        -                         

-           -                         -                         15-155 2,029,200.00        -                         

288,492,389.41   649,281.50           Total 319,343,332.92   494,859.29           

289,141,670.91   319,838,192.21   

முதலீட்டாள

ரை 

த ாக்கிய 

மானியம்

வங்கி காசு

முதலீட்டாள

ரை 

த ாக்கிய 

மானியம்

வங்கி காசு

14-004 18,686,872.56         111,000.00               14-004 33,691,941.06     31,000.00             

14-005 9,329,620.97           -                             14-005 47,890,923.40     

14-010 11,746,507.80         -                             14-010 22,617,154.63     

14-018 40,364,552.40         -                             14-018 45,722,276.16     

14-024 39,948,540.67         20,000.00                 14-024 47,849,421.30     20,000.00             

16-007 49,920,000.00         -                             -           -                         -                         

16-015 49,900,000.00         -                             -           -                         -                         

மமாத்தம் 219,896,094.40      131,000.00              மமாத்தம் 197,771,716.55   51,000.00             

220,027,094.40      197,822,716.55   

தனியார் 

அைச 

பங்குடரம 

 ிகழ்ச்சித் 

திட்டம்

வங்கி காசு

தனியார் 

அைச 

பங்குடரம 

 ிகழ்ச்சித் 

திட்டம்

வங்கி காசு

12-057 1,527,387.50           -                             12-018 1,146,514.11        -                         

14-001 4,276,575.10           -                             12-026 1,088,802.41        -                         

14-008 1,341,294.57           -                             12-057 1,652,312.50        -                         

15-003 198,000.00               -                             14-001 5,672,907.00        -                         

16-003 2,688,888.88           -                             14-008 1,406,061.22        -                         

16-007 655,000.00               -                             -           -                         -                         

16-011 25,000,000.00         -                             -           -                         -                         

மமாத்தம் 35,687,146.05         -                             மமாத்தம் 10,966,597.24     -                         

35,687,146.05     10,966,597.24     
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மமாத்தம்

மமாத்தம்

மமாத்தம் மமாத்தம்

மமாத்தம்

மமாத்தம்
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தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் – இலங்கை 

2016.12.31 இல் முடிவுற்ற வருடத்ேிற்குாிய நிேிக் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள்  
 
 
 
 

(10) விநிதயாைம், நுைர்வு மற்றும் வாடகை 

 

 2016  

 2015 

மீள்குறிப்பீடு 

 ரூபாய்  ரூபாய் 

  

ேிட்ட உணவுைள், மாநாடு 437,467.52 359,362.71 

எாிபபாருள், மசகு எண்பணய்                                                              650,067.44 510,388.00 

ைாைிோயிைள்                                                                             102,094.35 467,724.44 

பிரயாணம் 267,628.85 201,306.55 

மின்சாரம் 344,612.55 252,649.35 

நீர் 5,843.18 14,687.84 

ேபாற் பசலவினம் 346,599.79 452,317.50 

போடர்பாடல் 394,378.26 313,651.67 

வாடகை                                                                              2,410,208.00 1,962,580.00 

உத்ேரவுப் பத்ேிரம், ைாப்புறுேி 243,893.37 199,644.57 

அச்சிடல், விளம்பரம்                                                           700,617.50 395,118.50 

ைட்டிட ைட்டகமப்பு                                                            979,998.49 1,096,689.18 

ைணக்ைாய்வு ைட்டணம்                                                                                  109,489.60 95,000.00 

PPE தபணுகை                                                                 620,843.51 532,307.02 

வாைன தபணுகை                                                            157,769.92 274,200.57 

ஏகனயகவ - 370,901.93 

பமாத்ேம் 7,771,512.33 7,498,529.83 

   

 


















