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ஆகையாளர் மீளாய்வு 

 

மனித வரலாற்றிகன எடுத்து ப ாக்ைினால்  ாைாீை வளர்ச்சிக்கும் தபாருளாதார 

 டவடிக்கைைளின் பமம்பாட்டிற்கும் புதியன ைண்டுபிடிக்ைப்படபல ஆதாரமாை இருந்து 

வருைிறது. அடுத்துவரும் தசாப்தங்ைளில் இபத  ிகலயிகன இலங்கை அகடவதற்கு  ாம் 

புத்தாக்ைத்கத அடிப்பகடயாைக் தைாண்ட தபாருளியகல ப ாக்ைி த றிப்படுத்தப்படல் 

பவண்டும். இது ததாடர்பில் இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் பங்கு அதீதமாகும். 

 

1979 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்ை இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் ஊக்குவிப்பு 

சட்டத்திகன ஆதாிக்கும் வகையில் அகமந்துள்ள ஆகைக்குழுவின்  டவடிக்கைைள் 

பின்வரும் ஐந்து பிரதான வகுதிக்குள் அடங்கும். 

 

அந்த பிரதான வகுதிைளாவன, 

 

1) புத்தாக்ைங்ைளின் தர பமம்படுத்துகை 

2) புத்தாக்ைங்ைகள வர்த்தைமயப்படுத்துதல் 

3)    புத்தாக்குனர்ைளுக்கு சக்தியளித்தல் 

4) இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின்  டவடிக்கைைள் ததாடர்ந்து  ீடித்து   

 ிகலத்திருத்தல் 

5) இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் பதவியைியினாின் தசயற்றிறகன 

அபிவிருத்தி தசய்தல் 

 

பமற்கூறப்பட்ட பிரதான பரப்தபல்கலைளில் இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவினரால் 

ஆற்றப்பட்ட தசயற்பாடுைள் ததாடர்பில் விாிவான விபரங்ைள் வருடாந்த அறிக்கையில் 

தரப்பட்டுள்ளது. 

 

எவ்வாறாயினும் ைீழ்குறிப்பிடப்பட்டகவ வருடத்தில் ஆற்றப்பட்ட பிரதான 

 டவடிக்கைைளாகும். 

 

• தரமான புத்தாக்ைங்ைளின் ைாட்சிப்படுத்தலுடன், புத்தாக்ைங்ைள் மற்றும் புதிது 

புகனதலிற்ைான பதசிய ைண்ைாட்சியான “சஹசக்  ிமவும் – 2015” இகன  டாத்துதல். 

 

• புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைகள வர்த்தைமயப்படுத்துகை தசய்தற்கு 

புதிய பாகதைகள வகுக்கும் முைமாை தனியார் துகறயினர்ைளுடன் கூட்டிகைவிகன 

தாபித்தல். 

 

• இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் பதவியைியினருக்கு பயிற்சி  ிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள வழங்குதல். 
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• புத்தாக்ைங்ைகள ைாட்சிப்படுத்துவதும் தஜனிவாவில் இடம்தபறுவதுமான தஜனிவா 

சர்வபதச ைண்ைாட்சியில் இலங்கை புத்தாக்குனர்ைள் பங்குதைாள்வதற்கு வாய்ப்புைகள 

வழங்குவதுடன் அக்ைண்ைாட்சியில் தங்ைப்பதக்ைங்ைகள தவன்தறடுத்த 

புத்தாக்குனர்ைளுக்கு பண்டார ாயக்ை சர்வபதச விமானத் தளத்தில் பிரமுைர்ைள் கூடத்தில் 

வரபவற்பு அளிக்ைப்படல். 

 

• இலங்கை வாழ் மாைவர் மனதில் ஆக்ைற்றிறகன ஊக்குவிப்பதற்கு சுயாதீன 

ததாகலக்ைாட்சி வகலயகமப்பு அகலவாிகசயில் “இளம் புத்தாக்குனர் ைழைம்” எனும் 

 ிைழ்ச்சித் திட்டம்  டாத்தப்படல். 

 

எமது தசயற்பாடுைளாவன, புத்தாக்குனர்ைளிகடபய ஒரு சார்ந்திருக்கும் மன ிகலகய 

ஏற்படுத்தாது அவர்ைள் தனித்துவமாை புதிது புகனயக்கூடிய ஒரு சூழகல உருவாக்குவதாை 

அகமவதற்பை  ாம் எப்பபாதும் முயல்ைின்பறாம். ஏதனனில், தனிப்பட்ட ஒரு 

அகமப்பாண்கமயினால் சைல புத்தாக்குனர்ைளுக்கும் அர்த்தமுள்ள வகையில் உதவியாை 

இருத்தல் முடியாது. ஆனால் ஒரு சமூைமானது புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைள் புதிது 

புகனயவும் அவற்றிகன வர்த்தைமயப்படுத்துகை தசய்யவும் உதவியாை இருக்கும். 

 

அடுத்து வரும் சில வருடங்ைளுக்குள் அதாவது 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள், புத்தாக்ைத்கத 

அடிப்பகடயாைக்தைாண்ட சமூைம் என்ற சவாகல  ாம் சாதிப்பதற்கு,  ாட்டின் 

தபாருளாதாரத்திற்கு சக்தியளிக்ைக்கூடிய ஒரு உலைளாவிய ைாரைி என்ற வகையில் 

புத்தாக்குனாிகன ஆக்குவதற்ைான திட்டத்கத எமது அகமப்பாண்கம தயாாிக்ைின்றது. 

 

எம்மால் முன்தனடுக்ைப்பட்ட  ிைழ்வுைகள தவற்றிைரமாை முன்தனடுத்துச் தசல்வதற்கு 

எமக்கு ஊக்ைத்கதயும் வழிைாட்டலிகனயும் வழங்ைிய கைத்ததாழிற்துகற வர்த்தை அகமச்சர் 

தைௌரவ. ாிசாட் பதுருதீன், விஞ்ஞானம், ததாழில்நுட்பவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர் 

தைௌரவ. சுசில் பிபரம ஜயந்த, விஞ்ஞானம், ததாழில்நுட்பவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

அகமச்சின் தசயலாளர் திருமதி. ஆர். விஜயலக்ஷ்மி மற்றும் விஞ்ஞானம், 

ததாழில்நுட்பவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சின் சைல பதவியைியினர் ஆைிய சைலருக்கும் 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் சார்பில் எனது மனப்பூர்வமான  ன்றிகய  ான் 

ததாிவிக்ை விரும்புைிபறன். அத்துடன் ஆகைக்குழுவின் சைல   டவடிக்கைைளின் பபாதும் 

தமது ஒத்துகழப்கப அயராது வழங்ைிய  ஆகைக்குழுவின் சைல உறுப்பினர்ைளுக்கும் எனது 

மனப்பூர்வமான  ன்றிகய ததாிவிக்ைின்பறன். இறுதியாை ஆகைக்குழு தவற்றிைரமாை 

முன்தனடுத்து தசல்லப்படலிற்கு அர்ப்பைிப்புடன் ஈடுபாட்டுடன் ைடகமயாற்றிய 

ஆகைக்குழுவிகனச் சார்ந்த சைல அலுவலர்ைளுக்கும் எனது பாராட்டுதல்ைகள ததாிவித்துக் 

தைாள்ைிபறன். 

 

ைலா ிதி. C. மபைஷ் எதிாிசிங்ை 

ஆகையாளர் 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு.  
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1.0  இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு 

 

1.1 அறிமுைவுகர 

 

1979 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்ை இலங்கை புத்தாக்குனர் ஊக்குவிப்பு சட்டத்தின் 

 ிபந்தகனைளின் ைீழ் இலங்கை புத்தாக்ைங்ைளின் வளர்ச்சி, ஊக்குவிப்பு மற்றும் உற்பத்தி 

என்பனவற்றிக்ைாைவும் அவற்றுடன் ததார்புகடய  டவடிக்கைைளுக்ைாைவும் 

தாபிக்ைப்பட்ட இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவானது ஒரு  ியதிச் சட்ட 

சகபயாகும். ஆகைக்குழுவானது விஞ்ஞான ததாழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அகமச்சின் 

அைப்பாட்தடல்கலக்குள் இயங்குைிறது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டு ஆகைக்குழுவின் அலுவலைமானது, இல. 525, யூனியன் பிபளஸ், 

தைாழும்பு – 02 எனும் விலாசத்தில் அகமந்துள்ள ைட்டிடத்தின் முதலாம் மாடியில் 

அகமந்துள்ளது. 

 

1.2 ப ாக்கு 

 

புதிய ைண்டுபிடிப்புைள் மற்றும் புத்தாக்ைத்தினூடாை சுபிட்சத்கத ைாைல். 

 

1.3 பைி 

 

 பதசத்திற்கு புத்தாக்ை தசயற்றிகன தைாண்டுவருவதில் தகலசிறந்த உந்து 

விகசயாளராை இருத்தல். 

 ைருத்துக்ைகள தசயல்முகற சார் பிரபயாைங்ைளில் மாற்றீடு தசய்வதற்கு துகைகம 

தசய்யும் தசயன்முகற முன்பனாடியாை இருத்தல். 

 

1.4 குறிக்பைாள்ைள் 

 

1.4.1 இலங்கை புத்தாக்குனர்ைளின்  புத்தாக்ைற் பகடப்புத்திறகன ஊக்குவித்தல். 

1.4.2 புத்தாக்குனர்ைளுக்கு, ததாழில்நுட்பவியல் உதவி,  ிதியுதவி மற்றும் சட்ட உதவிைகள 

வழங்ைல். 
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1.4.3 1979 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்ை இலங்கை புத்தாக்குனர் ஊக்குவிப்பு 

சட்டத்திற்குாித்தான அதிைாரங்ைள், தசயற்பாடுைள் மற்றும் ைடகமைகள 

பமற்தைாள்ளல். 

1.4.4 பமற்கூறப்பட்ட சைல  டவடிக்கைைகளயும் சாதிப்பதற்கு துகை தசய்யும் சைல 

 டவடிக்கைைகளயும் முன்தனடுத்தல். 

 

 

1.5 ஆகைக்குழுவின் அதிைாரங்ைள், தசயற்பாடுைள் மற்றும் ைடகமைள் 

 

1979 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்ை இலங்கை புத்தாக்குனர் ஊக்குவிப்பு சட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிைாரங்ைள்,தசயற்பாடுைள் மற்றும் ைடகமைள் என்பன 

சுருக்ைமாை ைீபழ தரப்பட்டுள்ளது. 

 

அ) புத்தாக்குனர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைள் ைாப்புாிகம வழங்ைப்படுதலிற்கு 

உாித்துகடயதா என உறுதி தசய்துதைாள்வதற்கு அவர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைகள 

பாிசீலித்து அவர்ைளுக்கு ததாழில்நுட்பவியல் உதவிைகள வழங்ைல் மற்றும் 

ஆகைக்குழுவின் விதிைள் மற்றும்  ிபந்தகனைளுக்கு அகமய புத்தாக்குனர்ைளுக்கு 

ைாப்புாிகம விண்ைப்பங்ைகள தயாாிக்ை உதவி தசய்தல். 

 

ஆ) ைாப்புாிகம தபற்றுக்தைாண்ட புத்தாக்ைங்ைகளயும் மற்றும் ைாப்புாிகம 

தபறப்படாது  ிலுகவயாை இருக்கும் புத்தாக்ைங்ைகளயும் விருத்தி தசய்வதற்கு, 

ப ர்த்தியாக்குவதற்கு  ிதியுதவிைகள வழங்ைல். 

 

இ) ஆகைக்குழுவின்  ிபந்தகனைள் மற்றும் விதிைளுக்கு அகமவுற இலங்கையில் 

அல்லது தவளி ாடுைளில் புத்தாக்குனர்ைளுக்கு, ைாப்புாிகமைகள 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கும் அகவ சூகறயாடப்படாது பாதுைாக்ைப்படுவதற்கும் சட்ட 

ாீதியாை உதவியாை இருத்தல். 

 

ஈ)  இலங்கைக்கு பயனளிக்ைக்கூடிய புத்தாக்ைங்ைகள பமலும் உற்பத்தி தசய்வதற்கு 

அப்புத்தாக்ைங்ைளின் முக்ைியத்துவம் மற்றும் வர்த்தைமயப்படுத்துகை 

தசய்வதற்ைான சாத்தியத்தன்கம என்பவற்கற ைருத்திற்தைாண்ட பின்பு அரசின் 

ைீழ் அடங்கும்  ிறுவனங்ைள் அரசின்  பாிந்துகரப்புடன் அவர்ைளுக்கு  ீண்ட ைால 

ைடன்ைகள வழங்கும். 

 

உ) புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைளுக்ைான சந்கதயிகன 

இலங்கையிலும் தவளி ாடுைளிலும் பதடிக்தைாள்வதற்கு உதவியாை இருத்தல். 
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ஊ) புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைளின் தபறுமதியிகன அவர்ைளுக்கு 

அறியச்தசய்யும் வகையில் வருடாந்தம் ைண்ைாட்சிைகள “புத்தாக்ைங்ைளுக்ைான 

ஜனாதிபதி விருது” எனும் தகலப்பில்  டாத்தி அந்த ைண்ைாட்சியின் விழாவின் 

பபாது புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைள் ததாடர்பில் பைப் 

பாிகசயிகனயும் பதக்ைங்ைகளயும் வழங்குதல் என்பதுடன் இந்த விழாவின் பபாது, 

ததாிவுதசய்யப்படும் புத்தாக்ைங்ைளாவன, விவசாயம், இரசாயனவியல், மருத்துவம், 

பதசிய பாதுைாப்பு, மருந்தைவியல், தபௌதிைவியல், பாதுைாப்பு மற்றும்  லன்புாி 

தபாதுப் பைிைள், பபாக்குவரத்து மற்றும் விஞ்ஞானம் மற்றும் ததாழில்நுட்பம் 

ஆைிய துகறைளுடன் ததாடர்புகடய துகறைளிகன சார்ந்தகவயாை இருத்தல் 

பவண்டும். அத்துடன் இந்த விருதுைளாவன பதசிய புத்தாக்குனர் என்றவகையில் 

முக்ைியத்துவம் தைாடுக்ைப்படாது இலங்கையிலுள்ள சைல புத்தாக்குனர்ைளும் 

ைருத்தில் தைாள்ளப்பட்டு வழங்ைப்படும். 

 

எ)  ஒரு தபாது ஆராய்ச்சி ஆய்வுகூடம் மற்றும் பசாதகன  ிகலயத்கத தாபித்தல். 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட புத்தாக்குனர்ைள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்ைள் அங்ைீைாரம் 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட தமது புத்தாக்ைங்ைகள பமலும் சீர்படுத்திக் தைாள்வதற்கு 

இந்த ஆராய்ச்சிக் கூடங்ைளிலிருந்து தபற்றுக்தைாள்ளக்கூடிய பசாதகன 

பசகவைகள தபற்றுக்தைாள்ளலாம். 

 

ஏ)  இலங்கை வாழ் மக்ைளிகடபய புதிது புகனதல் மற்றும் பகடப்பாக்ைற்றிறன் 

என்பனவற்கற பமம்படுத்தவும் மற்றும்  வருடாந்தம் இடம்தபறும் “ஆக்ைற்றிறன் 

மிகு ஆராய்ச்சி பபாட்டியில்” “புத்தாக்ைத்திற்ைான ஜனாதிபதி விருது கவபவத்தின்” 

 டுவர்ைளால் பமபல பந்தி (ஊ) வில் கூறப்பட்டதும் விஞ்ஞானம் மற்றும் 

ததாழில்நுட்பத்துடன் ததாடர்புகடய துகறைளில் புதிய பகடப்புைகள 

பகடத்தலில் துகைகமயாை இருப்பதற்கும் மற்றும் அதில் தவற்றியாளர்ைகள 

ததாிவுதசய்து பைப்பாிசு மற்றும் பதக்ைங்ைகள வழங்குவதற்கும் 

 

  அ) புத்தாக்ைம், ஆராய்ச்சிைள் மற்றும் தபாதுவான விஞ்ஞானம் என்பனவற்றில் 

தைவல்ைகள பிரசுாித்தலும் பரப்புவதற்கு 

  ஆ) புத்தாக்குனர்ைளிகடபய ைருத்துைகள பாிமாறிக்தைாள்வதற்கு ஒரு ஒழுங்கு 

முகறயில் மாதாந்தம் கூட்டத் ததாடர்ைகள  டாத்துவதற்கு 

  இ) புத்தாக்ைங்ைள் மற்றும் ஆராய்ச்சிைளுக்ைான சர்வபதச பபாட்டிைளில் ைலந்து 

தைாள்வதற்கு இலங்கை புத்தாக்குனர்ைளுக்கு உதவுதல் அல்லது அத்தகைய 

பபாட்டிைளில் அவர்ைகள பங்குதபறச் தசய்வதற்கு பாிந்துகரத்தல் 

  ஈ) இலங்கை வாழ் இகளஞர்ைளிகடபய பகடப்பாற்றல் திறகன 

ஊக்குவிப்பதற்கு பள்ளிக்கூடங்ைள், ைல்லூாிைள் மற்றும் 

பல்ைகலக்ைழைங்ைளில் ஆக்ைற்றிறன் சங்ைங்ைகள ஒழுங்ைகமத்தல் 
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ைைக்ைாளர்/ ிதி 

அலுவலர் 

 

1.6  அகமப்பாண்கம ைட்டகமப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

பிரதி பைிப்பாளர்/உதவி 

பைிப்பாளர் (ைருத்திட்டங்ைள்) 

பைிப்பாளர் (சி. ி.அ.) 

 ிர்வாை அலுவலர் 

Officer 

பிரதி பைிப்பாளர்/உதவி 

பைிப்பாளர் ( ிதி) 

அலுவலை 

உதவியாளர் (02) 

 ிைழ்ச்சித்திட்ட 

அலுவலர் (03) 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் (05) 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் (02) 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் (02) 

 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் (02) 

 

 
ஆகையாளர் 

உதவி ஆகையாளர் 

(02) 

திகறபசாி பிரதி ிதி 

 

சாரதி (03) 
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1.7. மனித வளம் 

பதவி 
அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

பதவியைி 

2015 இல் 

பதவியைியினர் 

 

2015 டிசம்பர் 31 

இல் 

உள்ளவாறான 

தவற்றிடங்ைள் 

 

பைிப்பாளர் (சி. ி.அ.) 

 

01 

01 

ஒப்பந்த 

அடிப்பகடயில்

  

 

- 

பிரதி/உதவி பைிப்பாளர் 

(ைருத்திட்டங்ைள்) 

01 01 - 

பிரதி/உதவி பைிப்பாளர் 

( ிதி) 

01 00 01 

 ிைழ்ச்சித் திட்ட அலுவலர் 03 03 - 

 ிர்வாை அலுவலர் 01 00 01 

ைைக்ைியல்/ ிதி அலுவலர் 01 01 - 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 05 04 01 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் 

06 06 - 

சாரதி 03 03 - 

அலுவலை உதவியாளர் 02 01 01 

தமாத்தம் 24 20 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

தசயலாற்றுகை – 2015 
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2.0 தசயலாற்றுகை 

 

பின்னைி 

 

2015 ஆம் ஆண்டின் ததாடக்ைத்தில் இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் ப தராத்த 

அகமச்சானது மாற்றப்பட்டதுடன் அது தசப்தடம்பர் மாதம் வகரயில் கைத்ததாழிற்துகற 

மற்றும் வர்த்தை அகமச்சின் ைீழ் தசயற்பட்டது. ஆகைக்குழுவின் அலுவலை பதவியைி 

உறுப்பினர்ைளுக்குாிய ைாலவகரகறயானது  ிறுத்தப்பட்டதினால் ஆகைக்குழுவானது 

2015 பம மாதம் ைகலக்ைப்பட்டு புதிய ஆகைக்குழுவானது 2015 டிசம்பர் மாதம் 

 ியமிக்ைப்பட்டது. இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் ைருத்திட்ட பிாிவிகனப் 

தபாறுத்தவகரயில், அதன் தசயற்பாடுைளிகன  2015 ஆம் ஆண்டின் முதல் ைாலாண்டில் 

முன்தனடுப்பதற்கு  ிதியத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதுடன், மூலதன தசலவின் 

பதகவைளுக்கு பற்றாக்குகறயும் ஏற்பட்டது. 

 

மூலதன தசலவினம் ததாடர்பில் திகறபசாியிடமிருந்து ைிகடக்ைப்தபற்ற  ிதியம், மற்றும் 

தசலவிடப்பட்ட  ிதியம் அத்துடன் 2015 ஆம் ஆண்டின்  ிதியில் முன்பனற்றம் என்பன ைீபழ 

ைாட்டப்பட்டுள்ளது. (அட்டவகை 2.அ) 

 

அட்டவகை 2.அ   மூலதன தசலவினம் ததாடர்பில்  தபற்றுக்க்தைாண்ட  ிதியம் மற்றும் 

முழு தமாத்தமான  ிதியியல் முன்பனற்றமும் 

 
 

2015 ஆம் ஆண்டின் பாதீட்டிலிருந்து, 

மூலதன தசலவீட்டிற்ைாை அங்ைிைாிக்ைப்பட்ட 

 ிதியம் 

தசலவினம்  ிதியியல் 

முன்பனற்றம் 

ரூபாய். 53,350,000.00 ரூபாய். 25,750,924.00 48.26% 

 

2.1. விழிப்புைர்ச்சி ைருத்தரங்குைளும் மற்றும் பயிற்சிப் பட்டகறைளும் 

 

2.1.1 பள்ளிக்கூட மாைவர்ைளின்  புத்தாக்ைங்ைள் – மன்னார் 

 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவினால்  டாத்தப்பட்ட பதசிய ைண்ைாட்சியான “சஹசக் 

 ிமவும்” ைண்ைாட்சியில் மாைாை மட்டத்தில் பங்கு தைாண்ட மாைவர்ைளின் 

எண்ைிக்கைகய ப ாக்குமிடத்து, முல்கலத்தீவு, மன்னார் மற்றும் வவுனியா ஆைிய 

மாவட்டங்ைளிலிருந்து பங்கு தைாண்ட மாைவர்ைளின் எண்ைிக்கையானது ஒப்பீட்டளவில் 

மிைவும் குகறவாை இருந்தகமயால் புதிது புகனதலில் விழிப்புைர்ச்சிகய ஏற்படுத்தும்  
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முைமாை அப்பிரபதசங்ைளில் புத்தாக்ைம் பற்றிய விழிப்புைர்ச்சி ைருத்தரங்குைளிகன 

 டாத்துதல் முக்ைியமாை ைருதப்பட்டது. 

 

இதகனத் ததாடர்ந்து ஆகைக்குழுவானது மன்னார் மாவட்டத்தில் மடு மற்றும் வன்னி ைல்வி 

வலயங்ைளில் இரு விழிப்புைர்ச்சி ைருத்தரங்குைகள ஒழுங்கு தசய்தது. இதில் 1 AB, 1 C 

மற்றும் வகை 2 ஆைிய பள்ளிக்கூடங்ைகளச் சார்ந்த தகலகமயாசிாியர்ைள், ஆசிாியர்ைள் 

மற்றும் மாைவர்ைள் ைலந்து தைாள்ள அகழக்ைப்பட்டகதத் ததாடர்ந்து வன்னி ைல்வி வலய 

ைருத்தரங்ைில் 215 எண்ைிக்கையான தகலகமயாசிாியர்ைள், ஆசிாியர்ைள் மற்றும் 

மாைவர்ைள் பங்குதைாண்டனர். இந்த ைருத்தரங்ைின் பபாது புத்தாக்ைம் மற்றும் புதிது 

புகனதல் ததாடர்பில் அயமன் பிபராஸ் மற்றும் சாகுவி லதீப் ஆைிய புத்தாக்குனர்ைள் 

உகரயாற்றினர். 

 

திைதி:  2015 ஜூகல மாதம் 02 

இடம்:  சித்தி வி ாயைர் இந்துக் ைல்லூாி 

 

(மடு ைல்வி வலயத்திகனச் சார்ந்த ஆசிாியர் மற்றும் மாைவர்ைளுக்ைாை ைருத்தரங்குைள் 

 டாத்துவதற்கு  டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டபபாதிலும் மடு மாதா பைாவில் திருவிழா 

ைாரைமாை ைருத்தரங்குைள் முன்தனடுக்ைப்பட இயலாது விட்டது.)  
 

2.1.2  பதசிய விஞ்ஞான தினத்கத  ிகனவுபடுத்தும் முைமாை ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட 

பயிற்சிப் பட்டகற 

பதசிய விஞ்ஞான தினத்கத  ிகனவுபடுத்தும் முைமாை ஒரு பயிற்சிப் பட்டகறயானது 2016 

ஆம் ஆண்டு  வம்பர் மாதம் 26 ஆம் திைதி பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த சர்வபதச மா ாட்டு 

மண்டபத்தின் தசயற்குழு அகற ‘ஆ’ வில் இடம்தபற்றதுடன் இந்தப் பயிற்சிப் 

பட்டகறயானது, புத்தாக்ைம் மற்றும் புதிது ைண்டுபிடித்தலில் ஆர்வமுகடய பமல் 

மாைாைத்கதச் சார்ந்த பள்ளிக்கூடங்ைளில் 1 AB 1 C மற்றும் வகை 2 இகனச் சார்ந்த 

ஆசிாியர்ைள் மற்றும் மாைவர்ைளுக்ைாை  டாத்தப்பட்டது. மாைவர்ைளின் 

உள்ளார்ந்திருக்கும் பகடப்பாற்றல் திறகன பமம்படுத்தும் முைமாை 3 விாிவுகரைளாவன 

புத்தாக்ைத்திறன் பாகதயில் தவற்றியகடந்த புத்தாக்குனர்ைளாலும் மற்றும் சிறப்பாை 

தசயற்படும் இளம் புத்தாக்குனர் ைழைதமான்றின் தபாறுப்பாசிாியராலும் ஆற்றப்பட்டது. 

 

இந்தப் பயிற்சிப் பட்டகறயில் பமல் மாைாைத்கதச் சார்ந்த பள்ளிக்கூட மாைவர்ைளில் 

ைிட்டத்தட்ட 300 பபரும் ஆசிாியர்ைளும் பங்குபற்றினர். 
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  உரு 01         உரு 02 

 
 
 
 
 
      
      உரு 03 
    உரு 01, 02 மற்றும் 03: பதசிய விஞ்ஞான தினத்கத  ிகனவுபடுத்தும் விதமாை 

பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த சர்வபதச  ிகனவு மண்டபத்தில் 

இடம்தபற்ற பயிற்சிப் பட்டகறயுடன் ததாடர்புகடய சில 

 ிைழ்வுைள். 

       
2.2 மாைாைமட்டத்தில் புத்தாக்ைங்ைகள ததாிவு தசய்தலும் பதசிய மட்டத்திற்கு 

தபாருத்தமானவற்கற மதிப்பீடு தசய்தலும் 

சைல மாைாைங்ைளிலுருந்தும் பதசிய மட்ட ைண்ைாட்சிக்கு தபாருத்தமான புத்தாக்ைங்ைகள 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு ததாிவு தசய்தது. இதற்ைகமவுற ததாிவுைளாவன 2015 

ஆம் ஆண்டின் பம மாதத்திலிருந்து ஜுகல மாதம் வகர இடம்தபற்றது. விபரங்ைள் ைீபழ 

கூட்டலகறயில் தரப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 2.2.1 – ஒவ்தவாரு மாைாைத்திலிருந்தும் பதசிய மட்டத்திற்கு ததாிவு 

தசய்யப்பட்ட புத்தாக்ைங்ைளின் எண்ைிக்கை. 
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மாைாைம் 

மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்ட 

இடம் 

திைதி 

ததாிவுதசய்யப்பட்ட புத்தாக்ைங்ைளின் 

எண்ைிக்கை 

பள்ளிக்கூட 

வகுதி 

பல்ைகலக்ைழைம் 

மற்றும் மூன்றாம் 

 ிகல ைல்வி 

 ிறுவை வகுதி 

திறந்த 

வகுதி 

சப்ரைமுவ 

ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி- 

இரத்தினபுாி 

2015.05.07 10 - 03 

வடபமற்கு 

ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி- 

குருனாைல் 

2015.05.19 10 01 04 

ைிழக்கு 
மக்ைள் ைல்லூாி - 

மட்டக்ைளப்பு 
2015.05.28 18 - 12 

வடக்கு 

ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி - 

யாழ்ப்பாைம் 

2015.05.30 15 01 02 

மத்திய 
ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி - ைண்டி 
2015.06.13 10 - 05 

ததன் 

ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி – 

மாத்தகற 

2015.06.18 10 02 11 

வட மத்தி 

ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி - 

அநுராதபுரம் 

2015.06.26 15 - 05 

ஊவா 
ததாழில்நுட்பவியல் 

ைல்லூாி – பதுகள 
2015.07.09 15 - 12 

பமற்கு 
அபசாைா ைல்லூாி – 

தைாழும்பு 10 
2015.07.19 20 08 25 
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உரு 04      உரு 05  

 

     

 

        உரு 06      உரு 07 

உரு 04, 05, 06, 07: புத்தாக்ைங்ைளாவன மாைாைாீதியில் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டபபாது 

 ிைழ்ந்த  ிைழ்வுைள். 

 

2.3 “இளம் புத்தாக்குனர் ைழைம்” – “பள்ளிக்கூட புத்தாக்ைங்ைள் பற்றிய ததாகலக்ைாட்சியில் 

ைாட்சி”  சுயாதீன ததாகலக்ைாட்சி வகலயகமப்பு ததாகலக்ைாட்சி  ிதழ்ச்சித் திட்டம் 

 

மாைவர்ைளின் புத்தாக்ைத் திறகன அதிைப்படுத்தும் ப ாக்குடனும் அதுபபான்று 

பகடப்பாற்றல் திறன் அதுபபான்று புதியன ைண்டுபிடித்தல் என்பகவ ததாடர்பில் மாைவ 

சமுதாயத்தினகர ைவர்ந்திழுக்கும் முைமாைவும் “இளம் புத்தாக்குனர் ைழைம்” எனும் 

தகலப்பிலான ததாகலக்ைாட்சி  ிைழ்ச்சித்திட்டம் சுயாதீன ததாகலக்ைாட்சி வகலயகமப்பு 
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ததாகலக்ைாட்சி அகலவாிகசயில் ஒளிபரப்பு தசய்யப்பட்டது. 13 பாைங்ைகளக் தைாண்ட 

இந்த  ிைழ்ச்சித்திட்டமானது 2015 தபப்ரவாி மாதத்திலிருந்து 2015 ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் 

திைதி  ஒளிபரப்பு தசய்யப்பட்டது. 

 

இந்த  ிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்பபாது பங்குதபறும் குழுக்ைளிகன சார்ந்த மாைவர்ைளுக்கு 

அவர்ைளது  ாளாந்த வாழ்க்கையில் அவர்ைள் சந்திக்கும் பிரச்சகனைள் ததாடர்பிலான ஒரு 

சிக்ைலானது கூறப்பட்டு அதற்ைான ததாழில்நுட்பவியல் தீர்வு உடனடியாை தரும்படி 

பைாரப்படும். மாைவர்ைள், அவர்ைளுக்கு தரப்பட்ட சிக்ைலுக்குாிய தீர்விகன தரப்பட்ட 

ைாலவகரயகறக்குள் ததாழில்நுட்பவியல் ாீதியாை ைண்டறிந்து அதகன  டுவர் குழாமிடம் 

முன்கவத்தல் பவண்டும். மாைவர்ைளால் தரப்பட்ட தீர்வின் புதிதுத் தன்கம, அத்தீர்வின் 

விஞ்ஞான பின்னைி, ததாழில்நுட்பவியல் ாீதியிலான அணுகுமுகற மற்றும் தசயல்முகற 

ாீதியிலான சாத்தியத்தன்கம என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் தீர்விகன  டுவர் குழாம் 

ஆராய்ந்து பின்பு தமது முடிவிகன மாைவர்ைளுக்கு  டுவர் குழாம் ததாிவிக்கும். 

 

ஆரம்பத்தில் இந்த  ிைழ்ச்சித் திட்டத்தில்  ாதடங்ைிலுமிருந்த பாடசாகலைளில் 20 இற்கும் 

அதிைமான பாடசாகலைகள சார்ந்த 100 இற்கும் அதிைமான மாைவர்ைள் பங்குபற்றினர். 

பலாங்தைாகட பிரபதசத்கத சார்ந்த ஆனந்த கமத்திாி பாடசாகல, தமாறட்டுவ பிரபதசத்கத 

சார்ந்த பிாின்சஸ் ஒப் பவல்ஸ், குளியாப்பிட்டிய மத்திய ைல்லூாி மற்றும் ைளுத்துகற 

ைஹபனாதயா வித்தியாலயம் ஆைிய பாடசாகலைள் அகர இறுதிச் சுற்றுக்கு 

தகுதியுகடயதாைியது. அவற்றுள் பலாங்தைாகட பிரபதசத்கத சார்ந்த ஆனந்த கமத்திாி 

பாடசாகல மற்றும் தமாறட்டுவ பிரபதசத்கத சார்ந்த பிாின்சஸ் ஒப் பவல்ஸ் ஆைிய 

பாடசாகலைள் இறுதிச் சுற்றுக்குாிய தவற்றிக் பைாப்கபகய தபற்றுக்தைாள்வதற்ைான 

பபாட்டிக்கு தகுதியுகடயதாைியது. பபாட்டியின் இறுதியில் பலாங்தைாகட ஆனந்த கமத்திாி 

பாடசாகல முதலிடத்கத தபற இரண்டாவது தவற்றியாளர் இடத்கத தமாறட்டுவ பிாின்சஸ் 

ஒப் பவல்ஸ் பாடசாகல தபற்றுக்தைாண்டது. 

 

தவற்றிதைாண்ட மாைவர்ைளுக்கு ஆகைக்குழுவானது தபறுமதிமிக்ை சான்றிதழ்ைள், 

தவற்றிக் பைாப்கபைள் மற்றும் பைப்பாிசுைகள வழங்ைியது. இறுதி அகரச் சுற்றுக்கு 

தகைகமயுகடய மாைவர்ைளுக்கு உயர் பதசிய எந்திரவியல் ைற்கையிகன 

பின்பற்றுவதற்ைான புலகமப் பாிசிகன அவுஸ்டன் முைாகமத்துவ  ிறுவைம் வழங்ைியது. 

 

இந்த  ிைழ்ச்சித் திட்டத்தில் பங்குபற்றிய மாைவர்ைளுக்கு சம்பத் வங்ைியின் 

அனுசரகையுடன் முன்னளிப்பு திறன் அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்சித் திட்டம்  டாத்தப்பட்டது. 
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  உரு 08      உரு 09 

 

உரு 08, 09: இளம் புத்தாக்குனர் ைழை ரூபவாஹினி  ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் பபாது 

இடம்தபற்ற விபேட சந்தர்ப்பங்ைள். 

 

2.4 “சஹசக்  ிமவும்” – புத்தாக்ைம், புதியன ைண்டுபிடித்தல் மற்றும் பபாட்டிக்ைான    

ைண்ைாட்சி 

 

புத்தாக்ைம், புதியன ைண்டுபிடித்தல் மற்றும் பபாட்டிக்ைான பதசிய ைண்ைாட்சியான “சஹசக் 

 ிமவும்” ைண்ைாட்சியானது முதன்முதலில் 2012 ஆம் ஆண்டு ததாடங்ைப்பட்டது. இந்த பதசிய 

ைண்ைாட்சியின் ப ாக்ைானது, புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளுகடய புத்தாக்ைங்ைகள பதசிய 

மட்டத்தில் முன்னிகலப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புைகள வழங்கும் அபதபவகளயில் 

முதலீட்டாளர்ைகள சந்திக்ைவும் சந்கதயில் புத்தாக்ைத்திற்ைான பைள்வியிகன ஏற்படுத்தவும் 

அது பபான்று பதசிய விருதுைகள தவன்தறடுத்து சமுதாயத்தில் அங்ைீைாரத்கத 

தபற்றுக்தைாள்ளவும் அத்துடன் வர்த்தைமயப்படுத்துவதற்குாிய வாய்ப்பு வசதிைகள தபற்றுக் 

தைாடுப்பதற்கும் அதகனத் ததாடர்ந்து சர்வபதச சந்கதயில் முன்னிகலப்படுத்துவதற்கும் 

மற்றும்   அவற்றிற்கு அத்துடன் அதிபுலகமச் தசாத்து உாிகமகய தபற்றுக் தைாள்வதற்கும் 

ஏதுவாைின்றது. 

 

புத்தாக்ைம் மற்றும் புதியன ைண்டுபிடித்தலிற்ைான பதசிய ைண்ைாட்சியான “சஹசக்  ிமவும்” 

2015 ைண்ைாட்சியானது 2016 ஆம் ஆண்டு தசப்தடம்பர் மாதம் 26, 27 மற்றும் 28 ஆம் 

திைதிைளில் இலங்கை ைண்ைாட்சி மற்றும் சம்பமளன  ிகலயத்தில் இடம்தபற்றது. இந்தக் 

ைண்ைாட்சிக்கு பிரதம விருந்தினராை விஞ்ஞான ததாழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி அகமச்சர் 

தைௌரவ. சுசில் பிபரமஜயந்த அவர்ைள் ைலந்துதைாண்டதுடன் ைண்ைாட்சிக்கு சைல 

மாைாைங்ைகளயும் பசர்ந்த புத்தாக்குனர்ைள் தத்தமது புத்தாக்ைங்ைளுடன் திறந்த 

பல்ைகலக்ைழைம் மற்றும் மூன்றாம்  ிகலக் ைல்வி  ிறுவைங்ைள், வர்த்தைமயப்படுத்தப்பட்ட 

புத்தாக்ைங்ைள் மற்றும் பள்ளிக்கூடம் ஆைிய வகுதிைளில் ைலந்துதைாண்டனர். 
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உரு 10     உரு 11 

 

 

 

 

 

 

          

உரு 12     உரு 13 

உரு 10, 11, 12 மற்றும் 13: புத்தாக்ைம் மற்றும் புதியன ைண்டுபிடித்தலிற்ைான பதசிய 

ைண்ைாட்சியான “சஹசக்  ிமவும்” இல் விபசட சந்தர்ப்பங்ைள். 
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ஒவ்தவாரு வகுதியின் ைீழும் முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்ட புத்தாக்ைங்ைள் பற்றிய விபரங்ைள் 

ைீபழ அட்டவகையில் தரப்பட்டுள்ளது. (அட்டவகை 2.4.1). 

 

அட்டவகை 2.4.1– ஒவ்தவாரு வகுதியின் ைீழும் முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்ட 

புத்தாக்ைங்ைளின் எண்ைிக்கை  

 

வகுதி 
புத்தாக்ைங்ைளின் 

எண்ைிக்கை 

திறந்த 79 

பல்ைகலக்ைழைம் மற்றும் மூன்றாம் 

 ிகலக் ைல்வி  ிறுவைம் 
12 

வர்த்தைமயப்படுத்தப்பட்டகவ 10 

பள்ளிக்கூடம் 123 

தமாத்தம் 224 
 

 

இந்தக் ைண்ைாட்சியின் பபாது புத்தாக்குனர்ைள் தமது புத்தாக்ைங்ைகள 13 துகறைளின் ைீழ் 

முன்னளிப்பு தசய்தனர். அகவ ைீபழ தரப்பட்டுள்ள அட்டவகையில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. (அட்டவகை: 2.4.2). 

 

அட்டவகை: 2.4.2 – புத்தாக்ைங்ைள் முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்ட துகறைள் 

துகற அ அங்ைவீனர்ைகள சுயாதீனமாை இயங்ைக் கூடியவர்ைளாக்குதல் 

துகற ஆ 
சுற்றாடல் – சூழல் மாசுறகலத் தடுத்தல் / சூழல் பாதுைாப்பு / சூழலுக்கு 

உைந்த உற்பத்திைள் / சூழலியல்  ிபந்தகனைகள பமம்படுத்துதல் 

துகற இ 

உைவுப் பண்டங்ைள் – பானங்ைள் / உைவுப் பபணுகை / பபாசன 

சாகலைளில் பாவிக்கும் ைருவிைள் / பாரம்பாிய உைவு வகைைளில் புதியன 

ைண்டுபிடித்தல் 

துகற ஈ விவசாயம் – பூந்பதாட்டக் ைகல / பதாட்டக் ைகல / தாவர பயிர்தசய்கை 

துகற உ 
சுைாதாரம் மற்றும் பபாேகன -  மருத்துவம் / மருந்துைள் மற்றும் அறுகவ 

சிைிச்கசக்குாிய ைருவிைள் 
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துகற ஊ 
சக்தி – சக்தி விகனத்திறன்மிகு ைருவிைள் / புதிய சக்தி மூலைங்ைள் / 

புதுப்பிக்ைத்தக்ை சக்தி மூலைங்ைள் 

துகற எ 
புைலிடம் – ைட்டிடக்ைகல/ மரதளபாட பவகல/ உபலாை பவகல/ 

 ிர்மாை ைட்டிட பைிைள்/ தளபாடம் 

துகற ஏ 
ததாழில்நுட்பவியல் ைருவிைள்  – சுய ைற்கையாளருக்ைான ைருவிைள் 

மற்றும் தமன் தபாருள், விஞ்ஞானம் மற்றும் எண்ைைிதவியலின் 

தத்துவங்ைள் 

துகற ஐ பாதுைாப்பு – சமிக்கஞ / மீட்பு / அனர்த்த அறிவிப்பு 

துகற ஒ 
ஆகடத் ததாழிற்துகற – புடகவைளும் துகையுறுப்புைளும்,  கைைள் / 

கைப்பைிப் தபாருட்ைள் 

துகற ஓ 
ததாடர்பாடல் மற்றும் ைளியாட்டம் – விளம்பரம் / அச்சிடல் / தபாதியிடல் / 

விகளயாட்டு / விகளயாட்டுப் தபாருட்ைள் / ைகலப்பகடப்புைள் 

துகற ஒள 
பபாக்குவரத்து – பமாட்டார் வாைனம் / ைடற் பிரயாைம் / வான்தவளிப் 

பபாக்குவரத்து 

துகற ஃ 
 ீர் /  ீர் பபணுகை /  ீர் தூய்கமயாக்ைல் /  ீர் பாதுைாப்பு / மாசுறல் /  ீாின் 

சிக்ைன பாவகன 

 

 

“சஹசக்  ிமவும் 2015” இல் ஒவ்தவாரு வகுதியிலும் முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்ட 

புத்தாக்ைங்ைளின் எண்ைிக்கையானது ைீபழ பட வகரபில் ைாட்டப்பட்டுள்ளது  (பட வகரபு 

2. 4. 3.).   
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  பட வகரபு 2.4.3 – ஒவ்தவாரு வகுதியிலும் முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்ட புத்தாக்ைங்ைளின் 

எண்ைிக்கை  

 

 

 

 

விருதுைளும் பாிசுைளும் 

 

பதசியக் ைண்ைாட்சியான சஹசக்  ிமவும் 2010 ஆம் ஆண்டு ைண்ைாட்சிக்கு 

முன்கவக்ைப்பட்ட பகடப்புைள் யாவும் 21 பபகரக் தைாண்ட அனுபவம் மிக்ை  டுவர்ைளால் 

மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. அவர்ைளின் பாிந்துகரப்புடன் ைீழ் குறிப்பிடப்பட்ட பவறுபட்ட 

விருதுைள் புத்தாக்குனர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது. 

 

விருது வழங்ைல் கவபவமானது 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 02 ஆம் திைதி 

பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த சர்வபதச மா ாட்டு மண்டபத்தின் தசயற்குழு அகற ‘ஆ’ வில் 

இடம்தபற்றதுடன் இந்த மாதபரும் கவபவத்தில் விஞ்ஞான ததாழில்நுட்பவியல் ஆராய்ச்சி 

அகமச்சின் அகமச்சர் தைளரவ. சுசில் பிபரம ஜயந்த பிரதம அதிதியாை ைலந்துதைாண்டார். 

 

No. of 

பள்ளிக்கூடம் 

திறந்த 

பல்ைகலக்ைழைம் 

வர்த்தைப்படுத்தப் 

பட்டகவ 

ததாழில்நுட்பவியல் 

துகற 
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படசிஸ் விருது 

 

புத்தாக்ைங்ைளுக்கும் புதுகம ைண்டுபிடித்தலுக்குமான “சஹசக்  ிமவும்” பதசிய 

ைண்ைாட்சிக்குள் உள்ளடங்கும் வகுதிைளுக்குள் அடங்கும் புத்தாக்ைங்ைள் யாவற்றிலும் மிைச் 

சிறப்பானதிற்கு ‘படசிஸ் விருது’ வழங்ைப்பட்டது. படசிஸ் விருது தவற்றியாளர்ைளுக்கு 

ரூபாய் 750,000/- ைாசுப் பாிசும் படசிஸ் தவற்றிக் பைாப்கபயும் ஒரு சான்றிதழும் 

வழங்ைப்படும். சஹசக்  ிமவும் 2015 இல் படசிஸ் விருதிகன தவற்றிதைாண்டவர்ைளின் 

விபரங்ைள் ைீபழ தரப்பட்டுள்ளது. (அட்டவகை 2.4.4) 

 

அட்டவகை: 2.4.4 - படசிஸ் விருதிகன தவற்றிதைாண்டவர்ைளின் விபரங்ைள் 

வகுதி புத்தாக்ைத்தின் தபயர் புத்தாக்குனாின் தபயர் 

 

திறந்த 

 

தகைகமயற்றது 

பல்ைகலக்ைழைம் மற்றும் 

மூன்றாம்  ிகலக் ைல்வி 

 ிறுவைம் 

 

தகைகமயற்றது 

வர்த்தைமயப்படுத்தப்பட்ட 

புத்தாக்ைங்ைள் 

ஸ்மார்ட் சீலிங் மின் 

ைாற்றாடி ைட்டுப்படுத்தி 

பபரா. தை.தை.கவ.டபிள்யு. 

தபபரரா 

பள்ளிக்கூடம் (ைனிஸ்ட 

படசிஸ் விருதுைள் 03) 

தன்னியக்ை இடியப்ப 

இயந்திரம் 

எ.  ிபுன் எபவாேைா டி. 

தசாய்சா 

குருகுல வித்யாலய, ைளனிய. 

மின்னணுவியல் ைம்பி 

மற்றும்  ிறமாகலமான 

இயந்திரம் 

 தீசா பண்டார 

ததன்னபைான் 

அரங்ைல இரண்டாம்  ிகல 

ைல்லூாி, தைாத்மபல. 

Hydraulic operated Vice சனுஜா உடன்த 

அபயவிக்ைிரம 

தர்மாபசாை வித்தியாலய, 

அம்பலாங்தைாட. 
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பதசிய ாீதியில் முக்ைியத்துவம் தபற்ற துகறைளுக்ைான விருதுைள் 

பதசிய ாீதியில் முக்ைியத்துவம் தபற்றததன இனம் ைாைப்பட்ட ஐந்து துகறைளின் ைீழ் 

அடங்கும் புத்தாக்ைங்ைளுக்கு விருதுைள் வழங்ைப்பட்டது இந்த விருதுைகள 

தபற்றுக்தைாள்வதற்கு தகைகமயுகடயதாய் ைருதப்பட்ட புத்தாக்ைங்ைளுக்கு ரூபாய் 

200,000/- ைாசுப்பாிசும், தவற்றிக் பைாப்கபயும் மற்றும் ஒரு சான்றிதழும் வழங்ைப்பட்டது. 

இதற்ைகமவுற இரு புத்தாக்ைங்ைள் இந்தத் துகறயின் ைீழ் இனம் ைாைப்பட்டது. 

 

துகற விருதுைள் 

 

“சஹசக்  ிமவும் – 2015” ைண்ைாட்சியின் பபாது புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளுகடய 

புத்தாக்ைங்ைகள13 துகறைளின் ைீழ் சமர்ப்பிப்பதற்கு வசதி தசய்து தைாடுக்ைப்பட்டதுடன் 

ஒவ்தவாரு துகறயிலும் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் இடங்ைகளப் தபற்றுக்தைாண்ட 

புத்தாக்ைங்ைளுக்கு பைப்பாிசு, பதக்ைங்ைள் மற்றும் சான்றிதழ்ைள் வழங்ைப்பட்டன. 

வழங்ைப்பட்ட விருதுைளின் விபரங்ைள் வருமாறு. 
 

         அட்டவகை: 2.4.5 – துகற விருதுைள் 

வகுதி இடம் பைப்பாிசு 

(ரூபாய்) 

பதக்ைம் சான்றிதழ் 

 

திறந்த 

முதலாவது ரூபாய். 100,000.00 தங்ைப்பதக்ைம் √ 

இரண்டாவது ரூபாய்.  50,000.00  √ 

மூன்றாவது ரூபாய்.  25,000.00  √ 

 

பல்ைகலக்ைழைம் 

மற்றும் மூன்றாம் 

 ிகலக் ைல்வி  

முதலாவது ரூபாய். 100,000.00 தங்ைப்பதக்ைம் √ 

இரண்டாவது ரூபாய்.   50,000.00  √ 

மூன்றாவது ரூபாய்.  25,000.00  √ 

 

வர்த்தைமயப்படுத்

தப்பட்டகவ 

முதலாவது  

பைப்பாிசு 

உள்ளடக்ைப் 

படவில்கல 

தங்ைப்பதக்ைம் √ 

இரண்டாவது  √ 

மூன்றாவது  √ 

 

பள்ளிக்கூடம் 

முதலாவது ரூபாய். 25,000.00 தங்ைப்பதக்ைம் √ 

இரண்டாவது ரூபாய். 15,000.00  √ 

மூன்றாவது ரூபாய். 10,000.00  √ 
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இதற்ைகமவுற “சஹசக்  ிமவும் – 2015” ைண்ைாட்சிக்கு முன்கவக்ைப்பட்ட 

புத்தாக்ைங்ைளுக்குள் 64 புத்தாக்ைங்ைளுக்கு விருது வழங்ைப்பட்டது. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 உரு 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

   உரு 16     உரு 17 

உரு 15, 16 , 17 என்பன விருது வழங்ைல் கவபவத்தின் விபசட சந்தர்ப்பங்ைள். 

 

2.5  புத்தாக்குனர்ைளுக்ைான ஜனாதிபதி விருதுைள் 

 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ைழைம் தாபிக்ைப்பட்ட சட்டமான 1979ஆம் ஆண்டின் இல. 53 ஆம் 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஊக்குவிப்பு சட்டத்திற்கு அகமவுற இலங்கை புத்தாக்குனர் 

ைழைமானது ைாப்புாிகம தபற்ற விண்ைப்பங்ைளுக்கு ஜனாதிபதி விருது வழங்குவதற்கு 

அதிைாரம் தைாண்டுள்ளது. 
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இதற்ைகமவுற, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுைளில் ைாப்புாிகம தபற்ற (2013 – 44 

புத்தாக்ைங்ைள், 2014 – 17 புத்தாக்ைங்ைள்) 61 விண்ைப்பங்ைள் ஜனாதிபதி விருது 

வழங்ைலிற்கு ததாிவு தசய்தல்  ிமித்தம் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. அதி பமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்ைளினால்  ியமிக்ைப்பட்ட 15 பபகரக் தைாண்ட  டுவர்ைளால் புத்தாக்ை மதிப்பீடு 

முன்தனடுக்ைப்பட்டது. 

 

 விவசாயம்  பாரம்பாிய மருத்துவம் 

 உைவுத் ததாழில்நுட்பம்  மக்ைள்  லன்புாி 

 மருத்துவம்  சூழல் 

 இறக்குமதி பதிவீடு  கைத்ததாழில் ததாழில்நுட்பம் 

 தபௌதிைவியல்  பதசிய பாதுைாப்பு 

 எந்திரவியல்  ைகல 

 சக்தி  இரசாயனவியல் 

 பபாக்குவரத்து  

2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 18 புத்தாக்ைங்ைளும் 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 11 புத்தாக்ைங்ைளும் 

ஜனாதிபதி விருதுக்குாியனவாய் பாிந்துகரப்பு தசய்யப்பட்டது.  

அதி பமதகு ஜனாதிபதி அவர்ைளால்  தகலகம தாங்ைலுடன் ஜனாதிபதி விருது கவபவத்கத 

 டாத்துவதற்கு திைதி ஒன்றிகன பைாாி எழுதப்பட்ட ைடிததமான்று ஜனாதிபதி 

தசயலைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

  உரு 18      உரு 19 

உரு 18, 19: ஜனாதிபதி விருதுக்குாிய புத்தாக்ைத் ததாிவிற்ைான ப ர் ைாைலின் பபாது 

எடுக்ைப்பட்டகவ. 
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2.6 சர்வபதச புத்தாக்ைம் மற்றும் புதுகம ைண்டுபிடித்தல் ைண்ைாட்சியில் புத்தாக்குனர் 

பங்குதபறல் 

 
 

2.6.1   சுவிஸ்லாந்திலுள்ள தஜனிவாவில் ஏப்ரல் மாதம் 15 – 16 ஆம் திைதி வகர  

இடம்தபற்ற 43 வது தஜனிவா சர்வபதச புத்தாக்ை ைண்ைாட்சியில் இலங்கை 

புத்தாக்குனர்ைகள பங்குதபறச் தசய்வதற்கு இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு 

ஏற்பாடுைகளச் தசய்தது. 
 

இந்த  ிைழ்ச்சித்திட்டமானது பல குறிக்பைாள்ைகள, அதாவது ஏகனய  ாடுைளிகனச் சார்ந்த 

புத்தாக்ைங்ைளின் தரம் மற்றும் பபாட்டியிடக்கூடிய தகைகம என்பனவற்கற இனம் 

ைாண்தலாம். புத்தாக்ைங்ைகள சர்வபதச ைண்ைாட்சியில் முன்னளிப்பு தசய்வதற்கு 

வாய்ப்புைகள வழங்குவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்ைகள பதட முடியும் என்பதுடன் சர்வபதச 

விருதுைகள தபற்றுக்தைாள்ளவும்  ம் தாய் ாட்டிற்கு அங்ைிைாரத்கத பதடிக் தைாடுக்ைின்றது. 
 

 

இதகனத் ததாடர்ந்து, 2015 ஆம் ஆண்டில் தஜனிவாவில் இடம்தபற்ற சர்வபதச 

ைண்ைாட்சியில் பங்குதைாள்வதற்கு இலங்கை புத்தாக்ைங்ைள் ஐந்திகன இலங்கை 

புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின்  ிதியுதவியுடன் பங்குதைாள்ளச் தசய்வதற்கு  டவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டன. இந்தக் ைண்ைாட்சியின்பபாது, இலங்கைப் புத்தாக்ைங்ைள் ஐந்திற்கும் 

தங்ைப்பதக்ைங்ைள் ைிகடத்தகம குறிப்பிடத்தக்ைது. இந்த ைண்ைாட்சியில் பங்குதைாண்ட 

புத்தாக்குனர்ைளின் விபரங்ைளும் அவர்ைள் தபற்றுக்தைாண்ட விருதுைளின் விபரங்ைளும் 

வருமாறு (அட்டவகை 2.6.1.1). 
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  உரு 20      உரு 21 

புத்தாக்குனாின் தபயர் புத்தாக்ைம் இடம் 

டபிள்யூ. எஸ். ஆர். தாமல் 

தை. ஜி. டி. டிபவான் 

லயன்த 

 

Rail Gate Controlling System using 

Fuzzy Logic 

 

தங்ைப்பதக்ைம் 

ைலா ிதி. ஆர். எம். எச். 

எம். எ. ஐ. பஹரத்  

Peripheral Nerve Stimulator Needle 

with Extended Function 

 

ஜூாிைளின் விபசட 

பாிந்துகரப்புடன் 

தங்ைப் பதக்ைம் 

எம். ஐமன் தபபராஸ்  

 

Smart Intelligent Jacket that uses 

body heat to charge batteries 

 

தங்ைப்பதக்ைம் 

அனுர சூாிய ஆராய்ச்சி 

 

Safety Coconut Husk Feeding 

Mechanism to extract Bristol Fibre 

from Traditional Extraction Process 

 

தங்ைப்பதக்ைம் 

ைலா ிதி. தை. டி. டி. 

ைஹாதுவ  

Diabetic Foot Assessment Solution 

Temperature and Vibration Combo 

for Home Assessment Diabetic Foot 

 

ஜூாிைளின் விபசட 

பாிந்துகரப்புடன் 

தங்ைப் பதக்ைம் 
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உரு 20, 21: தஜனிவா புத்தாக்ை ைண்ைாட்சியில் தங்ைப்பதக்ைங்ைகள தவன்ற 

புத்தாக்குனர்ைளும் அவர்ைளின் பதக்ைங்ைளும் சான்றிதழ்ைளும். 

 

 

 

 

2.7 புத்தாக்ைங்ைகள வர்த்தைமயப்படுத்துவதில் துகைகம 

 

2.7.1 புத்தாக்குனர்  ிதியம் 

 

புத்தாக்குனர்ைளுக்கு அவர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைகள வர்த்தைமயப்படுத்துவதற்கு  ிதியம் 

வழங்குவதனூடாை உதவுதல் என்ற குறிக்பைாளிகன அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு 2014 

தசப்தடம்பர் மாதம் “Invent 2014” என்ற  ிைழ்ச்சித் திட்டம் ததாடங்ைப்பட்டது. இந்த 

 ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் ைீழ் 83 விண்ைப்பங்ைள் ைிகடக்ைப்தபற்றதுடன் அகவ 2015 ஆம் 

ஆண்டில் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. “தன்னியக்ை மின்வலியளவு பாதுைாப்பு முகறகம” 

(Automatic Voltage Security System) எனும் புத்தாக்ைம் வர்த்தைமயப்படுத்தல் தபாருட்டு 

 ிதியீடு தசய்யப்படுவதற்ைாை ததாிவுதசய்யப்பட்டதுடன் இதன்  ிமித்தம் ரூபாய் 400,000/- 

வழங்ைப்பட்டது. 

 

2.7.2 வியாபார பிபரரகைைகள தயாாித்தல், சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் விகனமுயலுகம 

என்பகவ ததாடர்பில் புத்தாக்குனர்ைளுக்கு விழிப்புைர்ச்சி கூட்டத் ததாடர் 

 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவானது, புத்தாக்குனர்ைளுக்ைான ஒரு விழிப்புைர்ச்சி 

பயிற்சிக்  கூட்டத்ததாடாிகன இலங்கை சந்கதப்படுத்துகை  ிறுவைத்துடன் கூட்டிகைந்து 

2015 தபப்ரவாி மாதம் 26 ஆம் திைதி, இலங்கை சந்கதப்படுத்துகை  ிறுவைத்தின் பைட்பபார் 

கூடத்தில்  டாத்துைிறது. 

 

இந்த  ிைழ்ச்சித் திட்டத்தின்பபாது KENT  ிறுவைத்தின் தகலவர் திரு. ைாமினி சப்பரமாது, 3D 

தைான்தசப்ட் ஸ்டூடிபயா இனது சிபரட்ட  ிகறபவற்றுனர் திரு.  ிசங்ை வர்ைபுர, எட்னா 

ைம்பனியின் வியாபார மற்றும் சந்கதப்படுத்துகை  ிகறபவற்றுனர் திரு. தைலும் 

பஹவாவசம் மற்றும் விகனமுயலுனர்  ிோன் பமுனுஆராய்ச்சி ஆைிபயார் 

புத்தாக்குனர்ைளுக்ைாை உகரயாற்றினர். இகதவிட இந்தக் கூட்டத்ததாடாின் பபாது 

ஆகைக்குழுவின்  ிதி அலுவலர் திருமதி.  திோ சதுரங்ைி “ைாசுப் பாய்ச்சல் பாதீடு” எனும் 

தகலப்பில் உகரயாற்றினார். 
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  உரு 22      உரு 23 
 

உரு 22, 23: இலங்கை சந்கதப்படுத்துகை  ிறுவைத்தில்  டாத்தப்பட்ட விழிப்புைர்ச்சி 

 ிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் பபாது எடுக்ைப்பட்ட சில  ிைழ்வுைள் 

 

2.7.3 புத்தாக்குனர்ைளுக்கு Air time  தபற்றுக்தைாள்வதற்கு துகைகம 
 

இலங்கை புத்தாக்குனர்ைளின் புத்தாக்ைங்ைளுக்கு ஒரு பிரசாரத்கத வழங்கும் முைமாை, 

புத்தாக்குனர்ைள் ரூபவாஹினி அகலவாிகசயில் ஒளிபரப்பப்படும் “வியாபாாிை பலாைய” 

(வியாபாாிைளின் உலைம்) எனும்  ிைழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு அறிமுைப்படுத்தி கவக்ைப்பட்டனர். 

இகதவிட, ஆகைக்குழுவானது இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் “அபப ஹபனு” 

 ிைழ்ச்சித் திட்டத்திலும் மற்றும் “ரங்ைிாி FM” இல் “ாிதி புவத்”  ிைழ்ச்சித் திட்டத்திலும் 

தம்முகடய புத்தாக்ைங்ைள் பற்றிய விபரங்ைகள தவளிப்படுத்த சந்தர்ப்பம் வழங்ைினர். 
 

2.7.4 கூட்டுறவுத் துகறயிடமிருந்து ஆதாரச் பசகவைள் 
 

ஆகைக்குழுவிற்கு தனியார் துகறயினரால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட ைீழ் குறிப்பிடப்பட்ட 

புத்தாக்குனர்ைளுக்கு தமது புத்தாக்ைங்ைகள வர்த்தைமயப்படுத்துகை தசய்வதற்கு தனியார் 

துகற ைம்பனிைளிடமிருந்து துகைகமைள் தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டன. 
 

அ)  திரு. தசக்ைி லதீப் என்பவாினால் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட “பதால் ப ாய்ைளுக்ைான மூலிகை      

மருந்து. இதகன வர்த்தைமயப்படுத்துகை தசய்வதற்கு, த லங்ைா ஏன்ஜல் த ட்வர்க் (LAN) 

 ிதியீடு தசய்த்துடன் இது தற்பபாது பாாிய அளவில் உற்பத்தி தசய்யப்படுைின்றது. 
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     உரு 24 

     உரு 24:  ிதியீடு தசய்யும் LAN ைம்பனியிடமிருந்து திரு. தசக்ைி லதீப் விருது வாங்கும் 

சந்தர்ப்பம். 

 

ஆ)  திரு. டபிள்யூ. தவல்ைம என்பவாினால் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட ‘சூாிய விளக்கு’. வடமத்திய  

மாைாைத்தில் மின்சார வசதியின்றி வாழும், குகறந்த வருமானத்கதப் தபறும் 

குடும்பங்ைளுக்ைாை ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. இதகன வர்த்தைமயப்படுத்துகை தசய்வதற்கு 

ஜினபசன குரூப்  ிறுவைத்தின் துகை  ிறுவனமான ஜினபசன புத்தாக்ை மற்றும் 

ததாழில்நுட்பவியல்  ிறுவைம்  ிதியீடு தசய்யும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

    உரு 25 

உரு 25:    சூாிய விளக்குைகள பைிரும்  ிைழ்வின் பபாது. 

 

இ) திறந்த பல்ைகலக்ைழைம், மற்றும் மூன்றாம்  ிகலக் ைல்வி  ிறுவைம் அத்துடன்     

வர்த்தைமயப்படுத்தப்பட்ட புத்தாக்ைங்ைளும் பள்ளிக்கூடங்ைளும் ஆைிய சைல 

வகுதிைளிலும் 1ஆம் 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் இடத்கத சூழல், சக்தி, ஆகட மற்றும் புடகவக் 

கைத்ததாழிற் துகறயில் தபற்றுக்தைாண்ட புத்தாக்குனர்ைளுக்கு பதசிய ைண்ைாட்சியான 

சஹசக்  ிமவும் 2015 ைண்ைாட்சியில் விருதுைள், பதக்ைங்ைள் வழங்ை ரூபாய் 435,000/- 

அநுசரகையானது பிரண்டிக்ஸ்  ிறுவைத்தினால் தசய்யப்பட்டது. 

 

2.8 மனிதவள அபிவிருத்தி 

 

இலங்கை புத்தாக்குனர்ைளுக்கு தரமான விகனத்திறன் மிகு பசகவகய வழங்குவதற்ைாை 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவிகன சார்ந்த பதவியைியினருக்கு, வலுவூட்டும்  
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ப ாக்குடன் பவறுபட்ட பயிற்சி  ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளாவன இலங்கை புத்தாக்குனர் 

ஆகைக்குழுவினரால் முன்தனடுக்ைப்பட்டது. இதற்ைகமவுற, 2015 ஆம் ஆண்டில் 

 டாத்தப்பட்ட மூன்று பயிற்சி  ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளில் மூன்று அலுவலர்ைள் 

பங்குபற்றினர். (PARG பசகவைள் தனியார்  ிறுவைம் – 2  ிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், திறன் 

அபிவிருத்தி  ிதியம் – 1  ிைழ்ச்சித்திட்டம்). 

 

திருமதி சம்பிைா விபஜதுங்ை, ஆசியா பசுபிக் வலயத்தின் ICANN SSR 

முைாகமயாளாினால் இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவிகனச் பசர்ந்த சைல 

பதவியைியினருக்ைாைவும் ைைைித் துகறயுடன் ததாடர்புகடய விடயங்ைள் ததாடர்பில் 

 டாத்தப்பட்ட பயிற்சி  ிைழ்ச்சித் திட்டம். 

 

ைாப்புாிகமத் தைவல்ைகள பதடல் மற்றும் ைாப்புாிகம விண்ைப்பதமான்கற வகரவு 

தசய்தல் ததாடர்பில் பயிற்சியிகன புத்தாக்குனர்ைளுக்கு வழங்குதல் தபாருட்டு, 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவானது பதசிய அதிபுலகமச் தசாத்து 

அலுவலைத்துடன் (NIPO) பவறு இரு அலுவலைத்துடனும் இகைந்து ஒரு 

ததாழில்நுட்பவியல் மற்றும் புத்தாக்ை ஆதார  ிகலயத்கத ஸ்தாபித்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 26: இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவிகன சார்ந்த அலுவலைர்ைளுடன் 

விஞ்ஞான ததாழில்நுட்பவியல், ஆராய்ச்சி அகமச்சின் அகமச்சர் 

தைளரவ. சுசில் பிபரமஜயந்த மற்றும் விஞ்ஞான ததாழில்நுட்பவியல், 

ஆராய்ச்சி அகமச்சின் தசயலாளர் திருமதி விஜயலக்ஷ்மி ஆைிபயாகர 

படத்தில் ைாைலாம்.
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நிதியியல் கூற்று 

2015 (மீள்குறிப்பீடு) 
 
2015 டிசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்திற்குாியது 
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இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு   

 ிதியியல்  ிகலகமக் கூற்று   

டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாை குறிப்புைள் 

2015 

(மீள்குறிப்பீடு) 

2014 

(மீள்குறிப்பீடு) 

    இலங்கை ரூபாய்  இலங்கை ரூபாய்   

தசாத்துைள்       

 டப்புச் தசாத்துைள்       

ைாசும் வங்ைி மீதியும் 9           15,143,235             12,209,207  

ஏகனய தபறுகைைள் 7                   11,322                   845,080  

பதர்தல் ஆகையாளாிடமிருந்து 

தபற்றுக்தைாண்டகவைள்                               -                       13,525  

பண்டிகை முற்பைம்                        4,550                     15,300  

மீளளிக்ைத்தக்ை கவப்புைள் 8              1,100,000               1,865,674  

அனர்த்தக் ைடன்                   160,063                   150,540  

பதசிய பயிலுனர் கைத்ததாழில் பயிற்சி 

அதிைாரசகபயிடமிருந்து தபறபவண்டயகவ                        7,560                       7,560  

ஏகனய முற்பைங்ைள்                   136,633                   136,633  

ைடன் புத்தாக்குனர்  ிதியம்                9,445,281               9,417,723  

ஏகனய ஒப்பந்த பசகவைளுக்ைான முற்பைம்                   341,088                   341,088  

(ைழிக்ை) ஐயக்ைடன் ைடன்பட்படார் ஒதுக்ைீடு  
(100%) 12            (9,802,964)             (9,317,683) 

வாடகை முற்பைம்                2,675,893               2,700,000  

எாிதபாருள் கவப்பு                   100,000                   100,000  

ைாைிதாயிைள் இருப்பு 14                 120,240                     85,930  

              19,442,901             18,570,576  

 டப்பல்லாத தசாத்துைள்       

ைடன் புத்தாக்குனர்  ிதியம்                   288,860                     16,458  

அனர்த்தக் ைடன்                   458,652                   540,646  

தசாத்து, ஆதனம் மற்றும் ைருவிைள் 5              6,556,417               8,950,301  

                 7,303,929               9,507,405  

தமாத்தச் தசாத்துைள்     26,746,830    28,077,981  
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 ிதியம் மற்றும் தபாறுப்புைள் 

 டப்பு தபாறுப்புைள்        

தசலுத்தப்படபவண்டிய ஏகனயகவைள் 11                      3,200                     91,481  

 ிலுகவச் தசலவினங்ைள் 10              1,538,745                   487,409  

                 1,541,945                   578,890  

 டப்பல்லா தபாறுப்புைள்       

பைிக்தைாகட ஏற்பாடு 6              2,238,205               1,835,385  

தமாத்த தபாறுப்புைள்         3,780,150         2,414,275  

பதறிய தசாத்துைள்       22,966,680       25,663,707  

        

பதறிய தசாத்துைள்/ஒப்புரவு       

புத்தாக்குனர்  ிதியம்                9,793,495             10,484,297  

திரட்டப்பட்ட  ிதியம்             13,173,185             15,179,410  

தமாத்த  பதறிய தசாத்துைள்/ஒப்புரவு             22,966,680             25,663,707  

        

பக்ைம் 7 மற்றும் பக்ைம் 8-11 வகரயுள்ள குறிப்புைள் இந்த ைைக்குைளின் ஒருங்ைிகைக்ைப்பட்ட 

பகுதிைளாகும். 

        

        

என். சதுரங்ைனி எபா   தை. தை. டி. என். ைஹடபிடிய 

உதவிப் பைிப்பாளர் ( ிதி) – பதில் 

ைடகமயாற்றல்   

பைிப்பாளர்/சி. ி.அ. -  பதில் 

ைடகமயாற்றல் 

         

இந்த  ிதிக்கூற்றுக்ைளின் தயாாிப்பிற்கும் முன்னளிப்பிற்கும் சகபப் பைிப்பாளர்ைபள தபாறுப்பாகும். 
 

இந்த  ிதிக்கூற்றுக்ைளாவன சகப பைிப்பாளர்ைளினால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்டு அவர்ைள் சார்பில் 

கைதயாப்பமிடப்பட்டுள்ளது.  

        
 

        
 

C. மபைஸ் எதிாிசிங்ை                 எச். எம். ஆர். ைிாில்பல   
 

ஆகையாளர்                 உதவி  ஆகையாளர்   
 

         

        
 

ைல்பனி இராஜபக்ே       
 

உதவி  ஆகையாளர்       
 

         

2016 பம 06 
       

 



34 

 

 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு   

 ிதியியல் தசயலாற்றுகைக் கூற்று  
    

    

டிசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்திற்குாியது குறிப்புைள் 

2015 
(மீள்குறிப்பீடு) 

 2014 
(மீள்குறிப்பீடு)  

    இலங்கை ரூபாய் இலங்கை ரூபாய் 

வருமானம்     

அரச பங்ைளிப்பு     

அரச பங்ைளிப்பு -  டப்பு 13   22,312,512    18,004,000  

மூலதன மானிய ைடன் தீர்பு – ைருத்திட்ட 

தசலவினம் 4   25,750,924    27,565,375  

மூலதன மானிய ைடன் தீர்பு – தப. பதய்வு 5     2,949,222      2,514,538  

ஏகனய வருமானம் 1        217,764         311,526  

     

     

ஏகனய வருமானம்      51,230,422    48,395,439  

     

தசலவினங்ைள்     

 டப்பு தசலவினங்ைள்     

 ிர்வாைம் தாபிப்பு     

தனி ஆள் பவதனாதிைள் 2   12,484,124      9,903,848  

 ிர்வாைம் மற்றும் தாபிப்பு மற்றும் 

தசலவினங்ைள் 3   12,909,609      9,934,259  

தபறுமானத் பதய்வு –  ிகலயான 

தசாத்துைள் 5     2,949,222      2,514,538  

பைிக்தைாகட 6        712,615         398,878  

     

மூலதன தசலவினங்ைள்     

புத்தாக்குனர் ஊக்குவிப்பு தசலவினங்ைள் 4   25,750,924    27,565,375  

     

தமாத்த தசலவினம்     54,806,494    50,316,898  

வருடத்திற்ைான மிகை/ ட்டம்     (3,576,072)   (1,921,459) 

     

    

பக்ைம் 6 – 7 வகரயிலுமுள்ள ைைக்ைியல் தைாள்கைைள் மற்றும் பக்ைம் 8 – 11 வகரயுமுள்ள 

குறிப்புைளாவன இந்த  ிதிக் கூற்றுைளின் ஒருங்ைிகைக்ைப்பட்ட பகுதிைளாகும். 
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இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழு      

ஒப்புரவு மாற்றக் கூற்று 
     

       
       

  

 

திரட்டப்பட்ட 

 ிதியம்  

 மூலதன 

மானிய 

 ிதியம்  

 புத்தாக்குனர் 

 ிதியம்  

 தமாத்த 

ஒப்புரவு  

  குறிப்புைள் 
இலங்கை 

ரூபாய்   
 இலங்கை 

ரூபாய்  
இலங்கை 

ரூபாய் 

       
2014 ஜனவாி 01 ஆம் திைதியில் 

உள்ளவாறான மிகுதி (மீள்குறிப்பீடு)  

         
7,180,782    

        
4,001,821  

       
11,182,604  

2014 வருடத்திற்ைான மிகை( ட்டம்)  

       
(1,921,459)                        -    

       
(1,921,459) 

மூலதன தபறுகை 13 
       

40,000,000  
     

40,000,000                       -    
       

40,000,000  

ைருத்திட்ட  டவடிக்கைைளில் மூலதன 

தபறுகையில் ைடன் தீர்வு 4 
     

(27,565,375) 
   

(27,565,375)                      -    
     

(27,565,375) 

தபறுமான பதய்வில் ைடன் தீர்வு   

       
(2,514,538) 

     
(2,514,538)                      -    

       
(2,514,538) 

அகமச்சிடமிருந்து பங்ைளிப்பு                        -      
   

8,000,000.00  
         

8,000,000  

 புத்தாக்குனர்ைளுக்கு பைிர்வு      
  

(1,517,524.00) 
       

(1,517,524) 

 2014 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மிகுதி 

(மீள்குறிப்பீடு)    
  

15,179,409.85  
  

9,920,087.09  
 

10,484,297.34  
  

25,663,707.19  

       

2015 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மிகுதி  

       
15,179,410  

       
9,920,087  

      
10,484,297  

       
25,663,707  

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான மிகை/( ட்டம்)  

       
(3,576,072)                        -    

       
(3,576,072) 

மூலதன தபறுகை 13 
       

30,269,992  
     

30,269,992                       -    
       

30,269,992  

ைருத்திட்ட  டவடிக்கைைளில் மூலதன 

தபறுகையில் ைடன் தீர்வு 4 
     

(25,750,924) 
   

(25,750,924)  

     
(25,750,924) 

தபறுமான பதய்வில் ைடன் தீர்வு  

       
(2,949,222) 

     
(2,949,222)  

       
(2,949,222) 

புத்தாக்குனர் முன்பனற்ற மீளாய்வு 

தசலவினம்     
            

(31,675) 
            

(31,675) 

"Invent 2015" தசலவினம்     
          

(659,127) 
          

(659,127) 

2015 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மிகுதி 

(மீள்குறிப்பீடு)   
       

13,173,185  
     

11,489,934  
        

9,793,495  
       

22,966,680  

       

பக்ைம் 6 – 7 வகரயிலுமுள்ள ைைக்ைியல் தைாள்கைைள் மற்றும் பக்ைம் 8 – 11 வகரயுமுள்ள குறிப்புைளாவன 

இந்த  ிதிக் கூற்றுைளின் ஒருங்ைிகைக்ைப்பட்ட பகுதிைளாகும். 
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ைாசுப் பாய்ச்சல் கூற்று      

 டிசம்பர் 31 இல் முடிவுற்ற வருடத்திற்குாியது   

2015 

(மீள்குறிப்பீடு)  

 2014 

(மீள்குறிப்பீடு) 

   குறிப்புைள் இலங்கை ரூபாய்   இலங்கை ரூபாய் 

ததாழிற்பாட்டு தசயற்பாடுைளிலிருந்து ைாசுப் பாய்ச்சல்      

 மிகை/( ட்டம்)   

   
(3,576,072)  

    
(1,921,459) 

        

 

ைாசல்லாத 

தபயர்ச்சிைள்       

 

தபறுமானத் 

பதய்வு  5      2,949,222         2,514,538  

 

மூலதன மானிய ைடன் தீர்வு – ைருத்திட்ட 

தசலவினங்ைள் 4 
 

(25,750,924)  

  
(27,565,375) 

 

மூலதன மானிய ைடன் தீர்வு – 

பைிக்தைாகடக்ைான தபறு. பதய்வு ஒது.  

   
(2,949,222)  

    
(2,514,538) 

   6         712,615            398,878  

 விற்பகன  ட்டம் (அலு. தபாரு.)                      -                74,840  

 விற்பகன இலாபம் (ஏகனய ைருவிைள்)  

         
(11,375)  

          
(12,040) 

 ஐயக்ைடன் ைடன்பட்படார் ஒதுக்ைீடு 12         485,281   

       
(216,538) 

       

 சீராக்ைங்ைளாவன:       

 ைாைிதாயிைள் இருப்பு மாற்றம்  

         
(34,310)  

          
(85,930) 

 வாடகை முற்பை மாற்றங்ைள்  

           
24,107   

    
(2,700,000) 

 பண்டிகை முற்பை மாற்றங்ைள்  

           
10,750   

            
(7,000) 

 

பதர்தல் ஆகையாளாிடம் தபற்றுக்தைாண்டகவைளில் 

மாற்றங்ைள் 

           
13,525   

                     
-    

  ிலுகவ தசலவினங்ைளில் மாற்றங்ைள்       1,051,336   

    
(1,713,269) 

 ஏகனய தபறுகைைளில் மாற்றங்ைள்          833,758   

       
(843,240) 

 மீளளிக்ைத்தக்ை கவப்புைளில் மாற்றங்ைள்          765,674   

    
(1,865,674) 

 ஏகனய தைாடுப்பனவுைளில் மாற்றங்ைள்  

         
(88,281)  

          
(83,919) 

    

 
(25,563,915)   

  
(36,540,728) 

 பைிக்தைாகட தைாடுப்பனவு  

       
(309,795)           131,472  

 

ததாழிற்பாட்டு தசயற்பாடுைளிலான பதறிய ைாசுப் 

பாய்ச்சல்  

 
(25,873,710)   

  
(36,672,200) 

        



37 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                  
 

முதலீட்டு தசயற்பாடுைளில் ைாசுப் பாய்ச்சல்      

 தசாத்து, ஆதனம் மற்றும் ைருவிைள் தைாள்வனவு 5 
       

(555,338)  

    
(2,964,338) 

 தபாருத்துைள் பிாித்ததடுப்பு ைிரயச்தசலவு                      -     

       
(162,460) 

 தசாத்து மற்றும் ைருவிைளின் பிாித்ததடுப்பு  

           
11,375              12,040  

 ைடன் புத்தாக்குனர்  ிதிய மீள் தைாடுப்பனவு          100,040            100,040  

 

 

அனர்த்த ைடன் மானியம்  

 
(218,800)  

       
(252,160) 

 அனர்த்த ைடன் மீள் தைாடுப்பனவு          291,270            269,175  

 புத்தாக்குனர்  ிதியத்திலிருந்து ைடன் மானியம்  

       
(400,000)  

                     
-    

 "Invent 2015" தசலவினங்ைள்  

       
(690,802)  

                     
-    

 

முதலீட்டு தசயற்பாடுைளில் பாவிக்ைப்பட்ட பதறிய 

ைாசு   

   
(1,462,255)   

    
(2,997,703) 

      ிதி தசயற்பாடுைளில் பதறிய ைாசுப் பாய்ச்சல்       

 தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட மூலதன மானியம் 13    30,269,992      40,000,000  

 

புத்தாக்குனர்  ிதியத்திற்கு தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட 

 ிதியம்                      -           8,000,000  

 புத்தாக்குனாினூடாை பைிரப்பட்ட  ிதியம்                      -     

    
(1,517,524) 

 

 ிதி தசயற்பாடுைளிலுருந்து பதறிய ைாசு 

பிறப்பாக்ைம்     30,269,992       46,482,476  

 

வருடக் ைாலப்பகுதியில் ைாசும் ைாசிற்கு 

சமமானவற்றிலும் பதறிய அதிைாிப்பு/குகறவு       2,934,028         6,812,573  

 

வருடத் ததாடக்ைத்தில் ைாசும் ைாசிற்கு 

சமமானகவயும்     12,209,207         5,396,633  

வருட  இறுதியில் ைாசும் ைாசிற்கு சமமானகவயும்                          15,143,235       12,209,207  

வருட  இறுதியில் ைாசும் ைாசிற்கு சமமானகவயும் 

பகுப்பாய்வு      

  ை/கு இல.033-1-001-0-1791066       3,732,454         4,503,538  

  ை/கு இல.033-1-001-0-1791065     11,410,781         7,705,669  

       15,143,235       12,209,207  

        

பக்ைம் 6 – 7 வகரயிலுமுள்ள ைைக்ைியல் தைாள்கைைள் மற்றும் பக்ைம் 8 – 11 வகரயுமுள்ள 

குறிப்புைளாவன இந்த  ிதியியல் கூற்றுைளின் ஒருங்ைிகைக்ைப்பட்ட பகுதிைளாகும். 
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 ிதியியல் கூற்றுைளிலிருந்து குறிப்புைள்    

  

2015 

(மீள்குறிப்பீடு) 

 2014 

(மீள்குறிப்பீடு) 
 

  இலங்கை ரூபாய்   இலங்கை ரூபாய்   
 

1     
 

 அனர்த்தக் ைடன் வட்டி           28,178            29,291   

 ைடன் வட்டி (புத்தாக்குனர்  ிதியம்)           25,000            25,000   

  ானாவித வருமானம்         153,211            28,656   

 

அலுவலை ைருவிைளின் விற்பகன 

வரும்படி           11,375            12,040  
 

 ஐயக்ைடன்பட்படார் பமலதிை ஒதுக்ைீடு                   -            216,538   

          217,764          311,526   

2     
 

 பதவியைி பவதனாதிைள்    
 

 சம்பளங்ைளும் கூலிைளும்      5,301,727       4,522,265   

 வாழ்க்கை தசலவினப் படி      1,839,573       1,821,724   

 விபேட படி      2,679,417          924,613   

 சம்பள பிடிப்பு ைட்டைம்            (9,432)          (29,618)  

 

வகரயறுக்ைப்பட்ட பங்ைளிப்பு 

திட்டத்திற்கு ஊழியர்ைளின் பங்ைளிப்பு    

 

 ஊழியர் பசமலாப  ிதியம்       1,470,524       1,085,230   

 ஊழியர்  ம்பிக்கை தபாறுப்பு  ிதியம்          294,106          218,985   

 

பமலதிை ப ரம் மற்றும் விடுமுகற 

தைாடுப்பனவு         462,894          452,379  
 

 உறுப்பினர்ைளுக்கு ஊதியம்         445,315          908,271   

     12,484,124       9,903,848   

3     
 

 பிரயாைம்           65,924            75,203   

 ைாைிதாயிைள்         310,087          140,040   

 

எாிதபாருள் மற்றும் மசகு எண்தைய் 

தசலவினம்         337,900          573,166  
 

 ைருவிைள் திருத்தல் மற்றும் பபணுகை 95,578 923,785  

 வாைனங்ைள் திருத்தல் மற்றும் பபணுகை         979,486                    -     

 தபாற் தசலவினங்ைள்           28,375            13,790   

 ததாடர்பாடல் ைட்டைங்ைள்         385,838          315,473   

 பாவகனைள்             5,200          142,220   

 ஒப்பந்த தசலவினங்ைள்      1,098,039          671,758   

 மின்சார ைட்டைங்ைள்         851,904          551,534   

 துப்புரவாக்கும் தசலவினங்ைள்         244,555          172,595   

  ீர்க் ைட்டைங்ைள்           63,603            63,529   
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 வாடகை தசலவினங்ைள்      7,159,821       5,540,913   

 ைளியாட்ட தசலவினங்ைள்         135,951          126,621   

 

புதினப் பத்திாிகை, பருவைால சஞ்சிகை 

தசலவினங்ைள்           40,700            32,240  
 

 ஐயக்ைடன்பட்படார் தசலவினங்ைள்         485,281                    -     

 ைைக்ைாய்வு ைட்டைம்         244,420          120,000   

 ஏகனய  ிர்வாை தசலவினங்ைள்         376,947          396,551   

 தபாருத்துக்ைள் விற்பகனயில்  ட்டம்                    -              74,840   

     12,909,609       9,934,259   

4     
 

 

சுயாதீன ததாகலக்ைாட்சி  ிைழ்ச்சித் 

திட்டம்         3,623,802       1,713,205  
 

 

பிராந்திய எல்கலைடந்த  ிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைள்      2,409,282       1,554,532  
 

 

இல. புத். ஆகைக்குழுவின் 

வகலக்ைடப்பீடவிருத்தி         347,888            38,071  
 

 

கைத்ததாழிற்துகற துகறயினருடனான 

பங்குகடகமைகள பமம்படுத்துவதற்கு           51,740                    -    
 

 “சஹசக்  ிமவும்” பதசிய ைண்ைாட்சி    15,832,357     15,884,019   

 

விகன முயலுகம மற்றும் வியாபாரத் 

திறகன விருத்தி தசய்வதற்கு 

புத்தாக்குனர்ைளுக்கு பயிற்சிப் பட்டகற           38,680          264,548  

 

 சர்வபதச ைண்ைாட்சிைளில் பங்குதபறல் 2,795,760 1,050,197  

 ஜனாதிபதி விருது கவபவம்         613,448       2,161,369   

 மனிதவள அபிவிருத்தி           37,967          292,245   

 

 ிதியியல், ததாழில்நுட்பவியல் ஆதாரம் 

(பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த சர்வபதச 

மா ாட்டு மண்டபத்தில் ஏற்பட்ட தீ 

விபத்து பசதங்ைள்)                   -         4,444,913  

 

 

பதசத்திற்கு மகுடம் பதசிய அபிவிருத்தி 

 ிைழ்ச்சித் திட்டம்                   -            162,276  
 

     25,750,924     27,565,375   
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 ிதியியல் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள் (ததாடர்ச்சி) 
 

5 

தபறுமானத் பதய்வு –  

 ிகலயான தசாத்துைள்          
 

 
    

அலுவலை 

ைருவிைள் 

தளபாடமும் 

ைருவிைளும் 

மூலவகை 

மாதிாிைளும் 

தபயர் 

பலகைைளும் 

நூலை 

புத்தைங்ைள் 
வாைனங்ைள் 

ைண்ைாட்சி 

சாவடிைள் 

எறியம், 

 ிழல்படப் 

பிரதிப் 

தபட்டி 

ததாகலக் 

ைாட்சி, 

ைட்புல 

 ாடா 

பதிவிைள் 

அலுவலை 

தபாருத்துைள் 

தமாத்தம்  

 

      

 
               

 

டிசம்பர் 31 ஆம் 

திைதியில் 

உள்ளவாறாை 

    
இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 
இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 
இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 
இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 
இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 

இலங்கை 

ரூபாய்        
' 000 

இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 

இலங்கை 

ரூபாய்        
' 000 

இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 
இலங்கை 

ரூபாய்  ' 000 
 

 
               

 ைிரயம்                                  

 

2014.01.01 இல் 

உள்ள மிகுதி 
   10,153,800      804,697   216,300     193,357   19,917,161    165,120    1,844,944    162,000    1,016,869    34,474,248   

 

வருடைாலப் 

பகுதியில் பசர்க்ைப் 

பட்டகவைள் 

     1,112,276  -    85,000  -         81,030  - - -   1,796,032      3,074,338   

 

வருடைாலப் 

பகுதியில் 

விற்பகன 

        
(827,128) 

- -  (193,357) - - - -    (978,869)   (1,999,354)  

 

2014 டிசம்பர் 31 இல் 

உள்ளவாறான மிகுதி 

(மீள்குறிப்பீடு) 

 10,438,948      804,697   301,300  -  19,998,191    165,120    1,844,944    162,000    1,834,032    35,549,232   

 

வருடைாலப் 

பகுதியில் பசர்க்ைப் 

பட்டகவைள் 

          45,900      371,382     15,500  - - -        88,500  -        34,056         555,338   

 

வருடைாலப் 

பகுதியில் 

விற்பகன 

    
(1,097,615) 

     (75,699)            -    - - -    (463,313) - -   (1,636,626)  

 

2015 டிசம்பர் 31 இல் 

உள்ளவாறான மிகுதி 

(மீள்குறிப்பீடு) 

   9,387,233   1,100,380   316,800  -  19,998,191    165,120    1,470,131    162,000    1,868,088    34,467,944   
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திரட்டப்பட்ட 

தபறுமானத் பதய்வு 

            

 

2014.01.01 இல் 

உள்ள மிகுதி 
     8,477,034      681,907   195,061     192,050   13,532,022    165,120    1,685,444    147,345       985,384    26,061,367   

 

வருடத்திற்ைான 

ைட்டைம் 
        624,700        34,508     12,198         1,308     1,774,973  -        33,000        3,030         30,822      2,514,538   

 
விற்பகன         

(827,128) 
- -  (193,357) - - - -    (956,489)   (1,976,974)  

 

2014 டிசம்பர் 31 இல் 

உள்ளவாறான மிகுதி 

(மீள்குறிப்பீடு) 

   8,274,606      716,415   207,259  -  15,306,995    165,120    1,718,444    150,375         59,717    26,598,931   

 

 
 
 
 

வருடத்திற்ைான 

ைட்டைம் 

  

       
 
 
 

     770,646  

       
 
 
 

56,543  

    
 
 
 

      19,198  

 

 
 
- 

   
 
 
 

1,786,206  

 
 
 
 
- 

       
 
 
 

 38,722  

     
 
 
 

  3,030  

   
 
 
 

274,877  

    
 
 
  

2,949,222  

 

 

விற்பகன      
(1,097,615) 

     (75,699) - - - -    (463,313) - -   (1,636,626) 
 
 

 

2015 டிசம்பர் 31 இல் 

உள்ளவாறான மிகுதி 

(மீள்குறிப்பீடு) 

   7,947,637  697,259       226,457  -  17,093,201    165,120    1,293,853    153,405       334,594    27,911,527   

 

பதறிய புத்தை 

தபறுமதி 
              

 

2014 டிசம்பர் 31 

இல் உள்ளவாறாை      2,164,342        88,282     94,041  -    4,691,196  -      126,500      11,625    1,774,315      8,950,301  
 

 

2015 டிசம்பர் 31 

இல் உள்ளவாறாை 
     1,439,596      403,121     90,343  -    2,904,990  -      176,278        8,595    1,533,495      6,556,417   
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 ிதியியல் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள் (ததாடர்ச்சி) 

    

  

2015 

(மீள்குறிப்பீடு) 

2014 

(மீள்குறிப்பீடு) 
  

    இலங்கை ரூபாய் இலங்கை ரூபாய்   

     
  

6 பைிக்தைாகட    
  

 ஜனவாி 01 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி       1,835,385       1,567,979    

 வருடத்திற்ைான ஒதுக்ைீடு          712,615          398,878    

 வருடத்திற்ைான பைிக்தைாகட தைாடுப்பனவு         (309,795)        (131,472)   

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி       2,238,205       1,835,385    

     
  

7 தபறபவண்டியகவைள்    
  

 இ.பு.ை. தபறபவண்டியகவைள்                    -            514,080    

 சஹசக்  ிமவும் இற்கு தபறபவண்டியகவைள்            11,322          331,000    

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி            11,322          845,080    

     
  

8 மீளளிக்ைத்தக்ை கவப்புைள்    
  

 இலங்கை ைண்ைாட்சி ஒன்றுகூடல்  ிகலயம்                    -            815,674    

 பண்டார ாயக்ை ஞாபைார்த்த மண்டபம்            50,000                    -      

 வாடகை       1,050,000       1,050,000    

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி       1,100,000       1,865,674    

     
  

9 ைாசும் வங்ைி மீதியும்    
  

 ைாசுப் புத்தைம்-033100101791066       3,732,454       4,503,538    

 ைாசுப் புத்தைம்-03312101791065     11,410,781       7,705,669    

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி     15,143,235     12,209,207    

     
  

10  ிலுகவச் தசலவினங்ைள்    
  

 தசலுத்த பவண்டிய  ீர்க் ைட்டைம்            12,276                    -      

 தசலுத்த பவண்டிய மின்சாரக் ைட்டைம்          613,627            33,017    

 தசலுத்த பவண்டிய ததாகலபபசிக் ைட்டைம்            37,378            38,819    

 புதினப்பத்திாிகையும் பருவ சஞ்சிகைைளும்                    -                5,560    

 

தசலுத்த பவண்டிய எாிதபாருள், மசகு    

எண்தைய்              4,750              4,440  
  

 தசலுத்த பவண்டிய ைைக்ைாய்வு ைட்டைம்          300,000          302,000    

 சம்பளக் ைட்டுப்பாடு                    -                8,033    
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தசலுத்த பவண்டிய பமலதிைப ரக்    

தைாடுப்பனவு            20,740            34,022  
  

 தசலுத்த பவண்டிய சஹசக்  ிமவும்                    -                5,718    

 

உறுப்பினர்ைளுக்கு தசலுத்த பவண்டிய  

சம்பளம் - 55, 800 
  

 

வகலக்ைடப்பீட அபி. தைாடுக்ைப்பட  

பவண்டியகவ          310,000                    -    
  

 பிராந்திய எல்கல ைடந்தகவைள் தைா. பவ.              2,295                    -      

 தைாடுக்ை பவண்டிய ஜனாதிபதி விருது          139,444                    -      

 

தைாடுக்ை பவண்டிய வாைன திருத்துகை,  

பபணுகை            98,235                    -    
  

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி    1,538,745       487,409    

     
  

11 பவறு தைாடுக்ைப்பட பவண்டியகவ    
  

 PAYE              3,200              9,400    

 

மறித்து கவத்தல் பைம் -    

தசலுத்தபவண்டியகவ                    -              82,081  
  

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி              3,200            91,481    

 
 

 ிதியியல் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள் (ததாடர்ச்சி) 

 

 
 

2014Restated 

    

2015 

(மீள்குறிப்பீடு) 

2014 

(மீள்குறிப்பீடு) 
  

     
  

12 ஐயக்ைடன்பட்படார் ஒதுக்ைீடு 100%     
  

 ஜனவாி 01 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி       9,317,683       9,534,221    

 வருடத்திற்ைான ஒதுக்ைீடு    
  

 புத்தாக்குனர் ைடன்  ிதியம்                    -           (216,538)   

 ஏகனயவர்ைளுக்கு முற்பை தைாடுப்பனவு          341,088                    -      

 ஏகனய முற்பைங்ைள்          136,633                    -      

 

பதசிய பயிலுனர் கைத்ததாழில் அதிைார  

சகபயிடமிருந்து தபறபவண்டியகவைள்              7,560                    -    
  

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி       9,802,964       9,317,683    

    
  

     
  

13 அரச பங்ைளிப்பு உள்ளவாறாை    
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அரச பங்ைளிப்பின் சுருக்ை விபரம் ைீபழ 

தரப்பட்டுள்ளது.    

  

 

இலங்கை ைைக்ைியற் ைட்டகளச் சட்டம் 24   

இற்கு அகமவுற    

  

  டப்பு மானியம்     22,312,512     18,004,000    

 மூலதன மானியம்     30,269,992     40,000,000    

 வருடத்திற்குாியது     52,582,504     58,004,000    

      

14 இருப்பு மதிப்பீடு (SLPSAS 9)    
  

 

முதல் வந்தது முதல் பபாைல் அடிப்பகடயில் ைாைிதாயிைள் இருப்பு 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.    

 

 ஜனவாி 01 இல் உள்ளவாறான மிகுதி            85,930                    -    
  

 வருட ைாலப்பகுதியில் தைாள்வனவு          298,950            225,970  
  

 வருட ைாலப்பகுதியில் தசலவினங்ைள்         (264,640)        (140,040)   

 டிசம்பர் 31 ஆம் திைதியில் உள்ளவாறான மிகுதி          120,240            85,930    

     
  

15 ததாடர்புகடய ஆளைியினாின் தவளிப்படுத்தல்ைள்    
  

 

வருட ைாலப்பகுதியில் ததாடர்புகடய ஆளைியினாின் 

தைாடுக்ைல் வாங்ைல் எதுவுமில்கல.    

 

     
  

16 
 

அறிக்கை தசய்யப்பட்ட ைாலப்பகுதிக்கு பின்பு இடம்தபற்ற 

 ிைழ்வுைள்    
  

 

அறிக்கை தசய்யப்பட்ட ைாலப்பகுதிக்கு பின்பு எதுவித 

 ிைழ்வும் இடம்தபறவில்கல.    
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ைைக்ைியற் தைாள்கைைள் மற்றும் தசயன்முகறைள் 

1. ஆகைக்குழுவின் தைவல்ைள் 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவானது 1979 ஆம் இலக்ை இலங்கை புத்தாக்குனர் 

ஊக்குவிப்பு சட்டத்தின் ைீழ் தாபிக்ைப்பட்டது. 

 

2. ஒப்புகமக் கூற்று 

 வருடம் 
அரச மூலதன பங்ைளிப்பு       

(இலங்கை ரூபாய்) 

1991           163,050.00  

1992        1,700,000.00  

1993  -  

1994           250,000.00  

1995           196,000.00  

1996           113,500.00  

1997           757,000.00  

1998        1,700,000.00  

1999           290,000.00  

2000        4,500,000.00  

2001        2,870,000.00  

2002           700,000.00  

2003        2,500,000.00  

2004           621,000.00  

2005        5,997,000.00  

2006      33,991,000.00  

2007      37,100,000.00  

2008      24,106,000.00  

2009      15,765,000.00  

2010        4,500,000.00  

2011        6,151,010.00  

2012      21,562,000.00  

2013      17,061,000.00  

2014      40,000,000.00  

2015      30,269,992.00  
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ஆகைக்குழுவானது இலங்கை பட்டயக் ைைக்ைறிஞர்  ிறுவைத்தினால் தவளியிடப்பட்ட 

தபாது ைைக்ைியற் ைட்டகளச் சட்டங்ைளுக்கு ஒருங்ைிகைந்த வகையில் ைைக்குைகளத் 

தயாாிக்ைின்றது. 

 

3. தயாாிப்பின் அடிப்பகட 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின்  ிதிக்கூற்றுக்ைளாவன தபாது ைைக்ைியற் 

ைட்டகளச் சட்டங்ைளுடன் ஒருங்ைிகைந்த வகையில் தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளன என்பதுடன் 

வருடத்திற்கு வருடம் மாறாது. வரலாற்றுக் ைிரய அடிப்பகடயில் அகவ 

பிரபயாைிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

4. தசயற்பாடும்  ாைய முன்னளிப்பும் 

 ிதியியல் கூற்றுக்ைளாவன,  ிறுவைத்தின் தசயற்பாட்டு  ாையமாைிய இலங்கை ரூபாயில் 

முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இலங்கை ரூபாயில் முன்னளிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ள 

 ிதியியல் கூற்று தைவல்ைளாவன அண்மித்த ரூபாய்க்கு அண்ைளவாக்ைம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

5. தபாருட்ைள் மற்றும் ததாகுப்பு 

 

இலங்கை தபாதுத்துகற ைைக்ைியற் ைட்டகளச் சட்டம் 1 இல் “ ிதிக் கூற்றுைளின் 

முன்னளிப்பு” என்பதில் அனுமதிக்ைப்பட்டவாறு தபாருட்ைள் வகையிகன ஒத்த 

உருப்படிைளாவன தனிப்பட்ட முகறயில் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. அதுபபான்று தபாருட்ைள் 

வகையிகனச் சாரா உருப்படிைளும் தசயற்பாடுைளும் தனிப்பட்ட முகறயில் பவறாை 

ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

6.  ிதியம் 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவிற்கு அரசினால் வழங்ைப்படும்  ிதியமானது இரு 

வகுதிைளுக்குள் அடக்ைப்படும். அகவயாவன, 

1.  டப்பு தசலவினத்திற்ைான  ிதியம் 

2. மூலதன தசலவினத்திற்ைான  ிதியம் 

 டப்பு தசலவினத்திற்ைான மானியம் எனப்படும்பபாது அது வருமானம் மற்றும் தசலவின 

ைைக்ைிற்கு எடுக்ைப்படும் அபதபவகளயில் மூலதன தசலவினத்திற்குாிய மானியமானது 

ைைக்ைியற் ைட்டகளச் சட்டம் 20 இற்கு அகமவுற ைைக்ைீடு தசய்யப்படும். 

ஆகைக்குழுவின்  டப்பு தசலவினமானது வருமான மற்றும் தசலவின ைைக்ைின் ைீழ் 

1.  ிர்வாைம் மற்றும் தாபிப்புச் தசலவினம் 

2. தனி ஆள் பவதனாதிைள் 

என்ற அடிப்பகடயில் ைாட்டப்படும். 
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1979 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்ை புத்தாக்குனர் ஊக்குவிப்பு சட்டத்திலுள்ள 

குறிக்பைாள்ைகள பூரை  ிகறவு தசய்வதற்கு ஆகைக்குழுவினால் முன்தனடுக்ைப்படும் 

 டவடிக்கைைள் ததாடர்பில் ஆகைக்குழுவினால் தசலவிடப்படும் தசலவினத்கதபய 

மூலதன தசலவினம் பிரதி ிதித்துவப்படுத்துைின்றது. 

 

7. தபறுமானத் பதய்வு 

 ிகலயான தசாத்துக்ைளாவன ப ர்பைாட்டு முகறயில் தபறுமானத்பதய்வு 

தசய்யப்படுைின்றது. அத்துடன்  ிகலயான தசாத்துக்ைகள அதன் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்ட 

பாவகனக்ைாலப் பகுதிக்குள் பதிவழிப்பு தசய்யும் வகையில் தபறுமானத்பதய்வு வீதம் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

       வீதம் 

 அலுவலை தளபாடம்     15% 

 அலுவலை ைருவிைள்     20% 

 மூலவகை மாதிாிைளும் தபயர் பலகைைளும்  10% 

 நூலை புத்தைங்ைள்     10% 

 வாைனங்ைள்      20% 

 ைண்ைாட்சி சாவடிைள்     25% 

 எறியம்/ ிழற்படப் தபட்டி    20% 

 ததாகலக்ைாட்சி, ைட்புல  ாடாக்ைள்   20% 

 அலுவலை தபாருத்துக்ைள்    15% 

 

2014 ஜனவாி 01 ஆம் திைதியிலிருந்து  ிதியியல் கூற்றுைள் ததாடர்பில் இலங்கை அரச துகற 

ைைக்ைியற் ைட்டகள சட்டம் 07 பிரபயாைிக்ைப்பட்டு வருைிறது. 

 

 

 

 

8. ைாசுப்பாய்ச்சல் 

இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆகைக்குழுவின் ைாசுப்பாய்ச்சல் கூற்றானது இலங்கை தபாதுத் 

துகற ைைக்ைியற் ைட்டகளச் சட்டம் 2 இற்கு அகமவுற ப ரடியற்ற முகறயில் தசய்யப்படல் 

பவண்டும். 

 

9. ஓய்வூதிய பைிக்தைாகட 

ஓய்வூதிய பைிக்தைாகடக்ைான ஏற்பாடானது 1983 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்ை 

பைிக்தைாகட தைாடுப்பனவு சட்டத்திலுள்ள  ிபந்தகனைளுக்கு அகமவுற 

பமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

10.  ிதியம் பசைாிப்பு/அநுசரகையாளர்ைள் மற்றும் மூன்றாம்  பர்ைளிடமிருந்து  ன்தைாகடைள் 
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ஆகைக்குழுவானது, அநுசரகையாளர்ைள் மற்றும் மூன்றாம்  பர்ைளிடமிருந்து ஒதுக்ைீட்டு 

ைைக்குைளினூடாை  ிதியத்கத பசைாிக்ைின்றது. 

 

11. இருப்பு மதிப்பீடு 

இலங்கை தபாதுத்துகற ைைக்ைியற் ைட்டகளச் சட்டம் (SLPSAS) 09 இற்கு இைங்ை இறுதி 

இருப்பானது முதல் வந்தது முதல் பபாதல் என்ற அடிப்பகடயில் மதிப்பீடு 

தசய்யப்படுைின்றது. 
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