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தாபிப் பு

ஹெக்ஹெர ் ஹகொப்பபகடுவ விவசொய ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி நிறுவகம் (HARTI)
1972 இன் 5 ஆம் இலக்க விவசொய ஆரொய் ச ்சி பயிற் சி நிறுவக செ்ெத்தின் கீழ் 1972
ஆம் ஆண
் டு தொபிக்கப்பெ்ெது. இந்த நிறுவகம் கமத்ஹதொழில் அமமச ்சின் கீழ்
ஒரு நியதிச ்செ்ெ சமபயொக ஹதொழிற் படுகின்றது. இந்த நிறுவகம் பிரதொனமொக
விவசொயத் துமறயினதும் மற்றும் கிரொமியத் துமறயினதும் பயிற் சி சொர ்ந்த
பதமவகமை

அமெயொைப்படுத்துகின்ற

ஆரொய் ச ்சிகமை

ஊக்குவிப்பதற் கொக

ஹகொை் மக

தொபிக்கப்பெ்ெது.

அடிப்பமெயிலொன
நொெ்டில்

விவசொய

ஆரொய் ச ்சியில் முதன்நிமல வகிக்கும் இந்த HARTI நிறுவகம் அது தொபிப்பு ஹபற் ற
நொைிலிருந்து

விவசொயத்

துமறயின்

அபிவிருத்தி

சொர ்ந்த

ஹகொை் மககமை

வகுத்தமமப்பதற் கொன தகவல் கமை வழங் கியும் மற்றும் சமூகப் ஹபொருைொதொர
ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி ஆகியவற் மற நெத்தியும் 40 வருெங் களுக்கும் அதிக
கொல அனுபவத்மதக் ஹகொண
் டுை் ைது.
கட்டாய குறிக்ககாள் கள்
பமற் குறித்த செ்ெத்தின் 3 (1) ஆம் பிரிவினது ஏற் பொடுகைின் கீழ் , நிறுவகத்தின்
ஹபொதுவொன கெ்ெொய குறிக்பகொை் கை் பின்வருமொறு:
i.

கமநல
ஆரொய் ச ்சிமய
வைர ்த்தல் ,
அதற் கு
உதவுதல் ,
ஊக்குவித்தல் , மற்றும் அதில் கூெ்டுறவுென் ஹதொழிற் படுதல்.

ii.

அரசொங் க
திமணக்கைங் கை் ,
உை் ளூரொெ்சி
மன்றங் கை் ,
அரச
கூெ்டுத்தொபனங் கை் மற்றும் ஏமனய நிறுவனங் கை் என்பவற் றின்
மூலம்
பமற் ஹகொை் ைப்படுகின்ற
கமநல
ஆரொய் ச ்சி
சொர ்ந்த
ஹசயற் பொடுகமை ஒருங் கிமணத்தல்.

iii.

விவசொயத்தின்
அபிவிருத்திமய பொதிக்கின்ற நிறுவனம்
சொர ்ந்த
கொரணிகை் ஹதொெர ்பொன ஆரொய் ச ்சிகமையும் மற்றும் ஆய் வுகமையும்
பமற் ஹகொை் ைல்.

iv.

விவசொய பநொக்கங் களுக்கொன நிலத்தின்
ஹபொருைொதொர
பொவமனயுென்
ஹதொெர ்புமெய
ஆரொய் ச ்சிகமையும்
ஆய் வுகமையும் பமற் ஹகொை் ைல்.

v.

விவசொயம்
மற்றும்
கிரொமிய
அபிவிருத்தி
ஆகியவற்றுென்
ஹதொெர ்புமெய சமூகப் ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சிகமை பமற் ஹகொை் ைல்.

vi.

தனியொக அல் லது இலங் மகயிலுை் ை அல் லது
ஹவைிநொடுகைிலுை் ை
ஏமனய நிறுவனங் களுென் இமணந்து டிப்பைொமொக்கை் , பெ்ெங் கை் ,
பரிசில் கை்
மற்றும்
அவற்றுென்
ஹதொெர ்புமெய
நன்மதிப்புகை்
என்பவற் மற ஹபற்றுக்ஹகொடுக்கும்
வமகயில்
கமநல ஆரொய் ச ்சி
ஹதொெர ்பொன
பயிற் சி
சொர ்ந்த
ஹசயற் பொடுகை்
மற்றும்
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் என்பவற் மற ஹசயற்படுத்துதல் , பமற் ஹகொை் ைல்
மற்றும் அவற்றுென் ஹதொெர ்புமெய வசதிகமைப் ஹபற்றுக்ஹகொடுத்தல்.

vii.

உை் நொெ்டு, பிரொந்திய மற்றும் சர ்வபதச மெ்ெங் கைில் மொநொடுகை் ,
கருத்தரங் குகை் மற்றும் பவமலயரங் குகை் என்பவற் மற நெத்துதல்
மற்றும் அத்தமகயவற்றுக்கு அனுசரமண வழங் குதல்.

அதமன

ர ீதியொன
மற்றும்
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viii. சிய பிரொந்திய நொடுகளுென் கூெ்டிமணந்து அவற் றின் பிரொந்திய ர ீதியொன
பதமவகமைப் பூர ்த்தி ஹசய் யும் ஹபொருெ்டு விவசொய கெ்ெமமப்பின்
பிரச ்சிமனகை்
ஹதொெர ்பொன
அத்தமகய
ஆரொய் ச ்சிகமை
பமற் ஹகொை் ைல்
மற்றும்
விவசொயம்
சம் பந்தப்பெ்ெ
விெயங் கை்
ஹதொெர ்பொன
தகவல் கமை
பசகரிப்பதற் கும்
மற்றும்
பரம் பல் ஹசய் வதற் குமொன ஒரு நிமலய வசதிமய ஏற் பொடு ஹசய் து
வழங் குதல்.
ix.

ஹபொதுவொக
இலங் மகக்கும்
மற்றும்
ஏமனய
ஆசிய
பிரொந்திய
நொடுகளுக்கும் விபேெ குறிப்புென் விவசொய அபிவிருத்தி மற்று ம்
நவீனப்படுத்தல் ஆகியவற்றுென் ஹதொெர ்புமெய பிரச ்சிமனகளுென்
அத்தமகய ஆரொய் ச ்சிகமை ஹதொெர ்புபடுத்துதல்.

தூரகநாக்கு
நிமலயொன

கமநலத்திற் கும்

கிரொமிய

அபிவிருத்திற் குமொன

அறிவு

உருவொக்கத்திலும் மற்றும் அறிவு பரம் பலிலும் முதன்னிமல வகித்தல்.
செயற் பணி
ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி சொர ்ந்த ஹசயற்பொடுகமை பமற் ஹகொை் வதனூெொக
கமநலத் துமறமயயும் மற்றும் கிரொமியத் துமறமயயும் வலுப்படுத்துதல்.

குறிக்ககாள் கள்
i.

விவசொய விெங் கைில் சமூகப் ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சியில் சிறந்த ஒரு
நிமலயமொக விைங் குதல்.

ii.

அரசொங் க

நிறுவனங் கைிலும் ,

திெ்ெமிடுபவர ்களுெனும்

ஹகொை் மக

வியொபொரத்

துமறயிலும்

ஆக்குநர ்களுெனும்

மற்றும்

ஆரொய் ச ்சி சமூகங் களுெனும் ஹநருங் கிய ஹதொெர ்மப பபணுதல்.
iii.

அறிவு உருவொக்கம் மற்றும் உரிய கொலத்திற் கு அத்தமகய அறிமவ
பரம் பல் ஹசய் தல்

ஆகியவற் றினூெொக ஹகொை் மக வகுத்தமமப்மபயும்

ஹசயற் படுத்துமக

நெபடிமுமறமயயும்

மிகவும்

பயனுை் ைதொக

மொற் றியமமத்தல்.
iv.

பதசிய ஹகொை் மக விெயங் கைில் சுயொதீன மதிப்பீெ்டு வொய் ப்புகமை
வழங் குவதன் மூலமொக ஹபொதுமக்கமை அறியப்படுத்துதல்.

v.

நிறுவகத்தின்

அறிவுத்

ஆற் றல் கைில்

முதலீடு

தைத்தினதும்

மற்றும்

ஹசய் வதனூெொக

ஊழியர ்கைினதும்

சமூகப்

ஹபொருைொதொர

ஹகொை் மகப் பகுப்பொய் வுக்கொன ஆற் றமல வலுப்படுத்துதல்.
vi.

கிரொமிய

அபிவிருத்தியில்

அக்கமறயுமெய

தரப்புகைின்

ஆற் றமல

பயிற் சியினூெொக அதிகரித்தல்.
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நிருவாகிகள் ெகப

திரு பீ. விபேரத்ன, தமலவர ்

-

ஹசயலொைர ், கமத்ஹதொழில் அமமச ்சு, நிருவொகிகை்
சமபயின் தமலவர ்

திரு ெப்புதந்திரி தர ்மபசன

-

பணிப்பொைர ்/பி.நி.அ. (கெந்த ஹசப்ெம் பர ் வமர)

திரு பக.ெப்ைியூ.இ. கறலியத்த-

பணிப்பொைர ்/பி.நி.அ. (ஹசப்ெம் பர ் 22 ஆம் திகதி
முதல் )

திரு என்.பி.வி.சி. பியதிலக்க

-

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ் (நிருவொகம்)
கமத்ஹதொழில் அமமச ்சு (யூன் மொதம் வமர)

கலொநிதி ெப்ைியூ.எம் .ெப்ைியூ. வீரபகொன்

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ்
(கமத்ஹதொழில் )
அமமச ்சு) (விவசொய அபிவிருத்தி) (யூமல மொதம்
முதல் )

திரு எல்.பீ.எஸ்.பீ. தயொரத்ன

-

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ் (கொணிகை் ),
கொணிகை் அமமச ்சு

திரு எம் .ஆர.வி.ஆர
்
.் மீபுற

-

சமப உறுப்பினர ், பணிப்பொைர ், ஹபொதுத்
ஹதொழில் முயற்சிகை் திமணக்கைம் , நிதி மற்றும்
திெ்ெமிெல் அமமச ்சு

திரு யூ.ஜி. ரத்னஸ்ரீ

-

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ்
(ஹபொருைொதொர)
விவகொரங் கை் ), பதசிய ஹகொை் மககை் மற்றும்
ஹபொருைொதொர விவகொரங் கை் அமமச ்சு

திருமதி பக. பியரத்ன

-

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ்
(மறுசீரமமப்பு),
மகத்ஹதொழில் கை் மற்றும் வர ்த்தக அமமச ்சு

திருமதி பக.என்.பக. பசொமரத்ன-

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ் (நிருவொகம்),
ஹபருந்பதொெ்ெக் மகத்ஹதொழில் கை் அமமச ்சு (யூமல
மொதம் வமர)

திருமதி பீ.எல்.டீ. பொைசூரிய

-

சமப உறுப்பினர ், கல் விப் பணிப்பொைர ் (விவசொயம்
மற்றும் சுற் றொெல் கல் வி பிரிவு), கல் வி அமமச ்சு

திரு எஸ். பசனொநொயக்க

-

சமப உறுப்பினர ், பமலதிக ஹசயலொைர ் (அபிவிருத்தி
மற்றும் திெ்ெமிெல் ), கிரொமிய ஹபொருைொதொர
அமமச ்சு

கலொநிதி (திருமதி)
மவ.எம் . இந்திரரத்ன

-

சமப உறுப்பினர ், பணிப்பொைர ், ஹபொருைொதொர
ஆரொய் ச ்சிப்
பிரிவு, இலங் மக மத்திய வங் கி

கலொநிதி ஆர.ஆர
்
.ஏ.
் விபேபகொன்-

சமப உறுப்பினர ், விவசொய பணிப்பொைர ் நொயகம்
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திருமதி ஆர.எம்
்
.சி.எச.் பெரத் திரு டீ.வி. பந்துலபசன

-

சமப உறுப்பினர ், கொணிகை் ஆமணயொைர ் நொயகம்
சமப உறுப்பினர ், பதில் கமநல அபிவிருத்தி
ஆமணயொைர ் நொயகம்

திரு எஸ். பமொகனரொேொ

-

சமப உறுப்பினர ், நீ ர ்ப்பொசன பணிப்பொைர ் நொயகம்

திரு எஸ்.எல். நசீர ்

-

சமப உறுப்பினர ், கூெ்டுறவுத் திமணக்கை
ஆமணயொைர ்

திரு பே.பே.எஸ். ேயமொன்ன

-

சமப உறுப்பினர ், பதில் ஹசயலொைர ், நிருவொகிகை்
சமப
(ஒற் பறொபர ் மொதம் முதல் )

நிருவாகிகள் ெகபக் கூட்டங் கள்
கூட்டங் கள் நகடசபற் ற திகதிகள்

கலந்துசகாண
் ட உறுப் பினர்களின்
எண
் ணிக்கக

1.

2017 ஹபப்ருவரி 16

10

2.

2017 மொர ்ச ் மொதம் 16

10

3.

2017 பம மொதம் 18

06

4.

2017 யூன் 28

09

5.

2017 யூமல 20

11

6.

2017 நவம் பர ் 20

13

7.

2017 திசம் பர ் 29

10
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கணக்காய் வு மற் றும் முகாகமத்துவ குழு
திரு

எம் .ஆர.வி.ஆர
்
.்

மீபுற

(தமலவர ்)

-

பணிப்பொைர ்,

ஹபொதுத்

ஹதொழில் முயற் சிகை் திமணக்கைம் , நிதி மற்றும் திெ்ெமிெல் அமமச ்சு
1.

திரு

ஏ.எம் .எச ்.எல்.

அம் பன்ஹவல

(அவதொனிப்பொைர )்

-

பிரதி

கணக்கொய் வொைர ் அதிபதி, கணக்கொய் வொைர ் அதிபதியின் திமணக்கைம்
2.

திரு

என்.பி.வி.சி.

பியதிலக்க

(உறுப்பினர )்

-

பமலதிக

ஹசயலொைர ்

(நிருவொகம் ), கமத்ஹதொழில் அமமச ்சு
3.

திருமதி பக.என்.பக. பசொமரத்ன (உறுப்பினர )்

- பமலதிக ஹசயலொைர ்

(நிருவொகம் ), ஹபருந்பதொெ்ெக் மகத்ஹதொழில் கை் அமமச ்சு
4.

திருமதி

ஜி.எச ்.ஐ.

விந்தியொ

(அவதொனிப்பொைர )்

-

கணக்கொய் வு

அத்தியெ்சகர ், கணக்கொய் வொைர ் அதிபதியின் திமணக்கைம்
5.

திரு

பி.எல்.

நொமபசன

(அவதொனிப்பொைர )்

-

பிரதொன

உை் ைகக்

கணக்கொய் வொைர ், கமத்ஹதொழில் அமமச ்சு
6.

திருமதி என்.சி. ஏக்கநொயக்க (ஏற் பொெ்ெொைர )் - உை் ைகக் கணக்கொய் வொைர ்,
HARTI நிறுவகம்

கணக்காய் வு மற் றும் முகாகமத்துவ குழுக் கூட்டங் கள்
கூட்டங் கள் நகடசபற் ற திகதிகள்
2017 சனவரி 30
2017 நவம் பர ் 6
2017 திசம் பர ்11
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சபாதுவான கண
் கணாட்டம்
ஹெக்ஹெர ் ஹகொப்பபகடுவ விவசொய ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி நிறுவகம் 2015
ஆம் ஆண
் டில் ஆெ்சிக்கு வந்த தற் பபொமதய அரசொங் கத்தின் பதர ்தலின் பின்னர ்
ஹசயற் படுத்திய விவசொய கிரொமிய அபிவிருத்திக் ஹகொை் மககமை அனுசரித்து
தனது

சமூகப்

ஹபொருைொதொர

ஹகொை் மககமையும்

மற்றும்

ஆரொய் ச ்சி

திெ்ெங் கமையும்

மற்றும்

அபிவிருத்திக்

ஹசயற் படுத்தியது.

அதற் கு

இணங் க, ஆரம் பித்த பல சமூகப் ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சிகமை 2017 ஆம்
ஆண
் டில் நிமறவு ஹசய் ய முடிந்தது. ஹபொருத்தமொன ஹகொை் மககைினதும் மற்றும்
நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் கைினதும் அடிப்பமெயில் பல வமகயொன பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்
திெ்ெங் களும் நிமறவு ஹசய் யப்பெ்ென. ஆமகயொல் , பல வமக அடிப்பமெ சமூகப்
ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சிகை் ஹவற் றிகரமொக நிமறவு ஹசய் யப்பெ்டு, அவற் றின்
முடிவுகமை

எமது

நிறுவகம்

ஹவைியிெ்டுை் ைது.

உணவு

உற் பத்தி

பதசிய

நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம் 2016-18, நச ்சு நீ ங்கிய விவசொய உற் பத்திகை் நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம் ,
பசமைப் பண மொணிய நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம் என்பன அெங் கலொக அரசொங் கம்
ஹசயற் படுத்திய

பல

நிகழ் ச ்சித்

திெ்ெங் கை்

ஹதொெர ்பொன

ஆக்குவதற் கு இத்தமகய ஆரொய் ச ்சிகைின் முடிவுகை்
பநரம் ,

கமத்ஹதொழில்

உை் ைெங் கலொக

அமமச ்சு,

பல

அரசொங் க

விவசொயத்

ஹகொை் மககமை

அவசியமொகும் . இபத

திமணக்கைம்

நிறுவனங் கைின்

சொர ்பொக,

ஆகியன

பமற் குறித்த

நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் களுக்கு ஹபொருத்தமொன பல வமக விழிப்புணர ்வு நிகழ் ச ்சித்
திெ்ெங் களும் ஹசயற் படுத்தப்பெ்ென. ஹவைிநொெ்டு உதவிகைின் அடிப்பமெயில்
ஏமனய பல ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் களும் நெத்தப்பெ்ென.
அதற் கு

இணங் க,

விவசொயிகைினது
ஹசயற் பொடுகை்

யொழ் ப்பொணம்
மரக்கறி

நுவஹரலியொ

உற் பத்திகை்

ஹதொெர ்பில்

அந்த

மற்றும்

ஆகிய

மொவெ்ெங் கைின்

சந்மதப்படுத்தல்

விவசொயிகளுக்கு

இருக்கின்ற

ஆகிய

தமெகை் ,

ஹசயலொற்றுமக (திறமுமறகை் ) முதலிய விெயங் கமை இனங் கொணும் நிமித்தம்
எமது நிறுவகத்தின் விவசொயக் ஹகொை் மக மற்றும் கருத்திெ்ெப் மதிப்பீெ்டுப்
பிரிவினொல் ஒரு சமூகப் ஹபொருைொதொர ஆரொச ்சி பமற் ஹகொை் ைப் பெ்ெது. அந்த
ஆரொய் ச ்சி பற் றிய அறிக்மக 2017 ஆம் ஆண
் டில் ஹவைியிெப் பெ்ெது.
இரண
் டு

ஆய் வுகைினதும்

சகல

ஹசயற்பொடுகை் :

உணவுகைின்

பொதுகொப்பு

நிமித்தம் இலங் மகயின் வீெ்டுத் பதொெ்ெப் பயிர ்ச ் ஹசய் மகமயயும் மற்றும்
சுபதசிய அறிவின் (சு.அ.) முக்கியத்துவத்மதயும் நிர ்ணயிக்கும் கொரணி: இந்தப்
பிரிவு

ஆரம் பித்த

பயிர ்ச ் ஹசய் மகச ் ஹசயற் பொடுகை்

ஹசய் யப்பெ்டுை் ைன.

ஹவைியிடும்

நிமித்தம்

தற் ஹபொழுது

ஆய் வு

நிமறவு

அறிக்மககை்

தயொரொகவுை் ைன.
எமது

நிறுவகத்தின்

விவசொய

வை

முகொமமத்துவப்

பிரிவு

தற் பபொமதய

அரசொங் கம் ஹசயற் படுத்திய ‘2016-2018 உணவு உற் பத்தித் பதசிய நிகழ் ச ்சித்
திெ்ெத்தின்’

நிரலில்

ஆரொய் ச ்சிகமை
ஹவைியிெ்டுை் ைது.
ஹபொருைொதொர

2017

ஆம்

ஹவற் றிகரமொக
அதற் கிணங் க,

ஆரொய் ச ்சிகை்

ஆண
் டில்
நிமறவு
கீபழ

நிமறவு

நொன்கு
ஹசய் து

சமூகப்
அவற் றின்

ஹபொருைொதொர
முடிவுகமை

குறிப்பிெப்பெ்டிருக்கின்ற

ஹசய் யப்பெ்டு,

அவற் றின்

சமூகப்

முடிவுகை்

ஹவைியிெப்பெ்டுை் ைன.

6

HARTI


[வருடாந்த அறிக்கக - 2017]

இலங் மகயின் ஹதன் கிழக்குப் பிரபதச பசொை உற் பத்தி முமறமம:
நிமலஹபறுதகுதன்மமயிலுை் ை

மெ்டுப்பொடுகளும்

அதிகரிப்பிலுை் ை

சொத்தியங் களும்


ஹமொனரொகல

மொவெ்ெத்தின்

ஹதலுை் ை

சின்ன

ஹவங் கொயப்

பயிர ்ச ்

ஹசய் மக முமறமமயின் நிமலஹபறுதகுதன்மம


குறிப்பொக

நிலக்கெமல,

பொசிப்

பயறு

மற்றும்

கரும் பு

முதலிய

உற் பத்திகளுக்கு விபேெ கவனத்துென் இலங் மகயின் ஹதன் கிழக்கு
உலர ் வலய முக்கியமொன உணவுப் பயிர ் உற் பத்தி முமறமமகைின்
நிமலஹபறுதகுதன்மம


பூபகொை

மொற் றமும்

இலங் மகயிலுை் ை

மற்றும்

நிமலஹபறுதகுதன்மமயும்

விவசொய

ஆரொய் ச ்சிக்

ஹகொை் மக

ஹதொெர ்பொன
ஹதொழில் நுெ்ப

நபர ்கைின் ஆற் றல் அபிவிருத்தி

எமது நிறுவகத்தின் சுற் றொெல் மற்றும் நீ ர ் வைங் கை் முகொமமத்துவப் பிரிவு
விவசொய மற்றும் கிரொமிய அபிவிருத்திக் ஹகொை் மகயுென் ஹதொெர ்புமெய பதசிய
உணவு உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம் அெங் கலொக 2017 ஆம் ஆண
் டில் ஐந்து சமூகப்
ஹபொருைொதொர

ஆரொய் ச ்சிகமை

பமற் ஹகொண
் டு

அவற் றின்

முடிவுகமை

ஹவைியிெ்டுை் ைது. இன்னும் ஒரு ஆரொய் ச ்சி நிமறவு ஹசய் யப் பெவுை் ைது. இபத
பநரம்

பின்வரும்

ஆரொய் ச ்சி

அறிக்மககை்

நிமறவு

ஹசய் யப்

பெ்டு

ஹவைியிெப்பெ்டுை் ைன.


2016-2018 பதசிய உணவு உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெ அடிப்பமெ ஆய் வு



குைப் படுக்மககைிலுை் ை அதிக வண
் ெல்

மண
் மீதொன மனிதனின்

ஹசயற் பொடுகளும் விவசொயத்தின் மீது அவற் றின் தொக்கங் களும் பற் றிய
ஆய் வு


இலங் மகயின்

விவசொயத்திலுை் ை

உயிரியல்

பூச ்சிஹகொல் லிகைின்

சொத்தியங் களும் மற்றும் மெ்டுப்பொடுகளும் மற்றும் உயிரியல் பசமைப்
பொவமனயும் உற் பத்தியும்


விவசொயப்

பெ்ெதொரிகமையும்

விவசொய

இலங் மகயின் விவசொயத் துமறயினுை்

டிப்பைொமொ
உை் ை ீர ்த்தல்

தொரிகமையும்
பற் றிய ஆய் வு:

தற் பபொமதய நிமலயும் தமெகளும்


ஒன்றிமணந்த நீ ர ் வை முகொமமத்துவ எண
் ணக்கரு அபிவிருத்திற் கு
இலங் மகயின் புரொதண நீ ர ் முகொமமத்துவ நுெ்பங் கைிலிருந்து கற்றுக்
ஹகொை் ை பவண
் டிய பொெங் கை் பற் றிய ஆய் வு

பமற் குறித்த ஆரொய் ச ்சி அறிக்மககை் ஹவைியிெப்பெ்டுை் ைன. இலங் மகயின்
உலர ் வலயத்தில்

பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ

உணவு

உற் பத்தி

முமறமமகைின்

கொலநிமல மொற் றங் கைின் தொக்கம் பற் றிய ஆய் வு இறுதிக் கெ்ெத்திலுை் ைது.
உணவு சந்மதப்படுத்தல் ஹகொை் மக மற்றும் வியொபொரப் பிரிவு 2017 ஆம் ஆண
் டில்
கீபழ குறிப்பிெப்பெ்டுை் ை சமூகப் ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சிகமை பமற் ஹகொண
் டு
நிமறவு ஹசய் து அவற் றின் முடிவுகமை ஹவைியிெ்டுை் ைது.



இலங் மகயில் பழ வர ்க்க மற்றும் மரக்கறி வமகச ் சங் கிலிகைிலுை் ை
தரமும் பொதுகொப்பும் சொர ்ந்த அம் சங் கை் : ஓர ் மீைொய் வு
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இலங் மகயின் பசமைப் பண மொனிய நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம் : ஓர ் சமூகப்



இலங் மகயில்

ஹபொருைொதொர மீைொய் வு
ஹநல்

சந்மதப்படுத்தல்

மீதொன அரச தனியொர ் துமற

தமலயீெ்டு நெவடிக்மகயில் விவசொயிகைின் தற் பபொமதய நிமல பற் றிய
கண
் பணொெ்ெமும் எதிர ்கொல வழிகொெ்ெலும்
எமது நிறுவகத்தின் மனித வைங் கை் மற்றும் நிறுவனப் பிரிவு 2017 ஆம் ஆண
் டில்
கமநல அபிவிருத்தித் திமணக்கைம் அெங் கலொக அரச மற்றும் அரச சொரொ
நிறுவனங் களுக்கொக

பல

தமலப்புகைின்

கீழ்

ஒன்பது

பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித்

திெ்ெங் கமை நெத்தியது. அதற் கிணங் க, குறித்த அந்த நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் கை்
பின்வருமொறு:


கமக்கொரர ் அமமப்பு ஊக்குவிப்பு பற் றிய பயிற் சி நிகழச ்சித் திெ்ெம்



ஆபரொக்கியமொன பரம் பமரயினருக்கொன விவசொயம்

பற் றிய பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம்


பதசிய

உணவு

உற்பத்தி

நிகழ் ச ்சித்

திெ்ெத்தின்

நிரலில்

விவசொயத்

தமலவர ்கமை ஊக்குவிப்பதற் கொன பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம்


2017 ஆம் ஆண
் டிற் கொன பெ்டினி ஒழிப்பு ஆண
் டுகை் நிரலில் ‘ஹபண
்
விவசொயிகமை

ஊக்குவிப்பதன்

மூலம்

விவசொயக்

குடும் பங் கமை

ஊக்குவித்தல் ’ பற் றிய ஒரு நொை் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம்


சமூக ஊக்குவிப்பு பற் றிய பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம்



விவசொய

வியொபொர

சந்மதப்படுத்தல்

விரிவொக்கல் கைின்

பிரபயொகம்

பற் றிய இரண
் டு நொை் பயிற் சி பவமலயரங் கு


ஹபொலிதீன் ஹபொருெ்கைின் பொவமனயும் மற்றும் அழியக் கூடிய உயிரியல்



சொதக மொனபொவங் கை் விருத்தி பற் றிய பவமலயரங் கு



எமது நிறுவகத்தின் புதிதொக ஆெ்பசர ்த்துக் ஹகொை் ைப்பெ்ெ அரொய் ச ்சி

மொற் றீடுகமை பொவிப்பதன் சொத்தியமும் பற்றிய ஒரு நொை் பவமலயரங் கு

ஊழியர ்களுக்கொன ஹதொழில் வழிகொெ்ெல் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெம்
இந்த பவமலயரங் குகளுக்கும் மற்றும் பயிற் சி நிகழச ்சித் திெ்ெங் களுக்கும்
பமலதிகமொக,

இந்தப்

பிரிவு

ஏமனய

நிறுவனங் களுக்கு

பயிற் சி

சொர ்ந்த

நிபுணத்துவத்மத வழங் கும் நிமித்தம் நெவடிக்மககமை பமற் ஹகொண
் ெது. எமது
நிறுவகத்தின் ஆரொய் ச ்சிப் பிரிவு 2017 ஆம் ஆண
் டில் நிமறவு ஹசய் து முடிவுகமை
ஹவைியிெ்ெ பமற் குறித்த சமூகப் ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சி மற்றும் இந்தப் பிரிவு
நெத்திய பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் கை் என்பவற்றுக்கு பமலதிகமொக, ஆரொய் ச ்சி
உத்திபயொகத்தர ்கை் 2017 ஆம் ஆண
் டில் உை் நொெ்டு மற்றும் சர ்வபதச ர ீதியில்
ஒன்பது ஆரொய் ச ்சி ஆவணங் கமை ஹவைியிெ்ெனர.்
ஆரொய் ச ்சி உத்திபயொகத்தர ்கை்

உை் நொெ்டு மற்றும்

சர ்வபதச ஹவைியீடுகை்

(இதழ் கை் , சஞ் சிமககை் ) நிமித்தம் இரண
் டு கெ்டுமரகமை வழங் கினொர ்கை்.
ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ்களும்

மற்றும்

ஏமனய

உத்திபயொகத்தர ்களும்

இமணந்து 11 விெயங் கைின் கீழ் குழுக்கை் , பவமலயரங் குகை் மற்றும் உச ்சி
மொநொடுகை் என்பவற் மறப் பிரதிநிதிப்படுத்தியுை் ைனர.்
எமது நிறுவகத்தின் ஆரொய் ச ்சி உத்திபயொகத்தர ்கை்

இரண
் டு தெமவகைில்

பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் களுக்கொக தமது பங் கைிப்மப நல் கியுை் ைனர.்
எமது நிறுவகத்தின் பிரதொன குறிக்பகொைொக விைங் கும் சமூகப் ஹபொருைொதொர
ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித் திெ்ெங் கமை பமற் ஹகொை் ளும் பணி தவிர,
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மற்றும்

தரவுகை்

படிமுமறப்படுத்தும்

பிரிவும்

மற்றும்

நூலகமும் இமணந்து 2017 ஆம் ஆண
் டில் ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி துமறக்கு
அதிகைவில் பங் கைிப்புச ் ஹசய் துை் ைன.
ஆரொய் ச ்சிப்
அெங் கலொக

பிரிவுகைின்
சகல

நிமறவு

ஹவைியீெ்டுப்

ஹசய் யப்பெ்ெ

ஆரொய் ச ்சி

ஹபொறுப்புகளும்

அறிக்மககை்

ஒப்பமெக்கப்பெ்டுை் ை

நிறுவகத்தின் ஹவைியீெ்டு பிரிவு பின்வரும் அறிக்மககமை பிரசுரித்துை் ைது.
ஆங் கில ஹமொழியில் எெ்டு ஆரொய் ச ்சி அறிக்மககை்
சிங் கை ஹமொழியில் நொன்கு ஆரொய் ச ்சி அறிக்மககை்
மூன்று பணி ஆவணங் கை்
ஒரு பவமலயரங் கு நெபடிமுமற
இரண
் டு

சஞ் சிமககை்

(ஒவ் ஹவொன்றும்

ஆங் கிலம்

மற்றும்

தமிழ்

ஆகிய

ஹமொழிகைில் )
நொன்கு இதழ் கை்
ஐந்து ஹசய் தி ஆவணங் கை் (ஆங் கில ஹமொழியில் இரண
் டு மற்றும் சிங் கை
ஹமொழியில் மூன்று) மற்றும் பமலும் 2017 ஆம் ஆண
் டில் ஹவைியிெ்ெ ஹவைியீடு
மற்றும் நொன்கு வமக பிற பங் கைிப்புகமையும் நல் கியுை் ைது.

கக.டப் ளியூ.இ. கறலியத்த
பணிப் பாளர்
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விவொயக் சகாள் கக மற் றும் கருத்திட்டங் கள் மதிப் பீட்டுப் பிரிவு

நிகறவு செய் யப் பட்ட ஆய் வுகள்
01.

இலங் ககயில்

மரக்கறி

பிரெ்சிகனகளுக்கு

வககககள

ெந்கதப் படுத்துவதிலுள் ள

பரிகாரமளிக்கும்

சபாருட்டு

விவொயிகளின்

பரஸ்பர செயற் பாடு சதாடர்பான ொத்தியங் கள்

ஆராய் ெ்சிக் குழு

:கலொநிதி ெப்ைியூ.ஏ.ஆர.் விக்ரமசிங் க - ஒருங் கிமணப்பொைர ்

நிதியிடும் மூலம் : திரெ்டு நிதியம்
கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
மரக்கறிப்

பயிர ்

ஹபறுமொன

சங் கிலியின்

அதிகமொன

பிரச ்சிமனகை்

சந்மதப்படுத்தலில்

ஒருமுகப்பெ்டிருப்பதொல் ,

சந்மதப்படும்

இலங் மகயின் மரக்கறிப் பயிர ் உற் பத்திப் பிரிவில்

விெயம்

முக்கியமொன

ஒரு

குமறந்தைவொன

இெத்மதப்

விமலகை்

மரக்கறி

பிடித்துை் ைது.

கிமெப்பதொல்

மரக்கறி

விற் பமன

வமககமை
வமககளுக்கு

ஹசய் ய

முடியொமல்

மரக்கறிப் பயிர ் உற் பத்தியில் மிமக ஏற் படுவது விவசொயிகை் எதிர ்பநொக்கும் ஒரு
முக்கிய

பிரச ்சிமனயொகும் .

மரக்கறி

வமக

விநிபயொக

சங் கிலியில்

அக்கமறயுமெய தரப்புகளுக்கொன சந்மத எல் மலமய அதிகரிக்கும் பநொக்கில்
இலங் மகயின் மரக்கறி வமககைின் விநிபயொக சங் கியிலியில் மொற் றங் கை்
ஏற் படுத்தப்பெ்ெொலும் , சந்மதப்படுத்தல் ஹதொெர ்பொன பிரச ்சிமனகை் இன்றும்
கொணப்படுகின்றன.
மரக்கறி வமககைின் விநிபயொக சங் கிலியில் ஏற் படுத்தப்பெ்ெ அண
் மம கொல
மொற் றங் கை்

மரக்கறி

வமககைின்

ஏற்றுமதியில்

மிகவும்

ஹவைிப்பமெயொனதொகும் . இது வைர ்ந்து வருகின்ற ஒரு பபொக்கொகவும் (சுபொஷினி
et. al, 2015) மற்றும் மரக்கறி வமககைின் சங் கிலியில் நுமழவதற் கொன சுப்பர ்
மொர ்ஹகெ்டு வொய் ப்புகைொகவும் (ஹபபரரொ et al, 2004) கொணப்படுகின்றது. மரக்கறி
வமககைின்
பயிர ்கமை

சந்மதப்படுத்தல்
பயிரிடும்

சங் கிலிகைின்

விவசொயிகைில் ,

விஸ்தரிப்பு

மரக்கறி

தவிர,

வமககைின்

மரக்கறிப்
விநிபயொக

சங் கிலிகைில் நுமழகின்ற சுப்பர ் மொர ்ஹகெ்டு வசதிகைினொல் கடுமமயொன
மொற் றம்

ஏதும்

நிகழவில் மல

(ஹபபரரொ

et

al,

2004).

ஆமகயொல் ,

மரக்கறி

வமககைின் விநிபயொக சங் கிலியின் இந்த மொற் றங் கை் மரக்கறிச ் சந்மதயின்
ஹதைிவுக்கு

ஆதரவைிப்பதொகவில் மல.

பமலும் ,

விமலமய ஒரு சில ஹகொை் வனவுத் தரப்புகை்

இந்த

நிமலயில் ,

சந்மத

நிர ்ணயிக்கின்ற பலவுரிமம

சந்மதயின் ஆதிக்கம் விமல நிர ்ணயத்திலும் மற்றும் மரக்கறிப் பயிர ்கமை
பயிரிடும் விவசொயிகைின் ஹபொருைொதொரப் பிரச ்சிமனகமை உக்கிரமமெயச ்
ஹசய் வதிலும்
ஹபொறுப்பு

ஹசல் வொக்கு

மற்றும்

தகவலின்மம

ஹசலுத்துகின்றது.

விவசொயிகை்

என்பவற் றின்

இல் லொதிருப்பதொல் ,

மரக்கறிப்

வர ்த்தகர ்களுக்கொன

கென்

ஒழுங் கமமயொதிருக்கின்றமம,

சந்மதத்

கொரணமொக

வலிமம

பயிர ்கமை

பபரம் பபசும்

பயிரிடும்

விவசொயி,

விமலமய

ஹபறுபவரொக மொறியுை் ைொர ் (ரூபபசன, 1999).
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மரக்கறி

கெ்டுப்படுத்துவதனூெொக

இனத்தின்

மரக்கறிக்கொன

பமலதிக

பகை் விமயப்

உற் பத்திமய

பபணுவது

மரக்கறி

வமககமை சந்மதப்படுத்துவதிலுை் ை பிரச ்சிமனகளுக்கொன தீர ்வுகைில் ஒரு
தீர ்வொக

அமமயும் .

மரக்கறிப்

பயிர ்கமைப்

பயிரிடும்

விவசொயிகளுக்கு

மத்தியில் , ஒவ் ஹவொரு விவசொயின் மரக்கறிப் பயிர ்ச ் ஹசய் மக ஹதொெர ்பொன
தகவல் கை்

பற் றிய

விழிப்புணர ்மவயும்

மற்றும்

ஒவ் ஹவொரு

மரக்கறி

வமகயினதும் பதமவயொன உற் பத்திமயயும் ஒருங் கிமணப்பது அவசியமொகும் .
ஆமகயொல் , ஒவ் ஹவொரு விவசொயினொலும் சந்மதப் பங் மக பபணிக்ஹகொை் ைலொம் .
மரக்கறிப்

பயிர ்கைின்

உற் பத்தி

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெ ஹசயற் பொடுகை்
ஹதொெர ்பொன

தகவல் கமை

விவசொயிகளுக்கு

ஹதொெர ்பில்

மற்றும்

மரக்கறிப்

மத்தியில்

விவசொயிகைினொல்

திறமுமறத்திெ்ெங் கை்

பயிர ்கமை

ஒழுங் கமமத்து

உற் பத்தி

என்பன
ஹசய் யும்

ஒருங் கிமணந்த

ஒரு

ஹபொறிமுமறத்திெ்ெத்மதத் தயொரித்தல் அவசியமொகும் . இலங் மகயில் மரக்கறி
வமககைின் விநிபயொக சங் கிலி மற்றும் சந்மதப்படுத்தல் ஆகியன ஹதொெர ்பில்
பல ஆய் வுகை் (இஸ்ெொம் மற்றும் உேொமி, 2005; இஸ்ெொம் et al. 2006; ரூபபசன, 1999;
விக்ரமஆரொச ்சி,

2004;

ஹபபரரொ

et

al,

2004;

சுபொஷினி

et.

al,

2015)

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்டிருந்தொலும் , இலங் மகயில் மரக்கறிப் பயிர ்கமை பயிரிடும்
விவசொயிகைின்
ஆய் வும்

திறமுமற

சொர ்ந்த

நெத்மத

பமற் ஹகொை் ைப்பெவில் மல.

ஹதொெர ்பில்

ஆமகயொல் ,

இந்த

எந்தவிதொன
ஆய் வு

ஒரு

மரக்கறிப்

பயிர ்கமை பயிரிடும் விவசொயிகைின் திறமுமற சொர ்ந்த ஹசயற்பொடுகை் , இந்த
ஹசயற் பொடுகளுக்கு

கொரணமொக

அமமகின்ற

அல் லது கூெ்டுறவு ஹசயற் பொடுகைில்

கொரணிகை் ,

ஒருங் கிமணந்த

மொறிவருகின்ற அந்த விவசொயிகைின்

சொத்தியங் கை் என்பன பற் றி ஆரொய் வதில் ஒருமுகப்படுகின்றது.

மரக்கறிப் பயிர ்கைின் உற் பத்தி மற்றும் சந்மதப்படுத்தல் ஆகியன ஹதொெர ்பில் ,
மரக்கறிப் பயிர ்கமை உற் பத்தி ஹசய் கின்ற விவசொயிகைின் ஏற் ஹகனபவயிருந்து
வருகின்ற

ஹசயற் பொடுகமையும்

ஹசயற் பொடுகை்
ஆய் வின்

ஹதொெர ்பொன

முக்கிய

(திறமுமறத்திெ்ெங் கை் )

பிரச ்சிமனகமையும்

குறிக்பகொைொகும் .

மற்றும்

அறிந்துஹகொை் வது

ஆமகயொல் ,

மரக்கறி

அந்த
இந்த

வமககமை

சந்மதப்படுத்துவதிலுை் ை பிரச ்சிமனகளுக்கு பரிகொரமொக விவசொயிகைினது
கூெ்டுச ்ஹசயற் பொடுகைின் சொத்தியங் கை் இனங் கொணப்படுகின்றன. பின்வரும்
விபேெ குறிக்பகொை் கமை ஹசயற் படுத்துவதன் மூலமொக ஆய் வின் முக்கிய
குறிக்பகொை்

அமெயப்படுகின்றது.

1.

தற் பபொது

மரக்கறிப்

பயிர ்கைின்

உற் பத்தியியிலும் மற்றும் சந்மதப்படுத்தலிலும் மரக்கறி விவசொயிகைினொல்
ஹசயற் படுத்தப்படும்

ஹசயற் பொடுகமையும்

(திறமுமறத்திெ்ெங் கை் )

இந்த

ஹசயற் பொடுகைிலிருந்து கிமெக்கும் நன்மமகமையும் ஆரொய் தல் , 2. மரக்கறிப்
பயிர ்கைின்

உற் பத்தியிலும்

விவசொயிகைினொல்

மற்றும்

ஹசயற் படுத்தப்படும்

சந்மதப்படுத்தலிலும்
இந்த

மரக்கறி

ஹசயற் பொடுகமை

நிர ்ணயிக்கின்ற கொரணிகமை இனங் கொணுதல் மற்றும் 3. மரக்கறி வமககமை
சந்மதப்படுத்துவதிலுை் ை

பிரச ்சிமனகமை

தீர ்ப்பதற் கொன

விவசொயிகைின்

பரஸ்பர ஹசயற் பொடுகை் ஹதொெர ்பொன சொத்தியங் கமை கண
் ெறிதல்.
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முடிவுகள் :

யொழ் ப்பொண மொவெ்ெத்தில் பதிமனந்து வமகயொன மரக்கறிப் பயிர ் இனங் கை்
பயிரிெப்படுகின்றன. நுவஹரலியொ மொவெ்ெத்தில் ஏழு வமகயொன மக்கறிப் பயிர ்
இனங் கை் பயிரிெப்படுகின்றன. யொழ் ப்பொண மொவெ்ெத்திலுை் ை அபநகமொன
விவசொயிகை் பீெ்றூெ்டு, கஹரெ்டு, பகொவொ பபொன்ற ஹவைிநொெ்டுப் மரக்கறிப் பயிர ்
இனங் கமையும் மற்றும் நீ ைவமர, கத்தரிக்கொய் , பொகற் கொய் , ஒக்ரொ, வெ்ெக்கொய் ,
புபெொலங் கொய் , ஹவை் ைிரிக்கொய் பபொன்ற உை் நொெ்டுப் பயிர ் இனங் கமையும்
பயிரிடுகின்றனர.் நுவஹரலியொ மொவெ்ெத்திலுை் ை அபநகமொன விவசொயிகை்
கஹரெ்டு, லீக்ஸ், பகொவொ, தக்கொைி மற்றும் கத்தரிக்கொய் பபொன்ற மரக்கறிப்
பயிர ்கமை பயிரிடுகின்றனர.் நுவஹரலியொ மொவெ்ெத்திலுை் ை விவசொயிகளுென்
ஒப்பிடும்

பபொது

யொழ் ப்பொண

மொவெ்ெத்திலுை் ை

விவசொயிகைின் நிலங் கை்

அதிகைவில் மகமொற் றக்கூடியதொக இருப்பதொல் , ஒவ் ஹவொரு விவசொயிக்கும் என
ஒதுக்கக்கூடிய சரொசரி நில அைவு நுவஹரலியொ மொவெ்ெத்திலுை் ை அத்தமகய
சரொசரி நில அைவு அதிகைவில் கொணப்படுகின்றது.
நுவஹரலியொ மொவெ்ெத்தில் பண
் மண மெ்ெத்தில் அதிகமொன மரக்கறி வமககை்
விற் பமன

ஹசய் யப்படுவதொல் ,

ஒரு

பபொெ்டி

விமலயில்

ஒப்பிடும்

பபொது,

யொழ் ப்பொண மொவெ்ெத்திலுை் ை அதிகமொன விவசொயிகை் மரக்கறி வமககை்
விற் பமன

ஹசய் யப்படுகின்ற

விற் பமன

ஹசய் கின்றனர.்

சந்மதகைில்

ஆமகயொல் ,

தமது

இந்த

மரக்கறி

இரண
் டு

வமககமை

மொவெ்ெங் கைிலும்

மரக்கறிக்கொன சந்மதகை் ஏகபபொகவுரிமம அல் லது பலவுரிமம நிமலகைில்
கொணப்படுகின்றன.
பநர ்கொணப்பெ்ெ

விவசொயிகை்

திறமுமறத்திெ்ெங் கமைக்
பநர ்கொணப்பெ்ெ

1,

2,

3

மற்றும்

4

ஹகொண
் டுை் ைனர.்

ஹபரும் பொன்மமயொன

என

நொன்கு

யொழ் ப்பொண

விவசொயிகை்

வமகயொன

மொவெ்ெத்தில்
(39.47%)

2-வது

திறமுமறத்திெ்ெத்மத நமெமுமறப்படுத்துகின்றன. இது ஆண
் ஹெொன்றுக்கு
இரண
் டு வமகயொன மரக்கறிப் பயிர ் இனங் கை் பயிரிெப்படுகின்றன என்பமத
சுெ்டிக்கொெ்டுகின்றது. இந்த 2-வது திறமுமறத்திெ்ெத்தில் சரொசரி கிமெப்பனவு
364,740/=

ரூபொவொகும் .

1-வது,

3-வது

மற்றும்

4-வது

திறமுமறத்திெ்ெங் கைில்

அத்தமகய சரொசரி கிமெப்பனவு முமறபய 456,913/=, 419,150/= மற்றும் 564,230/=
ரூபொ

என்ற

அைவுகைில்

பநர ்கொணப்பெ்ெ
ஈடுபடுகின்றனர.்

கொணப்படுகின்றன.

ஒவ் ஹவொரு
இந்த

விவசொயியும்

விவசொயிகை்

யொழ் ப்பொண

பிரதொன

அத்தமகய

மொவெ்ெத்தில்

திறமுமறத்திெ்ெத்தில்

திறமுமறத்திெ்ெங் கமை

‘நொே்’ சமநிமலயில் பின்பற்றுகின்றனர.்
நுவஹரலியொ
முமறபய

மொவெ்ெத்தில் ,

2-வது,

3-வது

திறமுமறத்திெ்ெத்தில்

பநர ்கொணப்பெ்ெ

சம

திறமுமறத்திெ்ெங் கைில்

அைவொன

விவசொயிகை்

ஈடுபடுகின்றனர.்

ஈடுபடும் விவசொயிகைின் வீதம்

2-வது

39.56% ஆகும் . 3-வது

திறமுமறத்திெ்ெத்தில் ஈடுபடும் அத்தமகய விவசொயிகைின் வீதம் 41.76% ஆகும் .
முதலொவது

திறமுமறத்திெ்ெத்திற் கொன

சரொசரி

கிமெப்பனவு

131,319/=

ரூபொவொகும் . இரண
் ெொவது திறமுமறத்திெ்ெத்திற் கொன சரொசரி கிமெப்பனவு
146,478/= ரூபொவொகும் . மூன்றொவது திறமுமறத்திெ்ெத்திற் கொன அத்தமகய சரொசரி
கிமெப்பனவு

255,820/= ரூபொவொகும் . நொன்கொவது திறமுமறத்திெ்ெத்திற் கொன

அத்தமகய சரொசரி கிமெப்பனவு 15,100/= ரூபொவொகும் . நுவஹரலியொ மொவெ்ெத்தில்
பநர ்கொணப்பெ்ெ

விவசொயிகைில்

ஒவ் ஹவொரு

விவசொயியும்

பிரதொன
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திறமுமறத்திெ்ெத்தில்

ஈடுபடுகின்றனர.்

ஏமனய

நமெமுமறப்படுத்தப்பெ்ெ திறமுமறத்திெ்ெங் கமை
மரக்கறி

உற் பத்தித்

மொறுவதொகவில் மல.

திறமுமறத்திெ்ெத்திற் கு
ஆமகயொல் ,

இந்த

விவசொயிகைினொல்

ஏற் ஹகனபவயிருக்கின்ற

எந்தஹவொரு

விவசொயியும்

விவசொயிகை்

அத்தமகய

திறமுமறத்திெ்ெங் கமை ‘நொே்’ சமநிமலயில் பின்பற்றுகின்றனர.்
பநர ்கொணப்பெ்ெ விவசொயிகைில் ஹபரும் பொன்மமயொன விவசொயிகை் மரக்கறிப்
பயிர ்

உற் பத்தி

மற்றும்

சந்மதப்படுத்தல்

ஹதொெர ்பில்

கூெ்ெொக

ஹசயல் படுவதில் மல.
தமது விவசொயப் பயிர ்ச ் ஹசய் மகமய விஸ்தரிக்க பதமவயொன விவசொயிகை்
நிலங் கமை
நிமித்தம்

வொெமகக்கு

மரக்கறிப்

ஹபற்றுக்ஹகொண
் டு,

பயிர ்கமை

அத்தமகய

வருமொனத்மத
நிலங் கைில்

அதிகரிக்கும்

பயிரிடுகின்றனர.்

விவசொயிகை் அதிகைவொன நிலப் பரப்புகைில் மரக்கறிப் பயிர ்கமை பயிரிடும்
பபொது, விவசொயிகை் அதிகைவு முதலிடுவமத அவதொனிக்கக் கூடியதொகவுை் ைது.
ஆமகயொல் , கென் வசதிகை் கிமெப்பதொல் , விவசொயிகை் அதிகைவொன நிலப்
பரப்புகைில்

மரக்கரிப்

பயிர ்கமை

பயிரிெ்டு,

அதிக

இலொபத்மதப்

ஹபறுகின்றனர.்
பநர ்கொணப்பெ்ெ

விவசொயிகைில்

சில

விவசொயிகை் ,

அவர ்கை்

மரக்கறிப்

பயிர ்கமை பயிரிடுவது ஹதொெர ்பொன தீர ்மொனங் கமை எடுக்கும் பபொது, ஏமனய
விவசொயிகைின்

மரக்கறிப்

பயிர ்ச ்

ஹசய் மகமய

கருத்திற் ஹகொை் வதொக

குறிப்பிெ்ெனர.் மரக்கறிப் பயிர ்கமை பயிரிடும் விவசொயிகை் மரக்கறிப் பயிர ்ச ்
ஹசய் மக

மற்றும்

பிரச ்சிமனகமை

சந்மதப்படுத்தல்
இந்தப்

பகிர ்ந்துஹகொை் வதனூெொக
தமெகை்

ஆகியன

பிரச ்சிமனகை்

ஹதொெர ்பொன

ஹதொெர ்பொன

தீர ்த்துக்ஹகொை் ைலொம் .

தமது

தகவல் கமை

ஒழுங் கமமப்புக்கொன

ஹவற் றிஹகொை் ைப்படுகின்ற பபொது, விவசொயிகைின் கூெ்டுச ்ஹசயல்

சொத்தியமொகும் .
சிபாரிசுகள்
இரண
் டு மொவெ்ெங் கைினதும் மரக்கறிப் பயிர ் உற் பத்தி சமநிமல ஒரு ஆண
் மெ
கருத்திற் ஹகொை் கின்ற பபொது, ஒரு திெமொன பபொெ்டியொக கொணப்படுகின்றது.
இத்தமகய

பபொெ்டி

பல

கொலங் கைொக

உருவொகியிருக்குமொயின்,

சமநிமல

மொற் றமமெந்திருக்கும் . ஆமகயொல் , எல் மலயற் ற ஒரு பபொெ்டிப் பகுப்பொய் மவ
உருவொக்குவதற் கொன ஒரு ஆய் வு பமற் ஹகொை் ைப்படுதல் பவண
் டும் .

மரக்கறிப்
கூெ்ெொக
மரக்கறிப்

பயிர ் உற்பத்தி
திரண
் டு

மற்றும்

ஹசயல் படும்

பயிர ் உற் பத்தி

சந்மதப்படுத்தல்

வமகயில்

மற்றும்

உற் பத்தி

விவசொயிகமை

சந்மதப்படுத்தல்

ஹதொெர ்பில்

ஊக்குவிப்பது

ஆகியன

ஹதொெர ்பில்

கொணப்படுகின்ற பிரச ்சிமனகமை தீர ்ப்பதற் கு மிகவும் முக்கியமொகும் .
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நிகழ் ந்து வரும் ஆய் வுகள்
1. இலங் ககயின் வீட்டுத் கதாட்டங் களில் பழப் பயிர்ெ் செய் கககய
நிர்ணயிக்கின்ற காரணிகள்
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திருமதி யூ.டீ.ஆர.் உதொரி - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
கலொநிதி ெப்ைியூ.ஏ.ஆர.் விக்ரமசிங் க - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி திலினி ஹபபரர - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம்

:

திரெ்டு நிதியம்

ஆய் வின் கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
அரசொங் கத்தின் பதசிய உணவு உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் (2016-2018) பழப் பயிர ்ச ்
ஹசய் மகயின் அபிவிருத்திமயயும் வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் பயிர ்ச ் ஹசய் மகமய
பமற் ஹகொை் வமதயும்

ஹதைிவொக

முக்கியமொன

ஒரு

முந்துரிமம

பிரவொக

இனங் கண
் டுை் ைது. வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் பழப் பயிர ்ச ் ஹசய் மகயின் சமூகப்
ஹபொருைொதொர அம் சங் கை் பற் றிய ஆரொய் ச ்சி முயற் சியும் மெ்டுப்பெ்டுை் ைது.
அதிகமொன குடும் பங் கை் தமது வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் மரங் கமை நடுவதில்
ஆர ்வங் ஹகொண
் டுை் ைன.

பமலும் ,

கொரணிகமை

இனங் கொணுவது>

ஹசய் மகமய

ஊக்குவிப்பதில்

மரங் கை்
வீெ்டுத்

வைர ்ப்பமத

பதொெ்ெங் கைில்

இலக்குக்ஹகொை் கின்ற

பொதிக்கின்ற
பழப்

பயிர ்ச ்

ஹகொை் மககமையும்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கமையும் ஒரு அடிப் பமெ கெ்ெமொக விைங் குகின்றது.
பழப் பயிர ்ச ் ஹசய் மக ஹதொெர ்பொக மக்கைிெம் கொணப்படும் ஹபொதுவொன உணர ்வு
ஹதைிவற் றது. மக்கைின் அத்தமகய உணர ்வு முழுமமயொன சிபொரிசுகமை
முன்மவப்பதற் கு

முன்னர,்

இன்றியமமயொததொகும் .

ஹகொை் மககமை

ஆமகயொல் ,

இந்த

ஆக்குவதற் கு

ஆய் வு

இலங் மகயில்

மிகவும்
சகல

கொலநிமல வலயங் கைிலும் (உலர ் வலயம் , ஈர வலயம் , இமெ ஹவப்ப வலயம் )
வீெ்டுத்

பதொெ்ெப்

ஹபொருைொதொர

ஆய் வின் முடிவுகை்
ஹசய் மகமய

பழப்

பயிர ்ச ்

கொரணிகமை

ஹசய் மகமய

நிர ்ணயிக்கின்ற

இனங் கொணுவதில்

சமூகப்

இலக்குக்ஹகொை் கின்றது.

நொடு முழுதிலும் வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் பழப் பயிர ்ச ்

அதிகரிப்பதற் கொன

ஸ்தலம்

குறித்த

ஹசயற் பொடு

சொர ்ந்த

ஹகொை் மககமை ஆக்குவதற் கு, ஹகொை் மக ஆக்குநர ்களுக்கு உதவும் .
1.

வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் பழப் பயிர ்ச ் ஹசய் மக மற்றும் பழ உற் பத்தி
ஆகியவற்றுென்
பதொெ்ெங் கைில்

ஹதொெர ்புமெய
பழ

தமெகமை

உற் பத்திமய

கண
் ெறிந்து

வீெ்டுத்

விஸ்தரிப் பதற் கொன

திறமுமறத்திெ்ெங் கமை வகுத்தமமத்தல்.
2.

வீெ்டுத்

பதொெ்ெங் கைில்

ஏற் ஹகனபவ

கொணப் படுகின்ற

பழப்

பயிர ்ச ்

ஹசய் மகமயயும் பழ உற் பத்திமயயும் பற்றி அறிந்துஹகொை் ைல்.
3.

வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் , பழப் பயிர ்ச ் ஹசய் மகக்கொன சொத்தியங் கமையும்
தமெகமையும் கண
் ெறிதல்.

4.

வீெ்டுத் பதொெ்ெங் கைில் , பழப்

பயிர ்ச ் ஹசய் மகமய

நிர ்ணயிக்கின்ற

கொரணிகமை இனங் கொணுதல். .
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வீெ்டுத்

[வருடாந்த அறிக்கக - 2017]

பதொெ்ெங் கைில் ,

பழப்

பயிர ்ச ்

ஹசய் மகமயயும்

பழ

உற் பத்திமயயும் விஸ்தரிப்பதற் கொன நெவடிக்மககமை முன்ஹமொழிதல்.
தற் கபாகதய முன்கனற் றம் :
17 மொவெ்ெங் கமை பிரதிநிதிப்படுத்திய 1517 விவசொய குடும் பங் கைிலிருந்து
தரவுகை்

பசகரிக்கும்

(வினொஹகொத்து

மதிப்பொய் வு,

ஒருமுகக்

குழுக்

கலந்துமரயொெல் கை் மற்றும் முக்கிய தகவல் வழங் குநர ் பநர ்கொணல் கை் ) பணி
நிமறவு

ஹசய் யப்பெ்டுை் ைது.

தரவுகை்

பசகரிப்பும்

மற்றும்

அறிக்மக

தயொரித்தலும் நிகழ் நது
் வருகின்றன.

பதசிய உணவு உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தினூெொக பழ நடுமகக்கன்றுகமை
ஹபற் ற பயன்னுகரிகை் பற் றிய கை ர ீதியொன மதிப்பீடு

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் 2016- 2018, களுத்துமற மொவெ்ெம் - மத்துகம கிரொம
உத்திபயொகத்தர ் பிரிவு
மெ்ெக்கைப்பு மொவெ்ெத்தின் ஏறொவூர ்பற்று பிரபதச ஹசயலகப் பிரிவில்
நெத்தப்பெ்ெ வினொஹகொத்து அடிப்பமெயிலொன மதிப்பொய் வு
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உணவுப் பாதுகாப் புக்கு சுகதசிய அறிவின் (சு.அ.) முக்கியத்துவம் :
பயிர்ெ் செய் கக சதாடர்பாக

:

ஆராய் ெ்சிக் குழு

திரு ஆர.எல்
்
.என். ேயதிஸ்ஸ - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி ஏ.பக.ஏ. திஸொநொயக்க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி திலினி ஹபபரரொ - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி எஸ். லுரது
் - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி எஸ். ஹிெ்டிெமு - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம் : திரெ்ெடு நிதியம்
ஆய் வின் கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
சு.அ. என்பது ஆகுஹசலவு பயனுை் ை நிமலயொன வழிகைில் விவசொய உற் பத்திற் கு
உதவக்கூடிய ஹபறுமதி வொய் ந்த ஒரு பதசிய வைமொகும் . ஆமகயொல் , விஞ் ஞொன
ஹதொழில்

நுெ்பத்திலிருந்தும்

கலந்திருக்கின்ற
நிமலயொன

மற்றும்

சுபதசிய

அணுகுமுமறகளும்

விவசொய

அறிவிலிருந்தும்

முமறயியல் களும்

அபிவிருத்திற் கு

தொரைமொன

(சு.அ.)

இலங் மகயில்
வழிமுமறகமை

கொெ்டுகின்றன. பமலும் , தற் பபொதுை் ை அரசொங் கம் பதசிய உணவு உற் பத்தி
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

(2016-2018)

விவசொயத்மத

சுபதசிய அறிமவயும் மற்றும்

நவீனமயப்படுத்துவதிலொன

ஹசயன்முமறகமையும் பயன்படுத்தும் என

எதிர ்பொர ்க்கப்படுகின்றது. ஆமகயொல் , நவீனமயமொன உலகில் மிக முக்கியமொக
இருக்கக்கூடிய சுபதசிய அறிவின் விழிப்புணர ்வொக, கிமெக்கக்கூடிய சுபதசிய
அறிவு

எந்தைவுக்கு

விவசொயிகளுக்கு

பிரபயொகிக்கப்படுகின்றது
ஹபொருைொதொரப்

மத்தியில்

மற்றும்

ஹபறுமொனம்

எந்தைவில்

ஹசய் மகயிலுை் ை

முக்கியத்துவத்மத

சுபதசிய

இனங் கொணுவதில்

ர ீதியொக

ஹசயன்முமறகைின்

கொணப்படுகின்றது

கண
் ெறிவது கொலத்திற் பகற் ற பதமவயொகும் .
பயிர ்ச ்

ஹசயன்முமற

அத்தமகய

என்பமத

அதமனயடுத்து, இந்த ஆய் வு
அறிவு

ஹசயன்முமறகைின்

ஒருமுகப்படுகின்றது.

ஆய் வின்

முடிவுகை் இலங் மகயின் நிமலயொன விவசொய அபிவிருத்திற் கு பதமவயொன
ஹகொை் மககமை ஆக்குவதில் ஹகொை் மக ஆக்குநர ்களுக்கு உதவும் .


பயிர ்ச ் ஹசய் மகயிலுை் ை IK அறிவு ஹசயன்முமறகமை இனங் கொணுதல்.



IK அறிமவ பயன்படுத்துவதிலுை் ை தமெகமையும் மெ்டுப்பொடுகமையும்
இனங் கொணுதல் .



பயிர ்ச ் ஹசய் மகயிலுை் ை IK அறிவு ஹசயன்முமறகைின் தொக்கங் கமை
மதிப்பீடு ஹசய் தல்.



பயிர ்ச ் ஹசய் மகயில் IK அறிவின் பிரபயொகம் ஹதொெர ்பொன சிபொரிசுகமை
முன்மவத்தல்.

தற் கபாகதய

முன்கனற் றம் :

விவசொயிகைிெமிருந்து

13

தரவுகை்

மொவெ்ெங் கமை
பசகரிக்கும்

ஒருமுகக் குழுக் கலந்துமரயொெல் கை்

மற்றும்

பிரதிநிதிப்படுத்திய

(வினொஹகொத்து
முக்கிய

60

மதிப்பொய் வு,

தகவல்

வழங் குநர ்

பநர ்கொணல் கை் ) பணி நிமறவு ஹசய் யப்பெ்டுை் ைது. தரவுகை் பசகரிப்பும் மற்றும்
அறிக்மக தயொரித்தலும் நிகழ் நது
் வருகின்றன.
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விவொய வளங் கள் முகாகமத்துவப் பிரிவு
நிகறவு செய் யப் பட்ட ஆய் வுகள்
1.

இலங் ககயின் சதன் கிழக்கு உலர் வலய கொள உற் பத்தி
முகறகமயின் நிகலசபறுதகுதன்கம
திருமதி பி.ஆர.் வீரக்ஹகொடி - ஒருங் கிமணப்பொைர ்

நிதியிடும் மூலம் : பூபகொை மொற் ற ஆரொய் ச ்சிக்கொன ஆசிய பசுபிக் பிரொந்திய
வமலயமமப்பு மற்றும் திரெ்டு நிதியம்
கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும்
பசொைத்மத பதசிய உணவு உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் (2016-2018) சுயபதமவப்
பூர ்த்திமய அமெவதற் கு எதிர ்பொர ்க்கப்படுகின்றதும் மற்றும் இலங் மகயில்
வித்தியொசமொன பல பயிர ்ச ் ஹசய் மக முமறமமகளுக்கு இமெயில் அண
் மம
கொல

வரலொற் றில்

கணிசமொன

முன்பனற் றங் கமை

கண
் டுை் ைதுமொன

ஒரு

ஆரம் ப கைப் பயிரொக இனங் கொண முடியும் . ஹபொருைொதொரம் , சமூகம் மற்றும்
சுற் றொெல் முதலிய மூன்று பிரதொன அம் சங் கைின் அடிப்பமெயில் அதிகரித்து
வருகின்ற கொலநிமல மொற் றங் கைின் மூலமொக சவொலுக்கு உெ்படுத்தப்படுகின்ற
பசொைப் பயிர ் உற் பத்தியின் (MFS) நிமலஹபறுதகுதன்மமமய இனங் கொணும்
ஹபொருெ்டு

இந்த

ஆய் வு

திெ்ெமிெப்பெ்ெது.

ஆகக்குமறந்த

நிமலஹபறுதகுதன்மமயின் அைவு பூச ்சியம் என்றைவிலும் மற்றும் ஆகக்கூடிய
நிமலஹபறுதகுதன்மமயின் அைவு ஒன்று என்ற அைவிலும் சுற் றொெல் (ENSI), சமூக
(SOSI), மற்றும் ஹபொருைொதொர (ECSI) பபொன்ற உப சுெ்டிகைின் ஹதொகுப்புகமை
உை் ைெக்கிய ஒன்றிமணந்த ஒரு நிமலஹபறுதகு சுெ்டியின் (CSI) மூலமொக,
நிமலஹபறுதகுதன்மம மதிப்பிெப்பெ்ெது. அதற் கிணங் க, பயிரின் பொரம் பரிய
ஹபொருைொதொர

கண
் பணொெ்ெம்

மற்றும்

முழு

விவசொய

முமறமமயினதும்

அபிவிருத்திற் கொன சிபொரிசுகமை முன்மவத்தல் ஆகியன தவிர, பயிர ் சமூகப்
ஹபொருைொதொர தொக்கத்தின் அடிப்பமெயிலுை் ை நிமலஹபறுதகு பயிர ் உற் பத்தி
முமறமமக்கொன அைமவ இனங் கொணுவது இந்த ஆய் வின் பநொக்கமொகும் .

ஆய் வின் முடிவுகள்
பசொைப் பயிர ்ச ் ஹசய் மக ஏமனய பயிர ்ச ் ஹசய் மககளுென் ஒப்பிடும் பபொது
ஹபொருைொதொர

ர ீதியில்

இமைஞர ்கைிெம்

மிகவும்

அதிகைவு

இலொபகரமொன
அக்கமற

பயிர ்ச ்

இருந்தொலும் ,

ஹசய் மகயொகும் .
அதிகொரமற் ற

பிரபதசங் கைில் இந்த நிமலமமயின் பயனொக, 77% வீதத்திற் கும் அதிகமொன
விவசொயிகை் இந்தப் பயிர ்ச ் ஹசய் மகயில் ஈடுபடுகின்றனர.் பயிர ்ச ் ஹசய் மகக்கு
இரசொயனப் பதொர ்த்தங் களும் மற்றும் மூலிமக ர ீதியொன பூச ்சிஹகொல் லிகளும்
அதிகைவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பூச ்சிநொசினிகைின் பொவமன குமறந்த
ஒரு அைவில் கொணப்படுகின்றது. க்மலபபொஹசெ் தமெஹசய் யப்பெ்ெமதயடுத்து
விவசொயிகைின்,

ஹதொழிலொைர ்

அதிகரித்திருந்தொலும் ,

பயிர ்

மற்றும்

ஹசய் யப்பெ்ெ

இயந்திர
பிரபதச

ஆகுஹசலவுகை்
அைவு

அவ் வைவு
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அவதொனிக்கக்கூடியதொகவில் மல. தனியொர ் துமற மற்றும் வைர ்ந்து வருகின்ற
கெ்ெமமப்புகை் என்பவற் றினூெொக, பசொைப் பயிர ்ச ் ஹசய் மக ஒப்பீெ்ெைவில்
வருமொனம்

தரக்கூடியதொக

கொணப்படுகின்றது.

மூலப்ஹபொருெ்கமை

வழங் குவமத விெவும் இந்த பசொைப் பயிர ்ச ் ஹசய் மகக்கு கென் வசதிகளும்
வழங் கப்படுகின்றன. 83% வீதமொன விவசொயிகை்

பசொைப் பயிர ்ச ் ஹசய் மக

முமறமமயில் திருப்தியமெந்தனர.் MFS கை் SOCI சரொசரி அைவு (0.518), ECSI சரொசரி
அைவுக்கு குமறந்த அைவு (0.316) முதலிய அைவுகைில் நிமலப்படுத்தப்பெ்ென.
எனினும் ,

ENSI

இன்

கீழ்

நிமலஹபறுதகு

அைவில்

(-0.211)

ஏதும்

நிமலப்படுத்தப்பெவில் மல. அதற் கிணங் க, MFS சரொசரிக்கு குமறந்த அைவொன
CSI (0.2223) அைவினுை் தரப்படுத்தப்பெ்டுை் ைது.
சிபாரிசுகள்
விவசொய

இரசொயனப்

பதொர ்த்தங் கைின்

பிரபயொகங் கைில்

ஹபொருத்தமொன

விமனத்திறன் வொய் ந்த நுெ்பங் கமை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் , MFS இன்
சுற் றொெல்

நிமலஹபறுதகுதன்மமமய

அைிக்கப்படுதல்

பவண
் டும் .

நிமலஹபறுதகுதன்மம

பமம் படுத்துவதற் கு

MFS

சரொசரி

இன்

அைவுக்கு

ஹபொருைொதொர

குமறவொக

முந்துரிமம
ர ீதியொன

கொணப்படுகின்றது.

ஆமகயொல் , இயந்திரமயப்படுத்துதல் , அறுவமெகமை கைஞ் சியப்படுத்துதல்
மற்றும்

விவசொயிகைின்

பபரம் பபசும்

சக்திமய

பமம் படுத்தும்

ஹபொருெ்டு

விவசொயிகளுக்கு கென் வசதிகமை வழங் குதல் பபொன்ற பயனுை் ை உை் ை ீடு
ர ீதியொன மகயொளுமக சொர ்ந்த ஹசயற் பொடுகமை அறிமுகப்படுத்துவதனூெக,
MFS இன் இலொப எல் மலமய அதிகரிப்பது முக்கியமொனதொகும் . சமூக ர ீதியில்
நிமலஹபறுதகுதன்மமமய

உத்தரவொதப்படுத்தும்

ஹபொருெ்டு

தனியொர ்

துமறயினரின் பங் கைிப்புென், MFS இன் வைர ்ந்து வருகின்ற கெ்ெமமப்மப
ஒழுங் குறுத்துவது

ஹபொருத்தம்

என

ஆபலொசமன

வழங் கப்படுகின்றது.

இறுதியொக, பசொை உற் பத்தி முமறமமயின் திறந்த தொரொைமொன சந்மதக்
கெ்ெமமப்பின் ஒத்தீெ்டு நன்மமகமை ஹபற்றுக் ஹகொை் வதற் கு வொய் ப்புகமை
அைிக்கின்ற சுயொதீனத்தன்மமமய அதிகரிப்பதற் கொன ஹநகிழ் தன்மம வொய் ந்த
கென்

வசதிகமைப்

பயன்படுத்தி,

விவசொயத்

ஹதொழில் முயற் சி

ஊக்குவிக்கப்படுதல் பவண
் டும் .

2.

சமானராகல்

மாவட்ட

சதலுள் ள

சின்ன

சவங் காய

உற் பத்தி

முகறகமயின் நிகலசபறுதகுதன்கம
ஆராய் ெ்சிக் குழு:

திருமதி எம் .டீ. சுசிலொ லுரது
் - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி பி.ஆர.் வீரக்ஹகொடி - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு

நிதியிடும் மூலம் :

எஸ்.

ஏபொசிங் க

-

துமண

ஆரொய் ச ்சியொைர ்

பூபகொை மொற் ற ஆரொய் ச ்சிக்கொன ஆசிய பசுபிக்
பிரொந்திய வமலயமமப்பு (APN)
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ஆய் வின் கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும்
விவசொயிகைின்

நலன்களுக்கு

உத்தரவொதமைிப்பதற் கும் ,

கொலநிமல

மொற் றம் மற்றும் உணவுப் பொதுகொப்பு ஆகியன ஹதொெர ்பொன சவொல் களுக்கு
முகம் ஹகொடுப்பதற் கும் தற் ஹபொழுது முன்மொதிரியொன நகொர ்வு விவசொயத்
துமறயில்

பதமவப்படுகின்றது.

முமறமமயினதும்
ஹபொருைொதொர,

ஆமகயொல் ,

நிமலஹபறுதகுதன்மமமய

சுற் றொெல்

அம் சங் கமை

ஒவ் ஹவொரு

விவசொய

நிர ்ணயிக்கின்ற

சமூகப்

இனங் கொணுவதற் கொன

ஒரு

பதமவயும் இருக்கின்றது. பதசிய உணவு உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் (2016 2018) இலங் மகயில் ஏமனய கைப் பயிர ் (ஏ.க.ப.) உற் பத்திகளுக்கு விபேெ
கவனத்மத

ஹசலுத்தியுை் ைது.

ஹமொனரொகல்
ஹதலுை் ை

மொவெ்ெத்தில்
பிரபதச

சின்ன

நிமலஹபறுதகுதன்மமயில்
உற் பத்தி

ஆமகயொல் ,
‘சிறு

இந்த

ஆய் வு

யொழ் ப்பொணம் ’

ஹவங் கொய

உற் பத்தி

ஒருமுகப்படுகின்றது.

முமறமமயின்

ஹசயல்

திறனின்

பிரதொனமொக

என்றமழக்கப்படும்
முமறமமயின்

சின்ன

ஹவங் கொய

தற் பபொமதய

அைமவ

நிருவகிக்கின்ற பல வமகொயொன கொரணிகமை நிர ்ணயிப்பதற்கும் அபத
பநரம்

இந்த உற் பத்தி முமறமமமய பமம் படுத்துவதற் கொன ஹகொை் மக

சொர ்ந்த சிபொரிசுகமை வழங் குவதற் கும் சின்ன ஹவங் கொயத்தின் சமூகப்
ஹபொருைொதொர,

சுற் றொெல்

பரிமொணங் கமை

ஹவைிப்படுத்துவது

இந்த

ஆரொய் ச ்சியின் முக்கிய குறிக்பகொைொக விைங் கியது.

ஆய் வின் முடிவுகள்
யுத்தத்தின் கொரணமொக, 1980 ஆம் ஆண
் டு முதல் 1990 ஆம் ஆண
் டு வமர, வெ
மொகொணத்தின்

சின்ன

வீழ் ச ்சியமெந்திருந்தது.
பூர ்த்தி

ஹசய் யக்கூடிய

மொவெ்ெத்தின் ஹதலுை் ை

ஹவங் கொய

எனினும் ,
அைவில்

உற் பத்தி

அதமனயடுத்து,
தமது

படிப்படியொக

சந்மதத்

பதமவமயப்

உற் பத்திகளுக்கு

பிரபதச விவசொயிகளுக்கு, இது

ஹமொனரொகல்

ஒரு ஹபொன்னொன

வொய் ப்பொக மொறியது. அப்பபொது, இந்த விவசொயிகை் தமது பிரபதசத்திற் குரிய
பிரத்திபயகமொன

சின்ன

ஹவங் கொய

இனத்தின்

கீழ்

தமது

உற் பத்திமய

விஸ்தரித்தனர.் எனினும் , அந்த பநரத்தில் இந்த உணவு உற் பத்தி முமறமம
இந்தப்

பிரபதச

மக்களுக்கு

பிரதொனமொன

ஒரு

ஜீவபனொபொயமொக

விைங் கினொலும் , இன்று படிப்படியொக வீழ் ச ்சியமெந்துை் ைது. முமறமமயின்
சமூகப் ஹபொருைொதொர மற்றும் சுற் றொெல் நிமலஹபறுதகு சுெ்டிகைின் நிமல, 0.123
என்ற ஒரு ஒெ்டுஹமொத்த நிமலஹபறுதகு சுெ்டிப் ஹபறுமொனத்துென் ஒப்பிடும்
பபொது, முமறபய 0.448, -0.337 மற்றும்

0.223 ஆகிய அைவுகைில்

இருந்ததொக

நிமலஹபறுதகு பற் றிய மதிப்பீெ்டின் ஆய் வு முடிவுகை் சுெ்டிக்கொெ்டின.
ஹவங் கொயம்

ஹதொழில்

ஹதொழிலொைருக்கொன

வொய் ப்மப

அதிகரித்த

உருவொக்குவதற் கு

பதமவயின்

கொரணமொக

சின்ன

பங் கைிக்கின்ற
அதிக

சமூக

அங் கீகொரம் ஹபற் ற ஒரு உணவு முறமமயொகும் . எனினும் , இந்த முமறமம
பசமையினதும் மற்றும் பூச ்சிநொசினிகைினதும் அதிகரித்த பொவமனயினொல் ,
சுற் றொெல்

ர ீதியொன ஒரு அழிவு முமறமமயொக கொணப்படுகின்றது. இதன்

தரமும் , உற் பத்தித்திறனும் , விமலகளும் குமறந்தைவில் கொணப்படுகின்றன.
ஈெ்ெப்பெ்ெ வருமொனம் குமறவொனதொகும் . இந்த உற் பத்தி இனங் கை்

அதிக

தரமொன யொழ் ப்பொண உற் பத்திகளுக்கு நிகரொக இருக்கவில் மல. ஆமகயொல் ,
இந்த உணவு உற் பத்தி முமறமம ஹபொருைொதொர அடிப்பமெயில் குமறந்தைவு
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சொத்தியமுமெயதொக

கொணப்படுகின்றது.

ஏமனய

பயிர ்கைினுை்

பல் லினத்துவம் அமெயும் பபொக்கும் அவதொனிக்கப்படுகின்றது.
சிபாரிசுகள்
இந்த ஆய் வு மண
் வைம் மற்றும் விமனத்திறன் வொய் ந்த நீ ர ் முகொமமத்துவ
ஹசயன்முமற

ஆகியவற் றினூெொக

முன்ஹமொழிகின்றது.
உணவு

பமம் பெ்ெ

முமறமமயில்

உற் பத்தித்திறன்

இனங் கைின்

கெ்டுப்பொடுமெய

பமம் பொெ்மெ

உற் பத்திமயக்ஹகொண
் டு

பூச ்சிநொசினிகைின்

இந்த

பொவமனமய

உருவொக்கக்கூடிய உயர ் சந்மதக் பகை் வி முன்ஹமொழியப்படுகின்றது. இந்த
உணவு

முமறமமயின்

நிமலஹபறுதகுதன்மமமய

நிர ்ணயிக்கும்

சமூகப்

ஹபொருைொதொர, சுற் றொெல் பரிமொணங் கைில் ஒருமுகப்படுவதன் மூலமொக, இந்த
ஆய் வுப்

பிரபதசத்தில்

சின்ன

ஹவங் கொய

உற் பத்திமய

அதிகரிப்பதற் கொன

நெவடிக்மகமய எடுக்கவும் இந்த ஆய் வு பமலும் முன்ஹமொழிகின்றது.

03.

நிலக்கடகல,

குறிப் புடன்

பாசிப் பயறு

கூடிய

முக்கியமான

மற்றும்

இலங் ககயின்

உணவுப்

கரும் பு

சதன்

பயிர்கள்

உற் பத்திற் கு

கிழக்கு

உலர்

உற் பத்தி

விகேட

வலயத்தில்

முகறகமகளின்

நிகலசபறுதகுதன்கம
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திரு ஐ.பி.பி.எம் . விபேசிங் க - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திரு எச ்.பே.சி. ேயசூரிய - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி எஸ்.பக. குமொர - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி ஆர.டீ.
்
விபேசிங் க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம் : திரெ்டு நிதியம்
கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
இந்த ஆய் வு ஹதன் கிழக்கு உலர ் வலயத்தில் முக்கியமொன பயிர ் உற் பத்தி
முமறமமகைின்

நிமலஹபறுதகு

அைமவ

இனங் கொணுவதற் கு

முயற் சிக்கின்றது. இலங் மகயின் ஹதன் கிழக்கு உலர ் வலயத்தில் முக்கிய
உணவுப் பயிர ்கை் உற் பத்தி முமறமமகைின் சமூகப் ஹபொருைொதொர, சுற் றொெல்
பரிமொணங் கமை
குறிக்பகொைொக
சுற் றொெல்

ஹவைிப்படுத்துவது

விைங் கியது.

ர ீதியொன

(i)

நிதி

விமைவுகமை

இந்த

சொர ்ந்த

ஆய் வின்
இலொபத்மத

புரிந்துஹகொை் ைல் ,

ஒெ்டுஹமொத்தக்
மதிப்பிடுதல் ,
(iii)

(ii)

சமூகத்தில்

ஏற்றுக்ஹகொை் ைப்படும் தன்மமமய இனங் கொணுதல் , (iv) பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ
ஒவ் ஹவொரு உணவுப் பயிர ் உற் பத்தி முமறமமயினதும் ஒெ்டுஹமொத்த சமூகப்
ஹபொருைொதொர, சுற் றொெல் நிமலஹபறுதகுதன்மமமய மதிப்பிடுதல் என்பன இந்த
ஆய் வின் விபேெ குறிக்பகொை் கைொக விைங் கின.
முக்கியமான முடிவுகள்
1.

பயிர ் நிமலஹபறுதகுதன்மம ஹதொெர ்பொன சுெ்டிற் கு இணங் க, கரும் பு
உற் பத்தி முமறமம (0.15), நிலக்கெமல உற் பத்தி முமறம (0.14) மற்றும்
பொசிப்பயறு

உற் பத்தி

முமறமம

(0.09)

‘ஆகக்குமறந்த

நிமலஹபறுதகுதன்மம’ அைவு என (இந்த ஆய் வில் பிரபயொகிக்கப்பெ்ெ
ஹகொை் மக ர ீதியொன தகவுதிறன்களுக்கு இணங் க) கணிப்பிெ முடியும் .
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2.

இந்த

மூன்று

உற்பத்தி

முமறமமகைிலும் ,

கரும் பு

உற் பத்தி

முமறமமயிபலபய மிகவும் அதிக சமூகப் ஹபொருைொதொர ஏற் மகயும்
மற்றும்

ஹபொருைொதொர

நிலக்கெமல

சொத்தியமும்

பதிவொகியிருந்த

மிகவும்

சுற் றொெல் பநயமொன

உற் பத்தி

பவமையில்
உற்பத்தி

முமறமமயொகவும் பதிவொகியிருந்தது.
3.

ஏமனய இரண
் டு பிரிவுகளுெனும் ஒப்பிடும் பபொது, சமூக ர ீதியொன
நிமலஹபறுதகுதன்மம இந்த மூன்று உற்பத்தி முமறமமகைிலும்

(சரிசம
விமலக்கும்
உண்மமயொன
இமெயிலை் ை
வித்தியொசம் )
கிமெக்கும்
சமூக

‘பபொெ்டித்தன்மமயினொல் ’

விமலக்கும்

நிமலஹபறுதகுதன்மம

சுெ்டிமய

தயொரிப்பதற் கொன

பொரிய

பங் கைிப்பு, பயிர ் நிமலஹபறுதகு சுெ்டியொக உருவொகுவதில் பொரிய
பங் கைிப்பு

கொரணியொக

விைங் கியது

சமூக

நிமலஹபறுதன்மமயொகும் .
4.

(இரசொயப் பசமைப்
‘இரசொயனப்
பசமைப்
பிரபயொகத்தினொல் ’
பிரபயொகத்தின் கடும் தன்மம) சுற் றொெல் நிமலஹபறுதகு சுெ்டிமய
தயொரிப்பதற் கொன பொரிய பங் கைிப்பு நல் கப்பெ்ெது.

5.

(பயிர ்
உற் பத்தியிலிருந்து ஹமொத்தக் குடும் ப வருமொனத்திற் கொன பங் கைிப்பு)

‘ஒத்தீெ்டு

ஹபொருைொதொர

முக்கியத்துவத்தினொல் ’

ஹபொருைொதொர நிமலஹபறுதகு சுெ்டிமய தயொரிப்பதற் கொன பங் கைிப்பு
நல் கப்பெ்ெது.
6.

அம் பொமற
உற் பத்தி

மற்றும்

ஹமொனரொகல்

முமறமமயில்

மொவெ்ெங் கைின்

அல் லது

நிலக்கெமல

அம் பொந்பதொெ்மெ

மற்றும்

ஹமொனரொகல் மொவெ்ெங் கைின் பொசிப்பயறு உற் பத்தி முமறமமயில் ,
ஒெ்டுஹமொத்த

நிமலஹபறுதகுதன்மமயில்

குறிப்பிெத்தக்கைவு

வித்தியொசத்மத அவதொனிக்க முடியவில் மல.
சிபாரிசுகள்
1.

அந்தந்த

விவசொயிகைின்

ஹபொருைொதொர

சிறப்மப

உறுதிஹசய் யும்

ஹபொருெ்டு, SEDS இல் கொணப்படுகின்ற சகல மூன்று வமகயொன உணவு
உற் பத்தி

முமறமமகைின்

ஒெ்டுஹமொத்த

நிமலஹபறுதகுதன்மம

கணிசமொனைவில் பமம் படுத்தப்படுதல் பவண
் டும் .
2.

சகல

FCPS

கைினதும்

உற் பத்தித்திறன்

ஹபொருைொதொர

என்பவற் மற

பின்வருவனவற் றினூெொக

நிமலஹபறுதகுதன்மம,

பமம் படுத்தும்

இலொபத்தன்மம

ஹபொருெ்டு,

அதிகரிக்கப்படுதல்

பவண
் டும் .
a.

பொசிப்பயறு மற்றும் நிலக்கெமல ஆகியவற் மற ஹபொறுத்த வமரயில் ,
SEDZ

ஹதொெர ்பொன

அதிகைவு

விமைச ்சல்

சொத்தியமுமெய

கிமெக்கக்கூடிய தரமொன விமதகமை அதிகரித்தல்.
b.

SEDZ இல் கரும் பு உற் பத்தித்திறமன அதிகரிக்கும் ஹபொருெ்டு அதிகைவு
விமைச ்சமை

தருகின்ற

புதிய

கரும் பு

இனங் கமையும்

மற்றும்

அதிகைவொன ரெ்டூன்கமையும் அறிமுகப்படுத்துதல் .
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வழிகைில்

வருமொனத்மத

குடும் பத்தின்

அதிகரிப்பதன்

ஹதொழிலுக்கொன

மூலமொக

சகல

பதறிய

FCPS

சமூக

நிமலஹபறுதகுதன்மம அதிகரிக்கப்பெக்கூடும் .
a.

இயந்திர

ர ீதியிலொன

அறுவமெமய

இலகுபடுத்துவதற் கும்

அதன்

நிமித்தம் ஹபொருத்தமொன இயந்திரொதிகமை உற் பத்தி ஹசய் வதற் கும்
ஒரு

கொல

முதிர ்ச ்சி

சிறப்பம் சமுமெய

பொசிப்பயறு

இனத்மத

அறிமுகப்படுத்துதல்.
b.

அறுவமெ

ஹசய் வதற் கும்

இயந்திரங் கமை

பதனிடுவதற் கும்

(விமதகமை

ஹபொருத்தமொன

பிரித்ஹதடுத்தல்

மற்றும்

உமி

பவறொக்கல் ) அறிமுகப்படுத்துதல்.
c.

ஏற் ஹகனபவயிருக்கின்ற கை நிமலமமகைில் பயன்படுத்தக்கூடிய
கரும் பு

அறுவமெக்கு

ஹபொருத்தமொன

இயந்திரங் கமை

அறிமுகப்படுத்துதல்.
d.

பண
் மண

மெ்ெத்தில்

அல் லது

ஹகொத்தணி

மெ்ெத்தில்

மின்சொர

பவலிமய அமமப்பதற் கு (கொெ்டு யொமன) பதமவயொன உதவிமய
ஹசய் து அதன் மூலமொக SEDZ இல் கொணப்படுகின்ற சகல FCPS கைிலும்
பயிர ்கமை

பொதுகொப்பதற் கொன

ஹதொழிலொைர ்கமை

பயன்படுத்துவமத குமறக்கும் வமகயில் விவசொயிகளுக்கு உதவுதல்
4.

பின்வருவனவற் றினூெொக நிலக்கெமல மற்றும் பொசிப்பயறு உற் பத்தி
முமறமமகைின் இலொபத்மத அதிகரித்தல்.
a.

நிலக்கெமல உற் பத்தியிலிருந்து அதிக கொலத்மத ஹபறும் ஹபொருெ்டு
(உ+ம் : ேம் பபொ பீஹனெ் உற் பத்திகளுக்கு ஹபொருத்தமொன இனங் கமை
பயன்படுத்தக்கூடிய)

விபேெ

பதமவ

சிறப்பம் சங் கமையுமெய

இனங் கமை ஊக்குவித்தல்.
b.

பொசிப்பயறு மற்றும் நிலக்கெமல ஆகியவற் றில் ஹபறுமதி பசர ்க்கும்
வமகயில்

விவசொயிகமை

ஊக்குவித்தல்

மற்றும்

ஹதொழில் நுெ்ப,

உெ்கெ்ெமமப்பு வசதிகை் உதவி என்பவற் மற வழங் குதல்.

04.

பூககாள மாற் றமும் மற்றும் நிகலசபறுதகுதன்கமயும் சதாடர்பாக
இலங் ககயில் ஆராய் ெ்சிக் சகாள் கக சதாழில் நுட்ப ஆளணியின்
ஆற் றல் அபிவிருத்தி

ஆராய் ெ்சிக் குழு:

திருமதி பரனுகொ வீரக்ஹகொடி - கருத்திெ்ெத் தமலவர ்
திருமதி சர ்மினி குமொர - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு எஸ். ஏபொசிங் க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு பிரசன்ன விபேசிங் க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி ரஷிகொ விபேசிங் க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி சுசிலொ லுரது
் - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு சிந்தக்க ேயசூரிய - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
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நிதியிடும் மூலம் : பூபகொை மொற் ற ஆரொய் ச ்சிக்கொன ஆசிய பசுபிக் பிரொந்திய
வமலயமமப்பு (APN)
கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
இந்தக் கருத்திெ்ெம் ஆரொய் ச ்சியொைர ்கை் , ஹகொை் மக ஆக்குநர ்கை் , விஸ்தரிப்பு
உத்திபயொகத்தர ்கை் மற்றும் விவசொயிகை் ஆகிபயொருக்கு மத்தியில் விவசொய
நிமலஹபறுதகுதன்மமயில்

ஹபொருத்தமொன

அறிமவ

பமம் படுத்துவதில்

இலக்குக்ஹகொை் ைப்பெ்டிருந்தது. பூபகொை மொற் ற ஆரொய் ச ்சிக்கொன ஆசிய பசுபிக்
பிரொந்திய

வமலயமமப்பிலிருந்து

பமற் குறித்த

அக்கமறயுமெய

கெ்டிஹயழுப்பல்

கிமெக்கும்

தரப்புகைின்

பவமலயரங் குகளும்

நிதி உதவிமயக்
பங் குபற் றலில்

பயிற் சி

ஹகொண
் டு,

பல

ஆற் றல்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் களும்

நெத்தப்பெ்ென. HARTI நிறுவகத்தின் ஆரொய் ச ்சியொைர ்களுக்கொக நெத்தப்பெ்ெ
மூன்று நொை் பயிற் சி பவமலயரங் கில் அந்த ஆரொய் ச ்சியொைர ்கைின் ஆற் றல் கை்
விவசொய நிமலஹபறுதகுதன்மமமய மதிப்பிடுவதற் கொன முமறயியல் கைில்
கெ்டிஹயழுப்பப்பெ்ென. விவசொய ஹகொை் மக ஆக்குநர ்களுக்கொக பயிற் றப்பெ்ெ
HARTI நிறுவக ஆரொய் ச ்சியொைர ்கைினொல் பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெ ஆரொய் ச ்சி பிரிவின்
முடிவுகமை பரம் பல் ஹசய் யும் ஹபொருெ்டு ஏற் பொடு ஹசய் யப்பெ்டிருந்த ஒரு நொை்
விஞ் ஞொன ஹகொை் மக சம் பொேமண இந்தத் ஹதொெர ்கைின் இரண
் ெொம் இெத்மத
வகித்தது.

இந்த

உத்திபயொகத்தர ்கை்
வமகயில்

நிகழ் ச ்சிமய

விவசொயிகளுக்கொன

பயிற்றுவிக்கப்பெ்ெனர.்

கெ்டிஹயழுப்பல்
பயிற் சி

கூெ்டுறவு

ஹதொெர ்பொன

நிகழ் வொக

ஆய் வு

30

விஸ்தரிப்பு

பயிற்றுவிப்பொைர ்கைொக

அந்தப்

பயிற் சியின்
ஸ்தலத்தில்

ஹதொெர ்ந்து,

பயிற்றுவிப்பொைர ்கை்
கீழ்

900

மொறும்
ஆற் றல்

உத்பதசிக்கப்பெ்ெ

இறுதிப்

விவசொயிகளுக்கொன

ஆற் றல்

கெ்டிஹயழுப்பல் ஹதொெர ்பொன பயிற் சி அமர ்வுகமை ஹவற் றிகரமொன நிமறவு
ஹசய் தனர.்
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சுற் றாடல் மற்றும் நீ ர ் வளங் கள் முகாகமத்துவப் பிரிவு
நிகறவு செய் யப் பட்ட ஆய் வுகள்
1.

கதசிய உணவு உற் பத்தி நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்

2016 - 2018 அடிப் பகட

ஆய் வு
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திரு எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி ர.பி.
ீ
முணவீரபக - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி பே.ஏ.யூ.பி. ேயசிங் க - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம் : திரெ்டு நிதியம்
கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
2016

ஆம்

ஆண
் டில்

ஹசயற் படுத்தப்பெ்ெ

பதசிய

உணவு

உற் பத்தி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்திற் கொன (NFPP) (2016 -2018) ஒரு அடிப்பமெ ஆய் வொக இந்த ஆய் வு,
கம் ஹதொழில்

அமமச ்சுக்கொன ஹசயலொைர ் விடுத்த பவண
் டுபகொைின் பபரில்

திெ்ெமிெப்பெ்டுை் ைது. NFPP ஹசயற் படுத்தப்படுகின்ற பிரபதசங் கைின் நிமல
பற் றிய குறுக்குஹவெ்டுமுக விரிவொன கனிய மற்றும் தர ர ீதியொன தகவல் கமை
பசரிப்பது

இந்த

ஆய் வின்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

பநொக்கமொகும் .

பயனொக

நிகழும்

இந்த

அடிப்பமெ

மொற் றங் கைின்

ஆய் வு

தகவுதிறன்கமை

இயலச ்ஹசய் து, குறித்த முன்பனற் றத்மத பமலும் திெ்ெமிெ்டு கண
் கொணிக்கும்
வமகயில் உரிய அதிகொரிகளுக்கு அறியப்படுத்த உதவும் .
இந்த அடிப்பமெ ஆய் வு 17 பயிரினங் கமை உை் ைெக்கி 20 மொவெ்ெங் கைில்
பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெது.

இந்த

உை் ைெக்கப்பெ்ென.

உை் ை ீடுகைினதும்

ஹபொருத்தமொன

விமலகை் ,

ஆய் வில்

ஹமொத்தமொக

2554

மொதிரிகை்

ஹவைியீடுகைினதும்

இலக்குக்ஹகொை் ைப்பெ்ெ

தரம் ,

சமுதொயங் கைில்

நிலவுகின்ற அறிவும் மற்றும் மபனொபொவங் களும் , விவசொயிகை் சமூகப் ஹபௌதீக
மூலதனம் பபொன்ற ஆறு பிரதொன வகுதிகைின் கீழ் இந்த ஆய் வின் மூலமொக
தகவல் கை்

பசகரிக்கப்பெ்ென.

பிபரரமணயிலிருந்து
அத்தமகய

உணவு

ஹபறப்பெ்ெ

சுெ்டிகை்

ஹதொெர ்பில்

ஆவணப்படுத்துவதிலும்
ஒருமுகப்படுவதிலும்

உற் பத்தி

விமைவு

கிரொமங் கைின்

மற்றும்
இன்னும்

இது

இந்த

பயன்படுத்தி,

அடிப்பமெ

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

இலக்குக்ஹகொை் கின்ற

திெ்ெமிெப்பெ்ெொலும் ,

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

சுெ்டிகமைப்

நிமலமய

கிரொமங் கைில்

அடிப்பமெ

ஆய் வு

பமற் ஹகொை் ைப்பெவில் மல.

NFP

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் ஹவற் றிக்கொன பொரிய நீ ண
் ெகொல சுெ்டிகைின் முதலொவது
அைவீெ்டு

மதிப்பீெ்மெ

பமற் ஹகொை் வது

இந்த

NFPP

அடிப்பமெ

ஆய் வின்

ஹபொதுவொன குறிக்பகொைொகும் .
முக்கியமான முடிவுகள்
1.

பதசிய விவசொயத் திெெ்ெத்தின் நிரலில் ஆய் வு ஹசய் யப்பெ்ெ அதிகமொன
பிரிவுகைில் ,

ஹசயற் படுத்துமகக்

கெ்ெத்தில்

NFPP

ஹசயற் பொடுகை்

ஏற் ஹகனபவ கொணப்படுவதொக, ஆய் வின் பபொது அவதொனிக்கப்பெ்ெது.
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2.

கை மெ்ெத்தில் , NFPP ஹசயற் படுத்துமகயில் பின்வரும் பின்னமெவுகை்
ஆய் வில் இனங் கொணப்பெ்ென.
a.

சில மொவெ்ெங் கைில் , NFFP இல்
வித்தியொசமொன

பநரடியொக சம் பந்தப்படுகின்ற

அக்கமறயுமெய

தரப்புகளுக்கு

இமெயிலொன

எைிய ஒருங் கிமணப்பு.
b.

NFPP

ஹசயற் பொடுகைில் ,

கை

மெ்ெத்தில் ,

ஆரம் ப

மெ்ெ

உத்திபயொகத்தர ்கைின் விழிப்புணர ்மவ அதிகரிப் பதற் கொன ஒரு
பதமவ கொணப்படுகின்றமம.
c.

சில மொவெ்ெங் கைில் , நிதி விடுவிப்பு ஹதொெர ்பொன தொமதங் கை்
அவதொனிக்கப்பெ்ெமம.

d.

பயிர ்ச ்ஹசய் மக
கருத்திெ்ெ

பபொக

கூெ்ெங் கைின்

ஹசயற் படுத்துமகத்

ஹபொருத்தமின்மமகை் ,

சில

திகதிகளுக்கும்

திகதிகளுக்கும்

பிரபதசங் களுக்கு

மற்றும்

இமெயிலொன

அறிமுகப்படுத்த

தவறுதல் , பயிர ்ச ்ஹசய் மகயின் அைவு அதிகரித்தல் பபொன்ற சில
ஹசயற் பொடுகளுென்

ஹதொெர ்புமெய

திெ்ெமிெல்

சொர ்ந்த

பிரச ்சிமனகை் அவதொனிக்கப்பெ்ெமம.
3.

இலங் மகயில்

விவசொயத்

துமறயின்

சிறந்த

ஹசயலொற்றுமகக்கு

தமெயொக அமமகின்ற பல பிரச ்சிமன விெயங் கை் இனங் கொணப்பெ்ென.
சகல மொவெ்ெங் களுக்கும் ஹபொதுவொன பொரிய சில பிரச ்சிமனகை் கீபழ
பெ்டியல் படுத்தப்பெ்டுை் ைன.
a.

தரத்தில் சிறந்த நடுமக மூலப்ஹபொருெ்கை் பற் றொக்குமற

b.

விவசொய உை் ை ீடுகைின் அதிக விமல

c.

அதிக ஹதொழிலொைர ் ஹசலவு மற்றும் ஹதொழிலொைர ் பற் றொக்குமற

d.

பொதிப்மப ஏற் படுத்தும் பூச ்சிகை் மற்றும் பீமெகை் பரவுதல்

e.

நீ ர ் பற் றொக்குமற

சிபாரிசுகள்
1.

பல

கொலமொக

முன்பனற் றத்மதயும்
சுெ்டிகமை

இருந்து
மற்றும்

உருவொக்கும்

வருகின்ற

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

சொதமனகமையும்

ஹபொருெ்டு

தரவுகமை

மதிப்பிடுவதற் கொன
பசகரிப்பது

NFPP

ஹதொெர ்பில் அடிப்பமெ ஆய் மவ நெத்துவதன் பநொக்கமொகும் . ஆமகயொல் ,
குறித்த அடிப்பமெ ஆய் வின் முடிவுகமை பயன்படுத்தி, NFPP ஹதொெர ்பொன
முன்பனற் றத்மத மதிப்பிடுவதன் பதமவ வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
2.

எதிர ்கொலத்தில் சிறந்த ஹபறுபபறுகமை அமெவதற் கொக குறித்த ஆய் வின்
பபொது இனங் கொணப்பெ்ெ பிரச ்சிமனகமை தீர ்ப்பதற் கு எதிர ்கொல NFPP
ஹசயற் பொடுகை்

அெங் கலொக

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கமையும்

ஹகொை் மககமையும்
ஹசயற் படுத்துவது

மற்றும்
மிகவும்

முக்கியமொனதொகும் .

2.

மானிட

செயற் பாடுகளினால்

குளப்

படுக்கககளில்

அதிகளவு

வண
் டல் மண
் படிவதும் மற்றும் விவொயத்தின் அதன் தாக்கமும்
பற் றிய ஆய் வு
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ஆராய் ெ்சிக் குழு:

திரு ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திரு பக.ஏ.பீ.எஸ். ரூபசிங் க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு டீ.டீ. பிரபொத் விதொரன - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு

ஜி.ஜி.

த

எல்.ெப்ைியூ.

சமரசிங் க

-

துமண

ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு பீ.ஏ.ஜி. அளுத்கம - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம் : திரெ்டு நிதியம்
கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும்
வண
் ெல் மண
்

படிவு

பசமித்துமவக்கும்

கொரணமொக
ஹகொை் ைைவு

உலர ் வலயத்திலுை் ை
அந்தந்த

அதிகொரப்

குைங் கைின்

நீ மர

பிரபதசங் கைிலுை் ை

தொழ் நிலப் பயிர ்ச ்ஹசய் மக முமறமமயில் , கணிசமொனைவு உற் பத்தி இழப்புக்கு
வழிவகுத்துை் ைது. நீ பரந்துபரப்புகைில் கொணப்படும் ஹபொருத்தமற் ற விவசொய
ஹசயன்முமறகளுக்கு புறம் பொக, மகத்ஹதொழில் , நிர ்மொணம் , சற்றுலொ மற்றும்
வதிவிெப் பகுதிகை் பபொன்றவற்றுென் ஹதொெர ்புமெய ஏமனய ஹசயற் பொடுகை் ,
ஒரு அச ்சுறுத்தும்

அைவில்

மண
் ணரிப்புக்கு அதிகைவில்

பங் கைித்துை் ைன.

நொெ்டின் பமல் நீ பரந்துபரப்புகைில் அமமந்துை் ை பொரிய நீ ர ்த்பதக்கங் கைின்
வண
் ெல் மண
் படிவும் மற்றும் ஹபொருைொதொரத்தின் வித்தியொசமொன பிரிவுகைில்
அதன்

தொக்கமும்

பற் றிய

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெொலும் ,
குைங் களுக்கும்

மற்றும்

ஹசலுத்தப்பெவில் மல.

நொெ்டின்

அதிக

பல

வரண
் ெ

ஏமனய

ஆரொய் ச ்சி

பகுதிகைில்

கொணப்படும்

நீ ர ்த்பதக்கங் களுக்கும்

ஆமகயொல் ,

ஆய் வுகை்

இலங் மகயில்

உரிய
உலர ்

சிறு

கவனம்
வலயப்

பிரபதசங் கைிலுை் ை சிறு குைங் கைின் வண
் ெல் மண
் படிவு அைவுகமையும்
மற்றும்

பொதிக்கப்படும்

வொழ் வொதொரத்தில்

அத்தமகய

அதன்

பிரபதசங் கைிலுை் ை

தொக்கத்மதயும்

இனங் கொணுவது

விவசொயிகைின்
இந்த

ஆய் வின்

அடிப்பமெக் குறிக்பகொைொகும் .

ஆய் வின் விபேெ குறிக்பகொை் கை் பின்வருமொறு:
1.

குறிப்பொக சிறு குைங் கை் கொணப்படுகின்ற நீ பரந்துபரப்புகைிலுை் ை
குை

ஒதுக்கப்

பகுதிகைில்

நிகழும்

அத்துமீறல் கைின்

அைமவயும்

மற்றும் அத்தமகய அத்துமீறும் வழிகமையும் இனங் கண
் டு, அத்தமகய
அத்துமீறல் கைின் அைமவ பதிதல்.
2.

பல

கொலமொக

குைங் கைின்

நீ மர

பசமித்துமவக்கும்

ஹகொை் ைைவு

குமறதல் , வண
் ெல் மண
் படிவு வீதம் மற்றும் அதற் கொன கொரணங் கை்
என்பவற் மற இனங் கண
் டு மதிப்பிடுதல்.
3.

குமறந்த நீ ர ் பசமித்தல் ஹகொை் ைைவினொல் பயிர ் உற் பத்தி முமறமமயில்
ஏற் படும் தொக்கங் கை் பற் றி ஆரொய் தல்.

4.

பயிர ் உற் பத்திற் கு ஹபொருத்தமொன குை முமறமமகை்

ஹதொெர ்பொன

ஹகொை் மக சொர ்ந்த சிபொரிசுகமை முன்மவத்தல்.
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ொதனங் களும் முகறயியல் களும்
ஆய் வுப் பிரகதெம்
கமநல அபிவிருத்தித் திமணக்கைத்துென் கலந்துமரயொெல் கை் நெத்தப்பெ்டு
அதன்

ஆபலொசமனகை்

ஹபறப்பெ்ெதன்

பின்னர ்

ஆய் வு

ஸ்தலங் கை்

பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ென. விவசொயிகைின் வொழ் வொதொரத்மத பொதித்து வருகின்ற
வண
் ெல் மண
் படிவுகமையுமெய சிறு குைங் கை் அெங் குகின்ற மீ-ஒயொ மற்றும்
மல் வத்து

ஒயொ

ஆகிய

நீ ர ்த்பதக்கங் கை்

ஆற்றுப்படுக்மகப்

முமறபய

குருனொகல்

பிரபதசங் கைிலுை் ை

மற்றும்

இரண
் டு

அனுரொதபுரம்

ஆகிய

மொவெ்ெங் கைிலிருந்து ஆய் வுப் பிரபதசமொக பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ென.
ஆரம் பத் தரவுகை் பசகரிப்பு பணி பிரதொனமொக குருனொகல் எஹெெ்டுஹவவ
கமநல பசமவ நிமலய (க.பச.நி.) பிரிவிலுை் ை மகொஹமருவ நீ ர ்த்பதக்கத்தினதும்
மற்றும் அனுரொதபுர ஹமதவொச ்சி கமநல பசமவ நிமலய (க.பச.நி.) பிரிவிலுை் ை
வல் ஹபொல கிரொமிய குை

நீ ர ்த்பதக்கத்தினதும்

நீ ர ்ப்பொசன வசதிகைின் கீழ்

பயிர ்ச ்ஹசய் மகமய பமற் ஹகொை் கின்ற விவசொய குடும் பங் கை் ஹதொெர ்பொன ஒரு
கணக்ஹகடுப்மப

(ஒரு

குடும் ப

மதிப்பொய் மவ

பமற் ஹகொை் வதற் கு

பதிலொக)

நிருவகிப்பதன் மூலமொக பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெது. 11 கிரொம உத்திபயொகத்தர ் (கி.உ.)
பிரிவுகைில் ஏழு கமக்கொரர ் அமமப்புகமை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற ஹமொத்தம்
312 விவசொயக் குடும் பங் கை் சமூகப் ஹபொருைொதொர தரவுகை் மற்றும் தகவல் கை்
பசகரிப்பிலொன
கணக்ஹகடுப்பு

கணக்ஹகடுப்பு
ஆய் வுக்கு

ஆய் வில்

புறம் பொக,

பநர ்கொணப்பெ்ென.

ஆரம் பத்

குடும் ப

தரவுகமையும்

மற்றும்

தகவல் கமையும் பசகரிக்கும் நிமித்தம் , ஒருமுகக் குழுக் கலந்துமரயொெல் களும்
மற்றும் முக்கியமொன தகவல் வழங் கும் பநர ்கொணல் களும் நெத்தப்பெ்ென. கை
மெ்ெத்திலொன தரவுகமை

பசகரிப்பது

மிகவும்

சிக்கல் வொய் ந்ததொக

மற்றும்

நம் பத்தகொததொக இருந்தமமயொல் , புவியியல் குறிப்பு தகவல் கமை பயன்படுத்தி,
பமற் ஹகொை் ைப்படும்

நிமித்தம்

குை

நீ பரந்துபரப்பிலும்

மற்றும்

அதிகொரப்

பிரபதசத்திலும் நிலப் பொவமன மொதிரியிலுை் ை மொற் றங் கை் மற்றும் குைங் கை்
அத்துமீறப்படும் அைவும் பற் றிய ஆய் வு திெ்ெமிெப்பெ்ெது. நிதி ஹநருக்கடிகைின்
விமைவொக,

ஹபொறியியலும்

மற்றும்

மண
்

பற் றிய

மதிப்பொய் வும்

குறித்த

ஆய் விலிருந்து நீ க்கப்பெ பவண
் டியிருந்தன.
முக்கியமான முடிவுகள்
1. அதிகொரப் பிரபதசத்தில் அண
் மித்த வன நிலங் களும் மற்றும் ஏமனய
பகுதிகளும்

வயல்

நிலங் கைொக

குறிப்பிெத்தக்கைவுக்கு
பவமையில் ,

மொனிெ

மனிதனின்

மொற் றியமமக்கப்படுவதனூெொக

ஹசயற் பொடுகை்

முமறயற் ற

அதிகரித்துை் ை

ஹசயற் பொடுகைின்

அபத

கொரமொண

கிரொமிய நீ பரந்துபரப்புகை் படிப்பமெயொக குமறவமெந்துை் ைன.
2.

குறிப்பொக புனர ்நிர ்மொணம் மற்றும் கண
் கொணிப்பு ஆகிய அம் சங் கைில்
கிரொமிய

குைங் கை்

நீ ண
் ெகொலமொக

பொரொதீனப்படுத்தப்பெ்டு

வருகின்றமமயும் மற்றும் அத்தமகய கிரொமிய குைங் களுக்கொன கவனக்
குமறவும் அத்தமகய கிரொமிய குைங் கைின் அழிந்து ஹசல் லும் நீ ர ்ப்பொசன
விமனத்திறமன பமலும் துரிதமொக உக்கிரமமெயச ்ஹசய் துை் ைன.
3.

நிலத்தின்

சரொசரி

வருகின்றது.

தலொ

ஆமகயொல் ,

பரிமொண
உணவுப்

அைவு

மிகவும்

பொதுகொப்மபயும்

குமறவமெந்து
மற்றும்

குடும் ப
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ஹபற்றுக்ஹகொடுப்பதற் கொன அத்தமகய நிலங் கைின்

ஹபொருைொதொர ஆற் றலும் மிகவும் குமறவமெந்து வருகின்றது.
4. நீ மர பதற் கிமவக்கக்கூடிய ஆற் றல் குமறவொகவிருப்பதொல் , அதிகொரப்
பிரபதசத்திலுை் ை நீ ர ்ப்பொசனம் ஹசய் யக்கூடிய பகுதியும் நீ ர ் மற்றும் நிலப்
பகிர ்வு

(ஹபத்ம,

ஹசயன்முமறகமை

பின்பற்றுவதற் கு

விவசொயிகமை

கெ்டி

மொறு

முதலியன)

நிர ்ப்பந்திக்கும்

அைவுக்கு

குமறவமெந்துை் ைது.
5. நிலகீழ் நீ ர ் மெ்ெம் குமறந்து ஹசய் வதற் கு வழிவகுக்கின்ற குை வண
் ெல்
மண
் படிவும் ,

விவசொயக்

வசதிகமைக்

ஹகொண
் டு

கிணறுகைிலிருந்து

கிமெக்கும்

பமற் ஹகொை் ைப்படுகின்ற

நீ ர ்ப்பொசன

பயிர ்

உற் பத்தி

முமறமமகமையும் பொதித்துை் ைது.
சிபாரிசுகள்
1.

கொலநிமல

மொற் றங் கைின்

தொக்கங் கமை

வழிமுமறயொக, சிறு மற்றும்

எதிர ்ஹகொை் வதற் கொன

ஒரு

நடுத்தர அைவொன கிரொமிய குைங் கை்

உை் ைெங் கிய பரந்த குை நீ ர ்த்பதக்க வசதிகமை பயன்படுத்தி மமழ நீ மர
பசமிக்கும் ஹசயன்முமற ஊக்குவிக்கப்படுதல் பவண
் டும் .
2.

புனர ்நிர ்மொணத்தின்
அைிப்பதில்

ஒரு

பொகங் கைில் ,

நிமித்தம்

தகவுதிறன்

கிரொமிய

இல் லொமமயொனது

நீ ர ்ப்பொசனத்திலும்

நிமலமஹபறுதகுமன்மமமய

குைங் களுக்கு

மற்றும்

நீ ர ்

முந்துரிமம

நொெ்டின்

வரண
் ெ

முகொமமத்துவத்திலும்

அமெவதற் கு

கடும்

பொதிப்பொக

இருந்துை் ைது. ஆமகயொல் , கிரொமிய குைங் கமை புனர ்நிர ்மொணத்தின்
நிமித்தம்

பதர ்ந்ஹதடுப்பதற் கு

ஹபொருத்தமொன

ஒரு

தகவுதிறமன

உருவொக்குவதற் கு சிபொரிசு ஹசய் யப்படுகின்றது.
3.

குை புனர ்நிர ்மொண ஹசயற் பொடுகமை பமற்ஹகொை் ளும் ஹபொருெ்டு, ஆற் றல்
கெ்டிஹயழுப்பல் , ஹபௌதீக மற்றும் நிதி சொர ்ந்த வசதிகமைக் ஹகொண
் டும் ,
அதமனயடுத்து

கண
் கொணிப்பு

கெ்ெங் கைிலும் ,

கமக்கொரர ்

மற்றும்

இயக்கச ்ஹசயற் பொெ்டுக்

அமமப்புகை்

வலுப்படுத்தப்படுதல்

பவண
் டும் .
4.

பொதகமொன கொலநிமல மொற் றத்தின் தொக்கங் கமை எதிர ்ஹகொை் ைக்கூடிய
வமகயில் விவசொயிகமை வலுவூெ்டும் ஹபொருெ்டு, பயிர ் பல் லினத்துவமும்
மற்றும்

கொலநிமல பநர ்த்தி

விவசொயமும்

பற் றி

அந்த

விவசொயிகை்

விழிப்பூெ்ெப்படுதல் பவண
் டும் .

3.

இலங் ககயின் விவொயத் துகறயில்
மற்றும்

உயிரியல்

உயிரியல்

பூெ்சிசகால் லிகளினதும்

பெகளகளினதும்
உற் பத்தி

மற்றும்

பாவகன ஆகியவற் றின் ொத்தியங் களும் மற்றும் வகரயகறகளும்
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திருமதி ர.பி.
ீ
முணவீரபக - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி ஜி.ஜி. த எல்.ெப்ைியூ. சமரசிங் க - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்
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நிதியிடும் மூலம் :

திரெ்டு நிதியம்

கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
இரசொயனப்

பசமைகை்

மற்றும்

பூச ்சிநொசினிகை்

ஆகியவற்றுென்

ஹதொெர ்புமெய பிரதிகூல ஹவைிக்கை கொரணிகமை அறிந்துஹகொை் ைல் மற்றும்
அத்தமகய

கொரணிகை்

உணவுக்கொன

பற் றிய

அதிகரித்து

அனுபவம்

வருகின்ற

ஆகியவற் மறக்

பதமவமயப்

பூர ்த்தி

ஹகொண
் டு,

ஹசய் யக்கூடிய

வமகயில் , குமறவமெந்து வருகின்ற தலொ நிலப் பரிமொண அைவிலிருந்து அதிக
உணவுகமை உற் பத்தி ஹசய் யும் சவொமல எதிர ்ஹகொண
் டு, மண
் வைம் பூச ்சி
மற்றும்

பீமெக்

கெ்டுப்பொெ்டு

முமறயியல் கமை

பமம் படுத்துவதற் கொன

சுற் றொெல் பநய முமறயியல் கமை பின்பற்றுவதற் கொன ஒரு பதமவ எழுகின்றது.
உயிரியல்

பசமைகளும்

முகொமமத்துவம்

மற்றும்

மற்றும்

உயிரியல்

பூச ்சிகை்

பூச ்சிஹகொல் லிகளும்

மண
் வை

கெ்டுப்பொடு ஆகியவற் றின் ஆகுஹசலவு

ர ீதியில் ஒரு பயனுை் ை, உயிரியல் சுற் றொெல் பநய, மீைப்புதுப்பிக்கத்தகு மற்றும்
நிமலஹபறுதகு

வைமொக

பரிணமித்துை் ைன.

உயிரியல்

கெ்டுப்பொெ்டு

முமறயியல் களும் மற்றும் உயிரியல் பசமைகளும் குறிப்பொக இலங் மகயில்
அதிகைவு

பிரபல் லியம்

அமெயொவிெ்ெொலும்

கூெ,

இலங் மக

ஓரைவுக்கு

அத்தமகய முமறயியல் கமை பிரபயொகித்து அதிகைவில் பயனமெந்துை் ைது.
நொெ்டில் உயிரியல் பசமையினதும் மற்றும் உயிரியல் பூச ்சிஹகொல் லியினதும்
பொவமன பற் றிய தற் பபொமதய நிமல மற்றும் உயிரியல் பசமைகமையும்
உயிரியல் பூச ்சிஹகொல் லிகமையும் பிரபயொகிப்பதிலும் மற்றும் விஸ்தரிப்பதிலும்
கொணப்படும்
ஆமகயொல் ,

வமரயமறகளும்
இலங் மகயில்

எதிர ்கொலத்தில்

வியொபிப்பது

திறமுமறத்திெ்ெங் கமையும்
பசமைகைினதும்
வமரயமறகை் ,

மற்றும்

நன்கு

நிமலஹபறுதகு

ஹதொெர ்பொன

வகுத்தமமக்கும்

உயிரியல்

சவொல் கை் ,

ஆவணப்படுத்தப்படுவதில் மல.
விவசொய

ஹதொழில் நுெ்பங் கமை
ஹகொை் மகமயயும்

வமகயில் ,

பூச ்சிஹகொல் லிகைினதும்

ஊக்கவிப்புகை்

மற்றும்

உயிரியல்
பொவமனயின்

தமெகை்

முதலிய

விெயங் கமை கண
் ெறியும் ஹபொருெ்டு இந்த ஆய் வு திெ்ெமிெப்பெ்ெது.
முக்கியமான முடிவுகள் :
1. விவசொய

நிலங் கைின்

உற் பத்தித்திறமன

அதிகரிப்பதற் கும்

மற்றும்

இரசொயனப் பூச ்சிநொசினிகளுென் சம் பந்தப்பெ்ெ பொதகமொன தொக்கங் கமை
குமறப்பதற் கும் , உயிரியல் பசமைகைொக அனுகூலமொன நுண
் ணங் கிகைின்
பொவமன கெந்த ஆண
் டுகைில் பொரிய ஒரு பமம் பொெ்மெ கொண
் பித்துை் ைது.
வருெொந்த மற்றும் ஹபருந்பதொெ்ெப் பயிர ்கை் அெங் கலொக பல பயிர ்கைின்
மீதொன உயிரியல் பசமைகைின் சரியொன பொவமனயிலொன கை ர ீதியொன
பரிபசொதமனகை் இரண
் டு விெயங் கைிலும் அறுவமெயில் ஒரு அதிகரிப்மப
கொண
் பித்தன.
2. எனினும் ,

விவசொயிகை்

பசமைகமையும்

ஹதொெர ்ச ்சியொக

மற்றும்

தமது

உயிரியல்

வயல் கைில்

உயிரியல்

பூச ்சிஹகொல் லிகமையும்

பிரபயொகிப்பமத கொணமுடியவில் மல என்பது ஆரொய் ச ்சியின் முக்கியமொன
முடிவொகும் .
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3. விவசொயிகை்

மெ்ெத்தில்

உயிரியல்

பசமைகைினதும்

மற்றும்

பூச ்சிஹகொல் லிகைினதும் எைிய பிரபயொகத்திற் கு விழிப்புணர ்வின்மம மிக
முக்கியமொன

கொரணமொகும் .

இரசொயனப்

பதொரத்தத்திற் கு

நிகரொக,

உயிரியல் பசமைகளும் மற்றும் உயிரியல் பூச ்சிஹகொல் லிகளும் சந்மதயில்
தொரொைமொக

கிமெக்கக்கூடியதொகவில் மல,

நுண
் ணங் கிகைின்

ஹபருக்கத்திற் கு

கைஞ் சியப்படுத்தப்பெ்டு

ஏஹனன்றொல்

சொதகமொன

பிரபயொகிக்கப்பெ

அமவ

கொலநிமலயில்

பவண
் டும் .

இது

விவசொயிகைினொல் அடிக்கடி வசதியைிக்க முடியொத விபேெ வசதிகமையும்
மற்றும் கவனிப்மபயும் பதமவப்படுத்தும் . மறுவமகயில் கூறுவதொனொல் ,
உயிரியல் பசமைகை் ஸ்தலமும் மற்றும் குறித்த பயிரும் சொர ்ந்தனவொகும் .
ஆமகயொல் , முழுமமயொன சிபொரிசுகமை முன்மவப்பது கடினமொகும் .
4. விவசொயிகை்

உயிரியல்

அவர ்கைிெத்தில்

உை் ை ீடுகை்

அத்தமகய

பற் றி

உை் ை ீடுகமை

அறிந்திருந்தொலும்

பநொக்கிய

மபனொபொவம்

குமறந்தைவில் கொணப்படுவதொல் , அவற் றின் தரம் குமறவு எனவும் மற்றும்
கை மெ்ெத்தில் அவற் றின் ஹசயல் திறன் மிகவும் நம் பத்தகுந்ததல் ல எனவும்
அவர ்கை் உணர ்கின்றனர.்
விவசொயிகளுக்கு மத்தியில் குமறந்தைவொன அறிவு, மகத்ஹதொழில் கமை
விஸ்தரிப்பதற் கு

மொனியங் கை்

அல் லது

ஏதொவது

பபொன்ற அரசொங் க உதவி கிமெயொமம மற்றும்

பிற

ஊக்குவிப்புகை்

குமறந்த இரசொயனப்

பதொர ்த்த உை் ை ீெ்டு விமலகை் என்பவற் றின் கொரணமொக குமறந்த சந்மதக்
பகை் விகை்

இலங் மகயில்

உயிரியல்

உை் ை ீெ்டு

உற் பத்தித்

தரப்புகை்

பசமைகமையும்

மற்றும்

எதிர ்பநொக்குகின்ற பிரதொன தமெகைொகும் .
சிபாரிசுகள்
இலங் மகயின்

விவசொயத்தில்

உயிரியல்

பூச ்சிஹகொல் லிகமையும் ஊக்குவிப்பதற் கு பதசிய மெ்ெத்திலொன ஆதரவுகளும்
ஹசயற் பொடுகளும்

அவசியமொகும் .

ஆய் வினது

முடிவுகைின்

அடிப்பமெயில் ,

பின்வரும் சிபொரிசுகை் முன்மவக்கப்படுகின்றன.
1. இலங் மகயில்

உயிரியல்

பசமைகைினதும்

பூச ்சிஹகொல் லிகைினதும்

பொவமனமய

ஹகொை் மககமையும்

மற்றும்

மற்றும்

ஊக்குவிப்பதற் கொன
முந்துரிமம

உயிரியல்
அரசொங் கக்

விெயங் கமையும்

ஹசயற் படுத்துதல். பல் தரப்பெ்ெ அக்கமறயுமெய தரப்புகளுக்கு இமெயில்
பரந்திருக்கின்ற அறிமவ பசகரிப்பதற் கும் மற்றும் சிறந்த ஹகொை் மக சொர ்ந்த
முன்ஹனடுப்பு

திெ்ெங் கமை

மகத்ஹதொழில் களுக்கும்
இமெயிலும்

தயொரிப்பதற் கும்

இமெயிலும்

கூெ்ஹெொத்துமழப்புகமை

மற்றும்

அரசொங் கத்திற் கும்
கல் விமொன்களுக்கு

கெ்டிஹயழுப்பது

மிகவும்

முக்கியமொனதொகும் .
2. உயிரியல் உை் ை ீடுகை் நொெ்டின் ஒன்றிமணந்த பூச ்சிகை் மற்றும் பபொேொக்கு
முகொமமத்துவம்

சம் பந்தமொன

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

ஒரு

அங் கமொக

ஊக்குவிக்கப்படுதல் பவண
் டும் .
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இலங் ககயின் விவொயத் துகறயில் விவொயப் பட்டதாரிகளினதும்
மற்றும் விவொய டிப் களாமா பட்டதாரிகளினதும் ஈடுபாடு பற் றிய
தற் கபாகதய நிகல

ஆராய் ெ்சிக் குழு

: திருமதி ஆர.எம்
்
.எம் .எச ்.பக. ரம் ஹபொெஹகதர ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி பே.ஏ.யூ.பி. ேயசிங் க - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம்

: திரெ்டு நிதியம்

கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
இந்த

அய் வு

விவசொயப்

பெ்ெதொரிகமையும்

மற்றும்

விவசொய

டிப்பைொமொ

பெ்ெதொரிகமையும் விவசொயத் துமறக்கு உை் ை ீர ்ப்பமதயும் மற்றும் நொெ்டின்
விவசொய அபிவிருத்திற் கு அவர ்கைின் பங் கைிப்மபயும் இனங் கொணும் முக்கிய
பநொக்கத்துென் பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெது. (i) விவசொயப் பெ்ெதொரிகைினதும் விவசொய
டிப்பைொமொதொரிகைினதும்
ஹதொழிமல

ஹதொழில்

நிமலமயயும்

பதர ்ந்ஹதடுப்பதில்

கொரணிகமையும்

பகுப்பொய் வு

மற்றும்

தற் பபொமதய

ஹசல் வொக்குச ்ஹசலுத்தும்

ஹசய் தல் ,

(ii)

விவசொயப்

முக்கியமொன

பெ்ெதொரிகைினதும்

விவசொய டிப்பைொமொ பெ்ெதொரிகைினதும் விவசொயத் துமறயிலுை் ை ஈடுபொெ்மெ
அவர ்கைின்

ஹதொழில்

பங் கைிப்புகைினுை்

ஆரொய் ந்து

அந்த

விவசொயப்

பெ்ெதொரிகளுக்கும் விவசொய டிப்பைொ பெ்ெதொரிகளுக்கும் விவசொயத் துமறயில்
பிரபவசிப்பதிலுை் ை தமெகமை கண
் ெறிந்து அவர ்கமை விவசொயத் துமறயில்
தக்கமவத்துக்ஹகொை் வது பற் றி ஆரொய் தல் என்பன இந்த ஆய் வின் விபேெ
குறிக்பகொை் கைில் அெங் குகின்றன.
முக்கியமான முடிவுகள் - விவொய பட்டதாரிககள விவொயத் துகறக்கு
உள் ள ீர்ததல்
1.

ஹதொழிலில் அமர ்த்தப்பெ்ெ ஹபரும் பொன்மமயொன மொதிரிப் பெ்ெதொரிகை்
விவசொயப்

பெ்ெதொரிகைின்

அதிகைவு

பிரதிபலிக்கின்றனர.் விவசொயத் துமறயிலும்
சம் பந்தப்பெ்ெ

பிரிவுகைிலும்

இவர ்கைின்

ஹதொழில்
மற்றும்

வீதத்மத

விவசொயத்துென்

பங் குபற் றலும்

அதிகைவில்

கொணப்பெ்ெது. சிறந்த ஒரு ஹதொழிமல பதடிக்கொண முடியொமமயொனது
மொதிரிப்

பெ்ெதொரிகை்

தற் பபொமதய

ஹதொழிலில்

தங் கியிருப்பதற் கு

பிரதொன கொரணமொகும் .
2.

மதிப்பிெப்பெ்ெ
மெ்ெத்திலொன
இமணந்த

பெ்ெதொரிகைில்
ஹதொழில் கமையும் ,

ஹதொழில் கமையும்

ஹதொழில் கைில்

அமரவொசியினர ்
ஹதொழில் நுெ்ப
அடுத்து,

அமர ்த்தப்பெ்டுை் ைனர.்

முகொமமத்துவ

மற்றும்

அதனுென்

ஹதொழில் பதர ்ச ்சி

சொர ்ந்த

ஹதொழில் பதர ்ச ்சியொைர ்கைொக

ஹதொழிலில் அமர ்த்தப்பெ்ெ ஹபரும் பொன்மமயொன பெ்ெதொரிகை் ஆசிரியர ்
ஹதொழிலில் இருந்தனர.்
3.

ஹபரும் பொன்மமயொன
துமறயில்

அவர ்கைின்

மொதிரிப்

பெ்ெதொரிகை்

கொத்திரமொன

நொெ்டின்

ஈடுபொெ்மெ

விவசொயத்

சுெ்டிக்கொெ்டுகின்ற
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அவர ்கைின்

தற் பபொமதய

ஹதொழில்

குறிப்புகைினுை்

விவசொயம்

சம் பந்தப்பெ்ெ ஹசயற்பொடுகைில் ஈடுபடுத்தப்பெ்டுை் ைனர.்
4.

அரச

துமறயில்

குமறந்த

கொணப்படுகின்றமமயொனது

ஹதொழில்

விவசொயத்

வொய் ப்புகை்

துமறயில்

நுமழந்து

நீ டித்திருப்பதற் கு ஒரு பிரதொன தமெயொக அமமந்தது.
5.

மொதிரிப்

பெ்ெதொரிகைின்

ஹதொழில்

பிரிவு

விரிவமெந்தமதயடுத்து ,

விவசொயத் துமறக்கு அந்தப் பெ்ெதொரிகைின் பங் கைிப்மப குமறக்கின்ற
மற்றும்

துமறக்கு

ஹபொருத்தமில் லொத

விவசொயம்

சம் பந்தப்பெ்ெ

ஹதொழில் கமை பநொக்கி ஹசல் லும் ஒரு பபொக்கு கொணப்படுகின்றது.
சிபாரிசுகள்
1.

பெ்ெதொரிகளுக்கு
ஹசய் வதற் கொக
அவர ்கைின்

நொெ்டின்

தமது

விவசொயத்

ஆகக்கூடிய

ஹதொழில் கமை

துமறமய

பங் கைிப்மப

விவசொய

அபிவிருத்தி

நல் கும்

விஞ் ஞொனிகைொக

வமகயில்
அபிவிருத்தி

ஹசய் யக்கூடியவொறு அரச துமறயிலுை் ை ஹதொழில் கைில் பிரபவசிப்பதற் கு
ஹதைிவொன ஒரு வழிமயயும் மற்றும் வொய் ப்புகமையும் உருவொக்குவதற் கு
கவனம் ஹசலுத்தப்படுதல் பவண
் டும் .
2.

பெ்ெதொரிகளுக்கு

அவர ்கை்

ஹதொழில் வொண
் மமயொைர ்கைொக
கொணப்படுவதொல் ,
ஆகுவதற் கு

அவர ்கை்

விைங் குவதற் கு

விவசொய

தம் மிெமுை் ை

பயன்படுத்திக்ஹகொை் ைக்கூடிய
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கைில்

விவசொயத்

துமறயில்

ஹபரும்

சொத்தியத்மதயும்
வமகயில்

முழுமமயொன

சொத்தியம்

ஹதொழில் வொண
் மமயொைர ்கைொக
ஆற் றமலயும்
கல் வி

சொர ்

ஹதொழில் வொண
் மம

கல் விமய

அவகர ்களுக்கு வழங் க முடியும் .
3.

விவசொய வர ்த்தகத்தில் /பண
் மண சொர ்ந்த ஹசயற் பொடுகைில் ஈடுபடுவதற் கு
அக்கமறயுமெய பெ்ெதொரிகளுக்கு, அரச மற்றும் தனியொர ் துமறகளுக்கு
ஹசொந்தமொன தரிசு நிலங் கமை அல் லது பயன்படுத்தப்பெொத நிலங் கமை,
கமத்ஹதொழில்

அமமச ்சின்

ஹபொறுப்பு

வொய் ந்த

தமலயீெ்டு

நெவடிக்மககமைக் ஹகொண
் டு, ஹவற் றிக்கு - ஹவற் றி எனும் நிமலமய
உருவொக்குவதன் மூலமொக ஒப்பந்த உென்படிக்மகயினூெொக வழங் குமொறு
சிபொரிசு

ஹசய் யப்படுகின்றது.

ஆரம் பிக்க

அல் லது

ஹசயற் பொடுகமை
வெ்டியற் ற

வர ்த்தக

ஏற் ஹகனபவயிருக்கின்ற

அபிவிருத்தி

கென்கமை

விவசொய

அல் லது

ஹசய் வதற் கு
குமறந்த

ஹசயற் பொடுகமை

விவசொய

வர ்த்தக

விரும் புகின்றவர ்களுக்கு
வெ்டியுமெய

கென்கமை

அறிமுகப்படுத்தலொம் .
4.

விவசொய

பெ்ெதொரிகமை

அவர ்கைின்

ஹதொழில் கமை

ஆரம் பிக்கும்

வமகயில் விவசொயத் துமறயில் உை் ை ீர ்ப்பதற் கொன ஹதொழில் கமையும்
மற்றும் ஹதொழில் வொய் ப்புகமையும் வழங் கும் ஹபொருெ்டு, அரச துமற,
தனியொர ்

நிறுவனங் களுெனும்

மற்றும்

ஏமனய

ஹபொருத்தமொன

நிறுவனங் களுெனும் வலிமமயொன ஹதொெர ்புகமை கெ்டிஹயழுப்புவதற் கு
சிபொரிசு ஹசய் யப்படுகின்றது.
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முடிவுகள்

-

விவொய

டிப் களாமாதாரிககள

விவொயத்

துகறக்கு உள் ள ீர்த்தல்
1.

விவசொய டிப்பைொதொரிகமை அதிகைவில் ஹதொழிலில் அமர ்த்தக்கூடிய
தன்மமமய கருத்திற் ஹகொண
் டு அதிகைவொன மொதிரி டிப்பைொதொரிகை்
ஹதொழிலில் அமர ்த்தப்பெ்ெனர.் கல் வித் தமகமமகளும் மற்றும் திறன்களும்
அெங் கலொக
ஹபொருத்தப்பொடு
தற் பபொமதய
ஹதொழிமல
பதர ்ந்ஹதடுப்பதற் கொன பொரிய ஒரு கொரணியொக இனங் கொணப்பெ்டுை் ைது.

2.

அதிகைவொன ஊழியர ்கை் ஈடுபடுத்தப்பெ்டுை் ை தற் பபொமதய ஹதொழில் ,
விவசொயத் துமறயுென் சம் பந்தப்பெ்ெ ஹதொழிலொகும் . மொதிரி விவசொய
டிப்பைொமொதொரிகைின் ஹதொழில் முன்பனற் றத்மத அவதொனிக்கின்ற பபொது,
விவசொயம் சம் பந்தப்பெ்ெ துமறயில் பங் குபற் றலின் ஒரு அதிகரித்த
பபொக்கு ஹதன்படுகின்றது.

3.

ஹபரும் பொன்மமயொன மொதிரி டிப்பைொமொதொரிகை் ஹதொழில் நுெ்ப மற்றும்
அதனுென் இமணந்த ஹதொழில் கை் வகுதிமய பிரதிநிதிப்படுத்துகின்றனர ்.
பல டிப்பைொமொதொரிகை் ஹதொழில் நுெ்பம் மற்றும் அதனுென் இமணந்த
ஹதொழில் கை்
வகுதிகளுக்கு
ஹசொந்தமொன
விஸ்தரிப்பு
பசமவயுென்
சம் பந்தப்பெ்ெ ஹதொழில் கைில் ஈடுபடுத்தப்பெ்டுை் ைனர.்

4.

ஹபரும் பொன்மமயொன
டிப்பைொமொதொரிகை்
விவசொய
பபொதகர ்கைொக
பணியொற் றி வருகின்றனர.் பயிர ்ச ்ஹசய் மக மற்றும் விலங் கு வைர ்ப்பு
ஆகியவற் றில்
விவசொயிகளுக்கும்
மற்றும்
மீன்பிடித்
ஹதொழிலில்
மீனவர ்களுக்கும்
ஆபலொசமனகமை
வழங் குதல் ,
அத்தமகய
விவசொயிகளும்
மீனவர ்களும்
எதிர ்பநொக்குகின்ற
பிரச ்சிமனகமை
அவர ்கை்
தீர ்த்துக்ஹகொை் ளும்
வமகயில்
அவர ்களுக்கு
உதவுதல் ,
ஹபொறிமுமறயொக்கல்
மற்றும் ஹதொழில் நுெ்ப பரம் பல்
ஆகியவற் றில்
விவசொயிகளுக்கு உதவுதல் முதலியன, வசொயத்தில் , டிப்பைொமொதொரிகைொல்
நிமறபவற் றப்பெ்ெ சிறப்புப்பணிகளுக்கு மத்தியில் கொணப்பெ்ென.

சிபாரிசுகள்
1.

விஸ்தரப்பு

உத்திபயொகத்தர ்கை்

நொெ்டில்

விவசொயத்

துமறமய

பரிவர ்த்தமன ஹசய் வதில் முக்கிய பங் கு வகிப்பதொல் , விவசொய கல் வி சொர ்
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கைில்

முழுமமயொன

இற் மறப்படுத்தப்பெ்ெ

அறிமவ

வழங் குவதற் கு கவனம் ஹசலுத்தப்படுதல் பவண
் டும் .
2.

மிகவும்

ஹசயன்முமற

சொத்தியமொன

கற் மக

வொய் ப்புகமை

உறுதிஹசய் வதன் மூலமொக கல் வி சொர ் நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் தரத்மத
பமம் படுத்துவதும் நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கைின் முன்பனற் றத்திற் கும் மற்றும்
நொெ்டிற் கு மிகவும் உற் பத்தித்திறன் வொய் ந்த உற் பத்திகமை உற் பத்தி
ஹசய் வதற் கும் மிகவும் இன்றியமமயொததொகும் .
3.

தற் பபொமதய முமறமமயில் , விஸ்தரிப்பு உத்திபயொகத்தர ்கை் பயனுை் ை
பசமவமய வழங் குவதில் உதவும் பல அைவிலொன வகிபங் குகளுெனும்
மற்றும் ஹபொறுப்புக்களுெனும் பரந்த புவியல் பிரபதசத்மத உை் ைெக்கி
பணியொற் ற பவண
் டும் . ஆமகயொல் , விஸ்தரிப்பு உத்திபயொகத்தர ்கமை
அவர ்கை்

விவசொயிகளுக்கு

திருப்திகரமொன

ஒரு

பசமவமய

வழங் கக்கூடிய வமகயில் , அமெயக்கூடிய இலக்குகமை சொெ்டுவதற் கு
நெவடிக்மககை் எடுக்கப்படுதல் பவண
் டும் .
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05.

ஒன்றிகணந்த

நீ ர ்

உருவாக்குவதற் கு

வளங் கள்

முகாகமத்துவ

இலங் ககயின்

புராதன

நுட்பங் களிலிருந்து கற்றுக்சகாள் ள

எண
் ணக்கருகவ

நீ ர ்

கவண
் டிய

முகாகமத்துவ

பாடங் கள்

பற் றிய

ஆய் வு
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திருமதி பே.ஏ.யூ.பி. ேயசிங் க - (ஒருங் கிமணப்பொைர ்)
திருமதி எம் .எச ்.பக. ரம் ஹபொெஹகதர - (துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்)

நிதியிடும் மூலம்

:

திரெ்டு நிதியம்

கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
இலங் மகக்கு

ஒன்றிமணந்த

எண
் ணக்கருமவ

நீ ர ்

உருவொக்குவதில்

வைங் கை்

முகொமமத்துவ

பயன்பெக்கூடிய

புரொதன

(IWRM)

நீ ர ்ப்பொசன

முமறமமகைில் கொணப்படும் சிறந்த நீ ர ் முகொமமத்துவ ஹசயன்முமறகமை
இணங் கொணும் ஹபொருெ்டு, இந்த ஆய் வு பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெது. (i) இலங் மகயின்
உலர ்

வலயத்திற் கு

முமறமமகைின்

விபேெ

குறிப்புென்

கூடிய

நிமலஹபறுதகுதன்மமக்கு

புரொதன

பங் கைித்த

நீ ர ்ப்பொசன

இலங் மகயிலுை் ை

புரொதன நீ ர ் முகொமமத்துவ ஹசயன்முமறகைின் முக்கியமொன சிறப்பம் சங் கமை
இனங் கொணுதல் ,

(ii)

IWRM

பகொெ்பொெ்டு

எண
் ணக்கருவுென்

இந்த

ஹசயன்முமறகைின் இணக்கப்பொடு பற் றி மதிப்பிடுதல் , (iii) நொெ்டிற் கு IWRM
எண
் ணக்கருமவ உருவொக்கும் ஹபொருெ்டு புதொரன நீ ர ்ப்பொசன முமறமமகைின்
சிறந்த ஹசயன்முமறகமை சிபொரிசு ஹசய் தல் என்பன இந்த ஆய் வின் விபேெ
குறிக்பகொை் கைில் உை் ைெங் குகின்றன. இந்த ஆய் வு பிரதொனமொக பொரம் பரிய
குை நீ ர ்த்பதக்க முமறமமயில் ஒருமுகப்பெ்டு கொணப்பெ்ெது.
முக்கியமான முடிவுகள்
1.

இலங் மகயின் புரொதன நீ ர ் முகொமமத்துவ நுெ்பங் கைில் பொரிய IWRM
பகொெ்பொெ்டு எண
் ணக்கருக்கை் பல அம் சங் கைிலும் உை் ைெங் கியுை் ைன.

2.

இலங் மகயின் புரொத நீ ர ் முகொமமத்துவ நுெ்பங் கைின் பின்னணியில் , குை
நீ ர ்த்பதக்க முமறமம

உலர ் வலயத்தின் கொலநிமலகளுக்கு மிகவும்

ஹபொருத்தமொனதொகும் .

குறிப்பொக,

இது

ஹவை் ைப்ஹபருக்குகைினொல்

ஏற் பெக்கூடிய பொதிப்புகமை குமறக்கும் அபத பவமையில் , வரண
் ெ
கொலங் களுக்கொன நீ மர உை் ைெக்குவதற் கொகவும் பயன்பெ்டுை் ைது.
3.

குை

நீ ர ்த்பதக்க

முமறமமயின்

நிலப்

பொவமன

மொதிரி

நீ மர

விமனத்திறனொகவும் பயனுை் ை விதத்திலும் பயன்படுத்துகின்றது. இது
மிகவும்

சமநிமலயொன

விலங் குகளுக்கு

ஒரு

நீ மரயும்

உறுதிஹசய் துை் ைது.
பதொெ்ெங் களுக்கும்

முமறமம.
மற்றும்

ஆமகயொல் ,

இந்த

நீ ர ்

முமறமம

உணவுகமையும்
இது

விலங் குகைினொல்

வழங் குவமத

பயிர ்களுக்கும்

ஏற் பெக்கூடிய

வன

வீெ்டுத்

பொதிப்புகமை

இயற் மகயொக கெ்டுப்படுத்தும் .
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4.

குை

நீ ர ்த்பதக்க

முமறமமயின்

முமறமமக்கொன

நீ ரின்

கெ்ெமமப்புகை்

படிப்படியொன

ஆண
் டு

ஒழுக்மக

முழுதிலும்

மெ்டுமன்றி

நீ ரின்

தரத்மதயும் உறுதிஹசய் துை் ைது.
5.

நீ ர ்

முகொமமத்துவம்

பொங் கொன

மற்றும்

பங் குபற்றல்

நிருவொக

ஹசயன்முமறகை்

அணுகுமுமறயுென்

மிகவும்

என்பன

ஹநருங் கிய

ஹதொெர ்மப ஹகொண
் டிருந்தன. சமூக உரித்துெமம நீ ர ் முகொமமத்துவத்தில்
அதிகைவு கொணப்படுவதொல் , முழு முமறமமயும் நன்கு சமநிமலயில்
கொணப்பெ்ெதுென் வித்தியொசமொன நீ ர ்த் பதமவகமையும் விமனத்திறன்
வொய் ந்ததொக பூர ்த்தியும் ஹசய் தது.
சிபாரிசுகள்
நீ ர ் முகொமமத்துவத்திற் கொன சமூக உரித்துெமமமய வலுப்படுத்துவதற் கும்
மற்றும்

ஒரு

ஹபரும்

பங் கபற் றல்

IWRM

எண
் ணக்கரு

பபொன்ற

பொங் கொன

அணுகுமுமறயின் பிரபயொகத்மத பமம் படுத்துவதன் மூலமொக

நிருவகிப்பதற் குமொன
சூழ் நிமலக்கு
நீ ர ்ப்பொசன

பகொெ்பொெ்டு

பதமவ

சரியொன

ஒரு

முமறமமயில்

கெப்பொடுகளும்

இருக்கின்றது.

வழிமுமறமய
நிலவிய

ஹதொெர ்பொன

ஆமகயொல் ,

தற் பபொமதய

கருத்திற் ஹகொை் கின்ற

உரித்துெமமயும்

ஒழுங் குவிதிகமை

மற்றும்

புரொதன

பரொமரிப்பு

மீைறிமுகப்படுத்தவதற் கு

சிபொரிசு ஹசய் யப்படுகின்றது.
இயற் மகயும்

மற்றும்

முமறமமயில்

கொணப்படுவதொல் , இதமன

எண
் ணக்கருமவ

மொனிெ

முமறமமகளும்

உருவொக்குவதற் கு

புரொதன

தற் பபொதய

ஒன்றிமணக்க

நீ ர ்ப்பொசன

சூழ் நிமலயில்

IWRM

முடியும் .

வன

விலங் குகைின் தொக்குதல் கை் மற்றும் தரத்திலும் அைவிலும் பமற் தமர நீ ரும் ,
நிலகீழ்

நீ ரும்

குமறதல்

பபொன்ற

அதிகரித்து

வருகின்ற

பிரச ்சிமனகமை

அமெயொைப்படுத்துவதற் கு, இது சிறந்த ஒரு தணிப்பு திறமுமறத்திெ்ெமொக
அமமயக்கூடும் .
நிகழும் ஆய் வுகள்
1. இலங் ககயின் உலர் வலயத்தில் கதர்ந்சதடுக்கப் பட்ட பயிர் உற் பத்தி
முகறகமகளின் காலநிகல மாற் ற பாதிப் புத்தன்கம
ஆராய் ெ்சிக் குழு:

திருமதி

ஜி.ஜி.

த

எல்.ெப்ைியூ.

சமரசிங் க

-

ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திரு ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி எம் .ர.ீ பத்மேொனி - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு எச ்.பே.சி. ேயசூரிய - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி ஆர.எம்
்
.எம் .எச.பக.
்
ரம் ஹபொெஹகதர - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி எம் .பி.என்.எம் . ெயஸ் - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம் :

திரெ்டு நிதியம்
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கநாக்சகல் கலயும் குறிக்ககாள் களும் :
கொலநிமல மொற் றம் , அதன் விமைவுகை் மற்றும் உணவு உற் பத்தி முமறமமகை்
மீது

எதிர ்பொர ்க்கப்பெ்ெ

ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன.

தொக்கங் கை்

என்பன

ஹபரும் பொன்மமயொன

நன்கு

கிரொமிய

மக்கை்

வொழ் வொதொர மூலமொக விைங் கும் விவசொயத்திலும் அதனுென் சம் பந்தப்பெ்ெ
ஹசயற் பொடுகைிலும் தங் கியிருப்பதொல் , உலர ் பிரொந்தியத்திலுை் ை அபிவிருத்தி
அமெந்து வருகின்ற நொடுகை்
சுெ்டிக்கொெ்டியுை் ைன.
மதிப்பிடுவமத,

மிகவும் பொதிக்கப்பெக்கூடும் என ஆய் வுகை்

பின்பற்றுவதில் ,

திெ்ெமிடுவதொனது

திறமுமறத்திெ்ெங் கமை

பொதிக்கப்பெக்கூடிய

நியொயமொன

வகுத்தமமப்பதற் கு

தன்மமமய

பயனுை் ை

தழுவுமகத்

ஹபரிதும்

முக்கியமொக

விைங் குகின்ற ஹகொை் மக ஆக்கும் தரப்புகைின் அல் லது நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கமை
தயொரிக்கும் தரப்புகைின் தீர ்மனஹமடுக்கும் ஆற் றமல பமம் படுத்தக்கூடிய ஒரு
பயனுை் ை சொதனமொக விைங் கும் . நொெ்டின் உலர ் வலயம் உணவு உற் பத்தியின்
பகந்திரமொக கருதப்படுகின்றது. உலர ் வலயத்தில் விவசொய முமறமமகளுக்கு
மத்தியில் ,
ஏமனய

அதிகைவு

பவறுபொடுகை்

பொகங் களுென்

ஊழியர ்கை்

ஒப்பிடும்

விவசொயத்

இலங் மகயின்

உலர ்

துமறயில்

வலயத்தில்

கொணப்படுகின்றன.

பபொது,

பமலும் ,

நொெ்டின்

உலர ் வலயத்தின்

அதிகைவொன

சம் பந்தப்படுகின்றனர.்

ஆமகயொல் ,

பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ

பயிர ்

உற் பத்தி

முமறமமகைின் கொலநிமல ர ீதியொன பொதிப்மப மதிப்பிடும் ஹபொருெ்டு, இந்த
ஆய் வு திெ்ெமிெப்பெ்ெது.

விகேட குறிக்ககாள் கள் :
1.

கொலநிமல மொற் றம் ஹதொெர ்பொன தொக்கங் களுக்கொக பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ
பயிர ் உற் பத்தி முமறமமகைின் கொலநிமல மொற் றம் பற் றிய உணர ்மவ
மதிப்பிடுதல்.

2.

கொலநிமல மொற் றம் ஹதொெர ்பொன தொக்கங் களுக்கொக பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ
பயிர ்

உற் பத்தி

முமறமமகமைப்

பின்பற்றுவதிலுை் ை

ஆற் றமல

மதிப்பிடுதல்.
3.

கொநிமல மொற் றம் ஹதொெர ்பொன தொக்கங் களுக்கொக பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ
உற் பத்தி முமறமமகைின் அனுபவம் பற் றி மதிப்பிடுதல்.
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ெந்கதப் படுத்தல் உணவுக் சகாள் கக மற்றும் விவொய வர்த்தகப் பிரிவு

நிகறவுசெய் யப் பட்ட ஆய் வுகள்
1.

இலங் ககயில்

மரக்கறி

மற்றும்

பழ

விநிகயாக

ெங் கியிலியில்

நிலவுகின்ற தரமும் பாதுகாப் பும் ொர்ந்த பிரெ்சிகனகள் : ஓர் மீளாய் வு
ஆராய் ெ்சிக் குழு :

திருமதி ருவினி விதொனபத்திரன - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி பி.ஏ.பே. சம் பிக்கொ - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி பரொஷினி ரம் புக்ஹவல் ல - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு ெப்ைியூ.என்.ஏ. விபேசூரிய - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம் :

திரெ்டு நிதியம்

ஆய் வின் கநாக்சகல் கல:
பழ வர ்க்கங் களும் மற்றும் மரக்கறி வமககளும் இலங் மகயின் விவசொயத்தில்
ஒரு ஆபரொக்கியமொன வைர ்ச ்சிப் பபொக்மகத் தூண
் டுகின்ற ஒரு சக்தி வொய் ந்த
உந்து கொரணிகைொக இருந்து வருகின்றன. விநிபயொக சங் கியிலிலுை் ை பழ
வர ்க்கங் கைினதும்

மற்றும்

மரக்கறி

வமகைினதும்

தரத்மதக்

கெ்டுப்படுத்துதலும் மற்றும் பொதுகொப்மப உறுதிப்படுத்துதலும் தற் ஹபொழுது
இலங் மகயில்

அதிகைவு

சவொல் கை்

நிமறந்த

பிரச ்சிமனகைில்

ஒரு

பிரச ்சிமனயொக மொறியுை் ைது. அண
் மம கொலத்தில் விவசொயிகை் , பசகரிக்கும்
தரப்புகை் மற்றும் வர ்த்தகத் தரப்புகை் பபொன்ற பல தரப்புகைினொல் விநிபயொக
சங் கிலிகைினூெொக பல செ்ெமுமறயற் ற ஹசயன்முமறகை் பதிவொகியிருந்தன.
அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெகொல நெ்ெங் கை் தவிர, உணவில் தீங் கொன பதொர ்த்தங் கை்
கலத்தல்

நொெ்டில்

சுகொதொர

ஆபத்துக்களுக்கு

ஒரு

அமமந்துை் ைது. அறுவமெ ஹசய் யப்பெ்ெ பழங் கைிலிலும்
வமககைிலும்

இரசொயனப்

பதொர ்த்தங் கைின்

கழிவுகை்

அச ்சுறுத்தலொக
மற்றும்

மரக்கறி

கலத்தல்

மற்றும்

அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெகொல நெ்ெங் கை் என்பவற் றின் கொரணமொக தரம் ஹகடுதல்
ஹபொது மக்களுக்கு மத்தியில் அதிகைவில் பரவி, இலங் மகயில் கடுமமயொன ஒரு
பிரச ்சிமனயொக மொறியுை் ைது. தமெஹசய் யப்பெ்ெ ஹசயன்முமறகை்
இரசொயனப்

பதொர ்த்தங் கைின்

பொவமன

என்பவற் றினொல்

மற்றும்

பழுதமெயும்

பழங் கமையும் மற்றும் மரக்கறி வமககமையும் வொங் குவதற் கு நுகர ்பவொர ்
தயங் குகின்றனர.் ஆமகயொல் , அத்தமகய ஹசயன்முமறகைினது தற் பபொமதய
அைவுகைின் தொக்கத்மத மதிப்பிடும் ஹபொருெ்டு உணவுப் பொதுகொப்பு விெயங் கை்
முழுமமயொக ஆய் வுஹசய் யப்படுதல் பவண
் டும் .
விகேட குறிக்ககாள் கள் :
1.

இலங் மகயின்

பழ

மற்றும்

மரக்கறி

விநிபயொக

சங் கிலிகைில்

அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெகொல நெ்ெங் களுென் ஹதொெர ்பொன விெயங் கமை
மீைொய் வு

ஹசய் தல்

மற்றும்

நொெ்டில்

அறுவமெக்கு

பிற் பெ்ெகொல
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நெ்ெங் கமை குமறத்து அத்தமகய நெ்ெங் கமை ஹவற் றிஹகொை் வமத
அமெயொைப்படுத்தக்கூடிய ஆய் வுகமை இனங் கொணுதல் .
2.

நொெ்டில்

மரக்கறி

பதொர ்த்தங் கை்

மற்றும்

கலப்பது

பழ

விநிபயொக

சம் பந்தமொன

சங் கிலிகைில்

பொதுகொப்பொன

உணவுப்

விெயங் கமை

மீைொய் வு ஹசய் தல்.
3.

நொெ்டில்

மரக்கறி மற்றும்

பொதுகொத்தல்

பழ விநிபயொக சங் கிலிகைில்

பிரச ்சிமனகமை

குமறத்துக்

தர மற்றும்

ஹகொை் வதற் கு

நிறுவன

மெ்ெத்திலொன நெவடிக்மககமை இனங் கொணுதல்.
4.

மரக்கறி மற்றும் பழ விநிபயொக சங் கிலிகைில் நிலவுகின்ற தரம் மற்றும்
பொதுகொத்தல் சம் பந்தமொன பிரச ்சிமனகமை குமறக்கும் நிமித்தம் ஆசிய
பசுபிக் பிரொந்தியத்தின் ஏமனய நொடுகைினொல் அபிவிருத்தி ஹசய் யப்பெ்ெ
ஹவற் றிகமொன திறமுமறத்திெ்ெங் கமையும் மற்றும் அந்த நொடுகை் ஹபற் ற
அனுபவங் கமையும் மீைொய் வு ஹச ்யதல்.

முடிவுகள் :
1.

இலங் மகயில்
மரக்கறி

உற் பத்தி

ஹசய் யப்படுகின்ற

வமககைினதும்

தரமும்

மற்றும்

பழங் கைினதும்

பொதுகொப்பும்

மற்றும்

உற் பத்தியும்

பூச ்சிநொசினிகைினதும் மற்றும் பசமைகைினதும் முமறயற் ற பொவமன,
ஒழுங் கற் ற முமறயியல் கை் மற்றும் ஹசயன்முமறகை் என்பவற்றினொல் ,
உற் பத்திக் கெ்ெம்

முதல் அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெ ஹசயற் பொடுகை் வமர

பொதிக்கப்படுகின்றன.
உறுதிஹசய் யும்

தரம்

ஹபொருெ்டு

மற்றும்

உற் பத்தி

பொதுகொத்தல்
அல் லது

ஆகியவற் மற

வைர ்ப்பு

கெ்ெத்தில்

ஆகக்குமறந்த தமலயீெ்டு நெவடிக்மக இருத்தல் பவண
் டும் .
2.

ஹவெ்டுக்கை்

ஏற் படுதல் , அதிர ்வுகை் , சிரொய் வுகை் , ஹநருக்கம் , மற்றும்

தகொத முமறயில் உமறகைில் (ஹபொலிதீன் உமறகை் மற்றும் சொக்குகை் )
அமெத்து கொற் பறொெ்ெ வசதியில் லொத ஹலொரிகைில் விவசொயிகைினொலும்
மற்றும்

ஏற் றியிறக்குபவொரினொலும்

ஏற் படும்

ஹபொறிமுமற

இவற் மற

ஏற்றும்

மகயொளுதல் ,

ர ீதியொன

பபொதும்

ஏற் றியிறக்குகின்ற

பொதிப்புகை்

மற்றும்

இறக்கும்

ஏற் றிச ்ஹசல் வதற் கு

பபொன்ற
பபொதும்

குைிரூெ்ெப்பெ்ெ

பநரத்தில்
தொக்கங் கை் ,

கரடுமுரெொக
வொகனங் கை்

இல் லொமம, ஹவயில் படுதல் மற்றும் மமழயில் நமனதல் , தகொத முமறயில்
ெ்ரக்

வண
் டிகமையும்

என்பவற் றின்

மற்றும்

கொரணமொக

வர ்க்கங் களுக்கும்

ஹலொரிகமையும்

மரக்கறி

பயன்படுத்துதல்

வமககளுக்கும்

ஏற் றியிறக்கப்படுகின்ற

பபொது

மற்றும்

பழ

அதிகைவில்

அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெகொல நெ்ெங் கை் ஏற் படுகின்றன.
3.

ஒரு நுகர ்வுப்ஹபொருைின் அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெகொல நெ்ெத்மத பமம் பெ்ெ
அறுவமெக்கு

பின்-ஹதொழில் நுெ்பங் கமை

பிரபயொகிப்பதொல்

மெ்டும்

குமறக்க முடியொது, பயிர ் முகொமமத்துவம் , கை துப்புரபவற் பொடுகை்
என்பனவும்

பயிர ்

கொரணமொகும் .
அறுவமெக்கு

இழப்புகளுக்கு

கை

ர ீதியில்

பல

முற் பெ்ெகொலத்தில்

பங் கைிப்புச ்

ஹசய் வது

பநொய் கைொல்

பீடிக்கப்படுவதொல் ,

பங் கசுகளுக்கு

அதற் கு
எதிரொக
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சிகிச ்மசயைித்தல் , துப்புரபவற் பொடு, உமறயிடுதல் மற்றும் ஏமனய கை
முகொமமத்துவ ஹயன்முமறகை் மற்றும் அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெகொலத்தில்
கவனமொக

மகயொளுதல்

பிற் பெ்ெகொலத்தில்

முதலியவற் றினொல்

அபநகமொன

அறுவமெக்கு

பநொய்

பிரச ்சிமனகமை

குமறத்துக்ஹகொை் ைலொம் .
4.

கைஞ் சியப்படுத்தல் மற்றும் தரம் பிரித்தல் வசதிகை் இன்மமயொலும்
பழங் கைினதும்

மற்றும்

பொதிக்கப்படுகின்றது.
விவசொய

மரக்கறி

விவசொயிகை்

உற் பத்திகமை

பிரிக்கொமலும்

விற் பமன

வமககைினதும்

பொரம் பரிய

முமறகைில்

கைஞ் சியப்படுத்தொமலும்
ஹசய் கின்றனர.்

தரம்

சகல

தமது

மற்றும்

பொரம் பரிய

தரம்
மற்றும்

பமம் பெ்ெ முமறகைில் மககைினொல் கைஞ் சியப்படுத்துவது மொத்திரபம
ஹசயன்முமற சொத்தியமொகும் .
5.

பமலதிக உற் பத்திகமை நியொயமொன ஒரு கொலப்பகுதிற் கு சந்மதகைில்
கைஞ் சியப்படுத்தி
ஓரமொகவுை் ை

மவப்பதற் கு

பொதுகொப்பற் ற

என்பவற் றினொலும்

வசதிகைின்மம

சில் லமற

மரக்கறி

மற்றும்

விற் பமன

வமககைினதும்

வீதி

நிமலயங் கை்
மற்றும்

பழ

வர ்க்கங் கைினதும் தரம் பொதிக்கப்படுகின்றது.
6.

குறிப்பொக பூச ்சிநொசினிகைின் கழவுகைினொல் உணவு மூலங் கை் , மரக்கறி
வமககை் என்பன பழுதமெயும் பிரச ்சிமன ஹபொது சுகொதொரத்திற் கொன
மிகக்கடுமமயொன

சவொல் கைில்

பூச ்சிநொசினிகமை
பொவிப்பது

ஒரு

சவொமல

ஏற் படுத்துகின்றது.

பொதுகொப்பொகவும்

மற்றும்

பயனை் ைதொகவும்

ஹதொெர ்பொன

பபொதிய

அறிவும்

மற்றும்

தகவல் களும்

இல் லொமமயினொல் விவசொயிகை் பூச ்சிநொசினிகமை அதிகைவு பொவித்தல் ,
விவசொயிகை்
பொவித்தல்

அத்தமகய
மற்றும்

பூச ்சிநொசினிகமை

தகொத

திமணக்கைத்தினொல்

(வி.தி.)

முமறயில்

முமறயற் ற
பொவித்தல் ,

குறிப்பீடுஹசய் யப்பெ்ெ

விதத்தில்
விவசொயத்

நிறுத்திமவத்தல்

கலப்பகுதிமய கருத்திற் ஹகொை் ைொமல் பயிர ்கமை அறுவமெ ஹசய் தல்
என்பன

பூச ்சிநொசினிகைின்

பிரச ்சிமனகைொக

பொவமனயுென்

கொணப்படுகின்றன.

ஹதொெர ்புமெய

பூச ்சிநொசினிகைின்

பொரிய

பொவமன

இங் மகயிலுை் ை விவசொயிகளுக்கு மத்தியில் ஹதொழில் நுெ்ப அறிவின்மம,
பயலைிக்கொத
முமறயில்
ஆய் வுகை்

செ்ெவொக்கம்

என்பவற் றின்

ஒழுங் குறுத்தப்படுவதில் மல.
தவிர,

நொெ்டிலுை் ை

மரக்கறி

கொரணமொக

ஒரு

சில

வமககைிலும்

சரியொன

கண
் கொணிப்பு
மற்றும்

பழ

வர ்க்கங் கைிலும் பூச ்சிநொசினிகைின் கழிவுகை் கலப்பமத நிர ்ணயிக்கும்
ஹபொருெ்டு, முழுமமயொன ஆய் வுகை் பமற் ஹகொை் ைப்பெவில் மல.
7.

வித்தியொசமொன

வமககமையுமெய

ஒழுங் குறுத்திகை்
பசர ்க்மகயொக

பதொர ்த்தத்மத

உை் ைெக்கியிருப்பதொல் ,

பயன்படுத்தப்படும்
பழங் கைில்

‘எதபபொன்’
ஹசயற் மகப்

ஹதைிக்கப்படுவதொல்

திரவநிமல

வைர ்ச ்சி

கொத்திரமொன

துரிதமொக

பதொர ்த்தங் கை்
அத்தமகய

தொவர

ஒரு

கனியமவப்பத்தில்
பழத்தில்

பதொர ்த்தங் கை்

அல் லது
கனிய

மவக்கும் இரசொயனப் பதொர ்த்தங் கைில் ஹதொய் ந்து நிற் கும் . 1993 இன்
உணவுகை்

ஒழுங் குறுத்துமக ஹதொெர ்பொன ஒழுங் குவிதியின்

26 ஆம்

பிரிவும் கல் சியம் கொமபெ்டின் பொவமனமய ஹதைிவொக தடுக்கின்றது.
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இந்த

கல் சியம்

கொமபெ்டு

பசகரிக்கும்

தரப்புகைினொலும்

மற்றும்

வியொபொரத் தரப்புகைினொலும் ஹபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு
பதொர ்த்தமொகும் . வர ்த்தகைவிலொன கல் சியம் கொமபெ்டின் அதிப்படியொன
பொவமன ஆசனிக் மற்றும் ஹபொசுபரஸு மெெ்மரெ்ஸ் பபொன்ற நச ்சுக்
கமரசல் களுென் பநரடியொக கலந்து தொக்கத்மத ஏற் படுத்தும் .
8.

இலங் மகயில் ,
ஓரைவு

உணவுப்

பொதுகொப்மப

சமபயொசிதமொன

உறுதிஹசய் யும்

முமறயில்

சிறப்புப்பணி

பமற் ஹகொை் ைப்படுகின்றது.

விவசொயத் திமணக்கைம் , நுகர ்பவொர ் விவகொரங் கை்

அதிகொர சமப,

இலங் மக நியமங் கை் கெ்ெமைகை் நிறுவகம் , இலங் மக அணு சக்தி
அதிகொர

சமப,

இலங் மக

சுங் கத்

திமணக்கைத்தின்

ஹதொற்றுநீ க்கி

தனிமமப்படுத்தும் பிரிவு, சுகொதொர அமமச ்சு பபொன்றவற் றின் அந்தந்த
நிபுணத்துவ பிரிவுகைின் அடிப்பமெயில் , அத்தமகய சிறப்புப்பணிகை்
அத்தமகய

அதிக

அரசொங் க

திமணக்கைங் களுக்கும்
வித்தியொசமொன

முகவரொண
் மமகளுக்கும்

பரந்துை் ைன.

கெ்ெங் கைில்

உணவு

உணவுகைின்

மற்றும்

சங் கிலியின்
பொதுகொப்மப

நமெமுமறப்படுத்துவற் கு பயனுை் ை நிறுவனசொர ் ஹபொறிமுமறத்திெ்ெம்
இல் லொமமயும்

மற்றும்

பபொதிய

உணவுகைின்

பதசிய

பொதுகொப்மப

நியமங் கை்

அைவிடுவதற் கு
இல் லொமமயும்

அவதொனிக்கக்கூடியதொகவுை் ைது.
சிபாரிசுகள் :
1.

பழங் கைிலும்

மற்றும்

மரக்கறி

வமககைிலும்

அறுவமெக்கு

பிற் பெ்ெகொலத்தில் ஏற் படும் நெ்ெங் கமை குமறக்கும் வமகயில் பதசிய
ஹகொை் மகமய

வகுத்தமமப்பதற் கு

அழுத்தம்

ஹகொடுக்கப்படுதல்

பவண
் டும் எனவும் , மற்றும் அரசொங் கம் அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெ கொலத்தில்
அத்தமகய பயிர ்கமை மகயொளும் நிமலமமகமை பமம் படுத்துவதற் கு
முன்ஹனடுப்புகமை பமற் ஹகொண
் டு வைங் கமை ஒதுக்கி, மரக்கறி மற்றும்
பழ விநிபயொக சங் கிலியிலுை் ை அக்கமறயமெய தரப்புகைின் சமூகப்
ஹபொருைொதொர அந்தஸ்துகமை உயர ்த்த பவண
் டும் எனவும் இந்த மீைொய் வு
சிபொரிசு ஹசய் கின்றது.
2.

பூச ்சிநொசினிகைின் பொவமனமய ஹபொறுத்த வமரயில் , கை ர ீதியொக
ஏற் படும்

பழுதமெவுகமை

தடுப்பதற் கு

விமனத்திறன்

வொய் ந்த

ஹதைிமுமறத் ஹதொழில் நுெ்பம் மற்றும் பூச ்சிநொசினிகைின் பொதுகொப்பொன
பிரபயொகம்

என்பன

விவசொயிகளுக்கு
அைிக்கவும்
ஹசய் தல் ,

அெங் கலொக

பபொதிக்கவும்

பவண
் டும் .

உலர ்த்துதல் ,

அெங் கலொக

சரியொன

தனியொை்

மற்றும்

விவசொய

சுகொதொரம்

விவசொயிகளுக்கு

பண
் மணகைில்

கைஞ் சியப்படுத்தல் ,
உை் ை ீடுகமை

மற்றும்

மவத்து

பற் றி
பயிற் சி
சுத்தம்

ஹபொதியிடுதல்

பதர ்ந்ஹதடுப்பதிலும்

மற்றும்

அறுவமெக்கு பிற் பெ்ெ கொலத்தில் சரியொன முமறயில் மகயொளுவதிலும்
விவசொயிகளுக்கு பயிற் சி அைித்தல் , மற்றும் உை் நொெ்டு சந்மத மற்றும்
சர ்வபதச வர ்த்தகம் என்பவற் றின் நிமித்தம் உணவுப் பொதுகொப்புப் பிரிவில்
விவசொயிகளுக்கு பயிற் சி அைித்தல் முக்கியமொனதொகும் . அண
் மமயில் ,
பூச ்சிநொசினிகை்
வமககளுக்கும்

பதிவொைர ்
என

பழங் களுக்கும்

வர ்த்தமொனியில்

MRL

கமை

மற்றும்

மரக்கறி

ஹவைியிெ்டுை் ைொர.்
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பூச ்சிநொசினிகைின் கழிவுகை் அெங் கிய பழ வர ்க்கங் கைினதும் மற்றும்
மரக்கறி வமககைினதும் விற் பமனமய தமெஹசய் வதற் கு இந்தப் புதிய
ஒழுங் குவிதிகமை அறிமுகப்படுத்தலொம் .
3.

ஆரம் பத்திலிருந்து

விவசொயிகைினொபலபய

உத்தரவொதப்படுத்துவதற் கு
அணுகுமுமற

உணவுகமை

‘பண
் மண

உணவுப்

முதல்

பொதுகொப்மப

மக்கை் ’

கெ்டுப்படுத்துவதில்

வமர

என்ற

அவசியமொனதொகும் .

இதில் விவசொயிகை் , பயிர ்கமை வைர ்ப்பவர ்கை் , உற் பத்தித் தரப்புகை் ,
பதனிடும்

தரப்புகை் ,

நுகர ்பவொர ்

பபொன்ற

மகயொளுமக

உணவுகமை
தரப்புகை்

மற்றும்

மகயொளும்

தரப்புகை்

உை் ைெங் கியிருக்கும் .
சந்மதப்படுத்தல்

மற்றும்

அறுவமெ,

ஆகியவற் றில்

சம் பந்தப்படுகின்ற தூய உற் பத்தி விநிபயொக சங் கிலி உை் ைெங் கலொக
ஒவ் ஹவொரு அக்கமறயுமெய தரப்பும் தூய புதிய உற் பத்திகைின் தரத்மத
பொதுகொப்பதில்

முக்கியமொன

ஒரு

விற் பமன

வமர

உற் பத்தியிலிருந்து

பங் மக

வகிக்கின்றது.

சம் பந்தப்படுகின்ற

சகல

அக்கமறயுமெய தரப்புகமையும் ஈடுபடுத்தக்கூடிய ஹசயல் திெ்ெமும்
மற்றும் ஆவணமயப்படுத்தப்பெ்ெ முழுமமயொன ஒரு பதசிய உணவுகை்
பொதுகொப்புக்

ஹகொை் மகயும்

இருத்தல்

பவண
் டும் .

இந்த

உணவுகை்

பொதுகொப்புக் ஹகொை் மக வறுமம ஒழிப்பு மற்றும் விவசொய அபிவிருத்தி
பபொன்ற

அரசொங் கத்தின்

ஏமனய

ஹகொை் மகப்

பிரிவுகைில்

ஒன்றிமணக்கப்படுதல் பவண
் டும் .
4.

உற் பத்தி, பதனிடுமக, பகிர ்ந்தைிப்பு மற்றும் நுகர ்வு ஆகிய மெ்ெங் கைில்
இரசொயனப் பதொர ்த்தங் கை் , பூச ்சிநொசினிகை் , பசர ்வுகை் , பழுதமெயொமல்
பொதுகொக்கும் பதொர ்த்தங் கை் மற்றும் நச ்சுத்தன்மமயொன மூலக்கூறுகை்
என்பவற் மற

இனங் கொணுவதற் கொன

ஹசயன்முமற

சொத்தியமுமெய

பரிபசொதமனப் ஹபொதிகைின் பொவமனமய இலகுபடுத்தும் ஹபொருெ்டு
ஹதொெர ்ச ்சியொன

ஆரொய் ச ்சியின்

முக்கியத்துவத்மத

இந்த

மீைொய் வு

சுெ்டிக்கொெ்டியது. அதிக ஹபறுமொனமுமெய உற் பத்திகளுக்கு அதிகரித்து
வருகின்ற உணவுப் பொதுகொப்புத் பதமவப்பொடுகைின் முக்கியத்துவம்
பபொலபவ அவற் மற சர ்வபதச நியமங் களுென் ஹபொருந்தச ்ஹசய் வதற் கு
ஆய் வுகூெ

மற்றும்

பரிபசொதமன

வசதிகைில்

முதலீடுகை்

ஹசய் யப்படுவதும் அவசியமொகும் .

நிகழும் ஆய் வுகள்
1.

இலங் ககயிலுள் ள

பெகள

பண

மாணிய

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் :

ஓர்

ெமூகப் சபாருளாதார கண
் கணாட்டம்
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திருமதி இந்திக்கொ எதிரிசிங் க - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திரு விரொஜித் குருப்பு - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திருமதி தர ்ஷிகொ அமரபகொன் - துமண
ஆரொய் ச ்சியொைர ்

நிதியிடும் மூலம்

:

திரெ்டு நிதியம்
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கநாக்சகல் கலயும் மற்றும் குறிக்ககாள் களும் :
இலங் மக அரசொங் கத்தினொல் அறிமுகப்படுத்தப்பெ்ெ பல ஹகொை் மககை் மற்றும்
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை்

என்பவற்றுக்கு

மத்தியில் ,

பசமை

மொனிய

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் நொெ்டில் ஹநற் பயிர ்ச ்ஹசய் மகமய ஊக்குவிக்கும் ஹபொருெ்டு
ஹசயற் படுத்தப்பெ்ெ மிகவும்
அரசியல்

ர ீதியொக

மிகவும்

நிமலயொன, மிகவும்

ஹசலவு வொய் ந்த மற்றும்

உணர ்வுபூர ்வமொன

ஒரு

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெமொக

கருதப்படுகின்றது. இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் 1962 ஆம் ஆண
் டில் (அது விவசொயப்
புரெ்சியின்

ஆரம் பத்தில் )

ஆரம் பிக்கப்பெ்ெது.

இது

இன்னும்

ஐந்து

தசொப்தங் களுக்கும் அதிக கொலம் ஹசயற் படுத்தப்பெ்டு வருகின்றது. ஹகொை் மக
பல

கொலமொக

பரிணொமம்

அமெந்துை் ைது.

2016

ஆம்

ஆண
் டிற் கொன

வரவுஹசலவுத்திெ்ெ முன்ஹமொழிவில் , 2016 சிறுபபொகத்தில் ஹசயல் வலுப் ஹபறும்
வமகயில்

ஒரு

பசமை

ஹகொண
் டுவந்து,

இந்த

பண

மொனிய

மொனிய

(FCG)

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தினுை்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில்

ஒரு

திருத்தம்

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெது.
பசமை, விவசொயத்தில் ஒரு அத்தியொவசிய உை் ை ீடு என்பதொல் , பசமையுென்
சம் பந்தப்பெ்ெ

ஏதொவது

பமம் படுத்துவதில்

ஒரு

ஹகொை் மக

விவசொய

இலக்குக்ஹகொை் கின்ற

பதசிய

உற் பத்தித்திறமன

முயற் சிக்கு

மிகவும்

இன்றியமமயொததொகும் . 2016 ஆம் ஆண
் டில் அறிமுகப்படுத்தப்பெ்ெ இந்த FCG
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் , புதிய நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் சொதகமொன மற்றும் பொதகமொன
ஹபறுபபறுகைின் அடிப்பமெயில் , ஹகொை் மக ஆக்குநர ்கை் , அரச அதிகொரிகை் ,
விவசொயிகை் ,
மத்தியில்

ஊெகவியலொைர ்கை்

ஒரு

மற்றும்

சம் பொேமணமய

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்
நன்மமகமை

ஹபொதுமக்கை்

துண
் டியது.

எதிர ்க்கப்பெ்ெதொல் ,

புரிந்துஹகொை் வதற் கு

FCG

ஆகிபயொருக்கு

ஆமகயொல் ,

புதிய

முன்மனய

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்மத

மீைொய் வு

ஹசய் வதும் மற்றும் எதிர ்கொலத்தில் பயனுை் ை ஒரு மொனிய நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்மத
திெ்ெமிடுவதற் கு

ஹபொருத்தமொன

ஹகொை் மக

சொர ்ந்த

சிபொரிசுகமை

முன்மவப்பதும் கொலத்திற் பகற் ற பதமவயொகவிருந்தது.
பயனுை் ை ஒரு மொனிய நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்திற் கு சரியொன ஹகொை் மக சொர ்ந்த
சிபொரிசுகமை

முன்மவக்கும்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்மத
குறிக்பகொைொகும் .
ஆரொய் தல் ,

(ii)

ஹபொருெ்டு

மீைொய் வு

ஹசய் வது

தற் பபொமதய
இந்த

(i) FCG நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் இயக்கப்

இந்த

FCG

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்மத

இந்த

ஆய் வின்

பநொக்கிய

FCG

பிரதொன

ஹபொறிமுமறமய
விவசொயிகைின்

பதில் கமை உறுதிஹசய் தல் , நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்மத ஹசயற் படுத்தும் தரப்புகளும்
மற்றும் பயன்னுகரிகளும் எதிர ்பநொக்குகின்ற சவொல் கமை இனங் கொணுதல் , (iii)
் டுகை்
இரண
் டு பசமை மொனிய நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கைினதும் (2005-15 ஆம் ஆண
வமர ஹசயற் படுத்தப்பெ்ெ பண மொனிய மற்றும் மூலப்ஹபொருை் பசமை மொனிய
நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் ) ஆகுஹசலவு பயன்தகுதன்மமமய மதிப்பிடுதல் மற்றும் (iv)
பயனுை் ை ஒரு பசமை மொனியத் திெ்ெத்திற் கொன திறமுமறத்திெ்ெங் கமையும்
மற்றும்

சிபொரிசுகமையும்

முன்மவத்தல்

என்பன

இதன்

விபேெ

குறிக்பகொை் கைொகும் .
விரிவொன ஒரு ஆய் வு பமற் ஹகொை் ைப்பெ்டு, குறித்த குறிக்பகொை் கமை அமெந்து
ஹகொை் ளும்

ஹபொருெ்டு

தரவு

ர ீதியொன

மற்றும்

கணிய

ர ீதியொன

தரவுகை்

பசகரிக்கப்பெ்ென. முக்கிய தகவல் வழங் கும் பநர ்கொணல் கை் , ஒரு மொதிரி ஆய் வு,
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ஒருமுகக் குழுக் கலந்துமரயொெல் கை் மற்றும் சம் பவ ஆய் வுகை் என்பன ஆரம் ப
அடிப்பமெ தரவுகை் பசகரிப்பு சொதனங் கைொக கொணப்பெ்ென. 2017 ஆம் ஆண
் டு
திசம் பர ் மொதம் இறுதியைவில் , எழுபத்து ஒன்பது முக்கிய தகவல் வழங் கும்
பநர ்கொணல் களும் , 16 ஒருமுகக் குழுக் கலந்துமரயொெல் களும் , ஒன்பது சம் பவ
ஆய் வுகளும் மற்றும் ஒரு மொதிரி ஆய் வும் 390 விவசொயிகைின் பங் குபற் றலுென்
பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ென. அம் பொமற, குருனொகல் , அனுரொதபுரம் , ஹபலன்னறுமவ,
மொத்தமற, கிைிஹநொச ்சி, பதுமை, ஹமொனரொகல் மற்றும் யொழ் ப்பொணம் ஆகிய
மொவெ்ெங் கை்

தரவுகை்

பசகரிப்பின்

நிமித்தம்

பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ென.

பல

மூலங் கைிலிருந்தும் பசகரிக்கப்பெ்ெ தரவுகளும் மற்றும் தகவல் களும் விரிவொன
ஒரு பகுப்பொய் வுக்கு உெ்பெ்டிருக்கும் .

வின்பெொவ் ஸுக்கொன SPSS வொசகம் 16.0,

ஹமன்பொகப் ஹபொதி என்பவற் மறப் பயன்படுத்தி, மொதிரி ஆய் வின் தரவுகை்
பகுப்பொய் வு

ஹசய் யப்படும் .

தரவுகை்

பகுப்பொய் வும்

மற்றும்

அறிக்மக

தயொரித்தல் பணியும் 2018 ஆம் ஆண
் டில் பமற் ஹகொை் ைப்படும் .
02.

இலங் ககயில்

விவொயிகளின்

தற் கபாகதய

நிகல

பற் றிய

கண
் கணாட்டமும் மற்றும் சநற் ெந்கதப் படுத்தல் சதாடர்பான அரெ
மற்றும்

தனியார் துகற

தகலயீட்டு

நடவடிக்ககயின்

எதிர்கால

வழிகாட்டலும்
ஆராய் ெ்சிக் குழு

:

திரு ெப்ைியூ.ஏ.என். விபேசூரிய - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
திருமதி

சம் பிக்கொ

ேயமொனி

-

துமண

ஆரொய் ச ்சியொைர ்
திரு விரொஜித் குருப்பு - துமண ஆரொய் ச ்சியொைர ்
நிதியிடும் மூலம்

:

திரெ்டு நிதியம்

கநாக்சகல் கலயும் மற்றும் குறிக்ககாள் களும்
இலங் மகயின் ஹபொருைொதொரம் விவசொயத் துமறயில் தங் கியிருப்பதொல் அரிசி
உற் பத்திக்

மகத்ஹதொழில்

இலங் மகயின்

ஹபொருைொதொர

அபிவிருத்திற் கும்

மற்றும் உணவு பொதுகொப்புக்கும் இன்றியமமயொததொகும் . குறிப்பொக சிறியைவில்
பயிர ்ச ்ஹசய் யும்

விவசொயிகைின்

சந்மதப்படுத்தல்

ஆற் றமல

ஊக்குவிப்பது

அதிகரித்து வருகின்ற பண
் மண முதலீெ்டின் முக்கியமொன சவொலொகும் . அரிசி
சொர ்ந்த துமறயின் முக்கியத்துவற் கு ஏற் ப, அரிசியின் விமலகைில் ஏற் படும்
தைம் பல் கை்

அரசியல்

இருக்கின்றன.

நிமலஹபறுதகுதன்மமக்கு

அரசொங் கங் கை்

அவற் றின்

நொெ்டின்

அச ்சுறுத்தலொக
அரிசி

சந்மதயில்

தமலயிடுவதற் கு ஒரு கொரணம் இதுவொக இருக்கலொம் . அபநகமொன ஆசிய
பிரொந்திய நொெ்டு அரசொங் கங் கை்

பபொல் , இலங் மகயும் இன்னும் அரிசிமய

திறமுமற சொர ்ந்த ஒரு நுகர ்வுப்ஹபொருைொக பொர ்க்கின்றது. இது வறிய மக்கைின்
உணவில்
மற்றும்

முக்கியத்துவம்

ஒரு

அறுவமெ

வருமொன

கொலத்தில்

குமறவமெந்தன.
கொலப்பகுதிகைில்
ஆமகயொல் ,

இந்த

ஹபறுவதும் ,

மூலமொகவும்
விவசொய

உற் பத்திகை்
இந்த

விவசொயிகைின்
விைங் குவதும்

உற் பத்திகைின்
அரிதொக

உற் பத்திகைின்

நிமலயினொல்

ஒரு ஹதொழிலொகவும்

இதற் கு

கொரணமொகும் .

விமலகை்
கிமெத்த

விமலகை்

விவசொயிகளும்

கடுமமயொக
பருவமல் லொத

அதிகரித்திருந்தன.

மற்றும்

நுகர ்பவொரும்

பொதிக்கப்பெ்ெனர.் இது ஹபொருத்தமொன கொலப்பகுதிகைில் ஊெகங் கைினொலும்
மற்றும்

ஹபொதுமக்கைினொலும்

பபசப்படும்

ஒரு

ஹபரும்

பிரச ்சிமனயொக
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மொறியுை் ைது. பொதகமொன ஏற் றத்தொழ் வுகமை தவிர ்க்கும் பநொக்கில் , அரசொங் கம்
பிரதொனமொக

ஹநற்

சந்மதப்படுத்தல்

சமபயினூெொகவும்

மற்றும்

தனியொர ்

துமறமய ஊக்குவிப்பதனூெொகவும் ஹநல் மல சந்மதப்படுத்துவதில் தமலயீடு
ஹசய் கின்றது. இபத பநரம் உற் பத்தி ஆகுஹசலவில் ஹதொெர ்ச ்சியொன அதிகரிப்பு,
ஹநல் லுக்கொன
கணிசமொன

குமறந்த

விமலகை் ,

அதிகரிப்பு

கொரணமொக

இலங் மகயின்

விமைவொக

பிரதிகூலங் கை்

கண
் டுை் ைனர.் ஆமகயொல் ,
தீர ்மொனஹமடுக்கும்

நுகர ்வுப்

(விபேதுங் க,
ஹநல்

2011:,

ஹபொருெ்கைின்
அெமெ்

விவசொயிகளுக்கு

இருப்பதொக

ஒரு

2014)

ஹநல்

சில

விமலகைில்
என்பவற் றின்

வர ்த்தகங் கைின்

ஆரொய் ச ்சியொைர ்கை்

ஹநல் மல விற் பமன ஹசய் வதில் விவசொயிகைின்

நெபடிமுமறமயயும் ,

அவர ்கை்

எதிர ்பநொக்குகின்ற

பிரச ்சிமனகமையும் மற்றும் எதிர ்கொலத்மத திெ்ெமிடுவதற் கொன அவர ்கைின்
ஆபலொசமனகமையும் ஆரொய் வது அவசியமொகும் .
ஆய் வின் பிரதான குறிக்ககாள்
விவசொயிகைின்
மொர ்க்கங் கைின்
ஆரொய் தலும்

மூலமொக

அரச

ஹதரிவுக்கு
மற்றும்

மற்றும்

தனியொர ் துமற

ஹசல் வொக்கு
ஹநற்

சந்மதப்படுத்தல்

ஹசலுத்துகின்ற

சந்மதப்படுத்தலின்

கொரணிகமை
ஒெ்டுஹமொத்த

ஹசயன்முமறயினது விமனத்திறமன அதிகரிப்பதற் கு பதமவயொன முக்கி ய
ஹகொை் மக

சொர ்ந்த

முன்ஹனடுப்புகமை

இனங் கொணுவதும்

இந்த

ஆய் வின்

குறிக்பகொைொகும் .
விகேட குறிக்ககாள் கள் :
1.

விவசொயிகைின் மூலம் அரச அல் லது தனியொர ் துமற வியொபொரிகளுக்கு
ஹநல் விற் பமன ஹசய் யப்படுவதொல் ஹநல் லின் விற் பமனமய பொதிக்கின்ற
கொரணிகமை ஆரொய் தல்.

2.

விவசொயிகை் எதிர ்பநொக்குகின்ற பிரச ்சிமனகமையும் மற்றும் ஒவ் ஹவொரு
சந்மதப்படுத்தல்

மொர ்க்கத்திலும் ,

அவர ்கைின்

ஆபலொசமனகமையும்

இனங் கொணுதல்.
3.

ஹநல் மல சந்மதப்படுத்தலில் அரச மற்றும் தனியொர ் துமற தமலயீெ்டின்
விமனத்திறமன

அதிகரிப்பதற் கு

பதமவயொன

ஹகொை் மக

சொர ்ந்த

முக்கிய முன்ஹனடுப்புகமை இனங் கொணுதல்.
நொெ்டில் பிரதொனமொக ஹநல் மல உற் பத்தி ஹசய் கின்ற நொன்கு மொவெ்ெங் கைில் ,
(அம் பொமற, அனுரொதபுரம் , மெ்ெக்கைப்பு மற்றும் ஹபொலன்னறுமவ) பதிலைிக்கும்
350 விவசொயிகமைக் ஹகொண
் டு, ஆரம் ப கை ஆய் வு நிமறவு ஹசய் யப்பெ்ெது.
தரவுகை் பதிவு நிமறவு ஹசய் யப்பெ்டுை் ைது. தரவுகை் பகுப்பொய் வு நிகழ் நது
்
வருகின்றது.
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மனித வளங் கள் மற்றும் நிறுவன ொர் அபிவிருத்திப் பிரிவு

விவசொய

மற்றும்

கிரொமிய

அபிவிருத்தி

ஹசயற் பொடுகைில்

ஈடுபடுகின்ற

முதிபயொர ்கைின் அறிவு, மபனொபொவம் மற்றும் திறன்கை் என்பவற் மற விருத்தி
ஹசய் து அதனூெொக இலங் மகயின் விவசொய சமூகத்தினது சமூகப் ஹபொருைொதொர
நிமலமய

பமம் பெச ்ஹசய் வது

HARTI

நிறுவகத்தினொல்

நெத்தப்பெ்ெ

பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கைின் குறிக்பகொைொகும் .
வொடிக்மகயொைர ்களுக்கொன HARTI நிறுவகத்தின் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் ,
இலங் மகயின்

கிரொமிய

கொணப்படுகின்ற

துமறயிலும்

அபிவிருத்தி

உத்திபயொகத்தர ்கை் , அரசொங் க உயர ்
நிறுவனங் கைின்

மற்றும்

விவசொய

ஹசயற் பொடுகைில்

அத்தமகயவர ்கை்

சமூகத்திலும்

சம் பந்தப்படுகின்ற

கை

அதிகொரிகை் மற்றும் அரச சொர ்பற் ற
ஆகிபயொர ்

உை் ைெங் கிய

ஒரு

பரந்த

குழுவுக்கு ஹசொந்தமொனமவயொகும் .
இந்தப் பிரிவினொல் நெத்தப்பெ்ெ பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் பின்வருமொறு
கெ்ெமமக்கப்பெ்டுை் ைன.
1.

விவசொய

சமூகத்தினதும்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தினதும்

மற்றும்

பதமவகைின்

பதசிய

அபிவிருத்தி

அடிப்பமெயிலொன

ஹபொதுப்

பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கமைத் தயொரித்தல் , ஒழுங் கமமத்தல் மற்றும்
ஒருங் கிமணத்தல் .
2.

விவசொய மற்றும் கிரொமிய துமறயுென் ஹதொெர ்புமெய பல் பவறுபெ்ெ
நிறுவனங் கை்

விடுக்கும்

பவண
் டுபகொை் கைின்

பபரில்

பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கமை தயொரித்தல் , மற்றும் ஒருங் கிமணத்தல்.
3.

பவண
் டுபகொை் கைின்

பபொரில்

ஏமனய

நிறுவனங் களுக்கு

பயிற் சி

நிபுணர ்கமை வழங் குதல்.

4.

பதசிய

அபிவிருத்தி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின்

ஹசயல்

ஆரொய் ச ்சிக்

கருத்திெ்ெத்மதத் திெ்ெமிெ்டு நெத்துதல்.

இந்த அம் சங் கை் தவிர, ஏமனய பதசிய மற்றும் சர ்பதச நிறுவனங் களுென்
கூெ்ெொக இமணந்து பதசிய மற்றும் சர ்வபதச பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் ,
கருத்தரங் குகை்

மற்றும்

பவமலயரங் குகை்

என்பன ஏற் பொடு ஹசய் யப்பெ்டு

ஒருங் கிமணக்கப்படுகின்றன.
2017

ஆம்

ஆண
் டு

கொலப்பகுதியில்

இந்தப்

பிரிவினொல்

நொடு

முழுதிலும்

நெத்தப்பெ்ெ பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் பற் றிய விபரங் கை் பின்வருமொறு:
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அகமப் புகள்

ஊக்குவிப் பு

பற் றிய

பயிற் சி

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் (சபண
் விவொயிகள் ஊக்குவிப் பு)
கமக்கொரர ் அமமப்பு என்பது பரந்த செ்ெ அடிப்பமெயுமெய ஒரு கிரொமிய
நிறுவனமொகும் . இது விவசொயத் துமறயின் அபிவிருத்திற் கும் மற்றும் விவசொய
சமூகத்தின் கூெ்டு நலனுக்கும் பநரடியொக தனது பசமவமய வழங் குகின்றது.
பதசிய

விவசொய

பங் கைிப்பு

அபிவிருத்திற் கு

ஹசய் தொலும் ,

பநரடியொக ஒரு பங் கொைித்துவ

அபநகமொன

முமறயில் ஹதொழிற் படுவதில் மல.

கமக்கொரர ்

அமமப்புகை்

தரப்பொக
சரியொன

கமக்கொரர ் அமமப்புகை் விவசொயிகைின்

அறிவு, திறன்கை் மற்றும் மபனொபொவங் கை் என்பவற் மற பமம் படுத்துவதற் கும்
அபத

பநரம்

பதமவயொன

பசமவகமைப்

ஹபற்றுக்

ஹகொை் வதற் கும்

பங் கைித்தொலும் கூெ, விவசொயிகளுக்கும் மற்றும் கமக்கொரர ் அமமப்புகளுக்கும்
இமெயிலொன

உறவுகை்

மெ்டுப்பெ்ெ

ஹபரும் பொன்மமயொன

கமக்கொரர ்

அைவிபலபய

கொணப்படுகின்றன.

அமமப்புகை்

ஹபயரைவிபலபய

இயங் குகின்றன. இத்தமகய கமக்கொரர ் அமமப்புகளுக்கு ஹதைிவொன இயக்கம்
கிமெயொது.
ஆமகயொல் ,

கமக்கொரர ் அமமப்புகமை

பதசிய

விவசொய

அபிவிருத்தியின்

கொத்திரமொன பங் கொைித்துவ தரப்புகைொக ஆக்கும் ஹபொருெ்டு, பதசிய உற் பத்தி
நெபடிமுமறமய உறுதிஹசய் யக்கூடிய வழியில் இவற் றின் திறன்களும் மற்றும்
ஆற் றல் களும்

பமற் படுத்தப்படுதல்

பவண
் டும் .

இவற் றின்

நிறுவன

சொர ்

திறன்கமை அபிவிருத்தி ஹசய் யும் பநொக்கத்மத அமெந்து ஹகொை் ளும் நிமித்தம் ,
இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் திெ்ெமிெப்பெ்ெது.
விவசொய தமலவர ்கைின் அறிவு, மபனொபொவம் மற்றும் திறன்கை் என்பவற் மற
அபிவிருத்தி

ஹசய் வதனூெொகவும்

அவர ்கமை

விவசொய

அபிவிருத்தி

நெபடிமுமறயில் கொத்திரமொன பங் கொைித்துவ தரப்புகைொக ஆக்குவது இந்தப்
பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் ஹபொதுவொன குறிக்பகொைொகும் .
இந்தப்

பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

லக்கல,

ெுணுகெ்ெஹயல, பை் பைஹபொல,

வொசலபகொெ்பெ, ரத்பதொெ்ெ, கிம் பிஸ்ஸ, யெ்ெவத்த, பகொன்கெஹவல் ல, கபலவல,
பதவெுவ மற்றும் நொவல ஆகிய கமநல பசமவ நிமலயங் கமை உை் ைெக்கி
மொத்தமை மொவெ்ெத்தில் நெத்தப்பெ்ெது. இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கைின் பபொது
ஏறக்குமறய 1531 ஹபண
் விவசொயத் தமலவர ்கை் பயிற்றுவிக்கப்பெ்ெனர.்
பயிற் சிக் குழு:

திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன் - ஒருங் கிமணப்பொைர ்
(தமலவர ்/HRID)
திரு எச ்.எம் .பே.பக. பெரத் - உதவி ஒருங் கிமணப்பொைர ் (RF)
திரு பி.சி.பே. த சில் வொ

-

வை நபர ் (சி.ஆ.உ.)

திரு சங் கீத் பிரசொத் ஹபொ ்னொந்து [மொகொணங் கை்

மற்றும்

மொகொண

சமப

வை நபர ் (ஆ.உ.)

விவசொயத்

திமணக்கைங் களுக்கு

இமெயிலொன வை நபர ்கை் ]
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2.

ஆகராக்கியமான

பரம் பகரக்கான

விவொயம்

பற் றிய

பயிற் சி

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
இரசொயப் பதொர ்த்தங் கைின் அதிகைவொன பொவமனயினொல் ஏற்படும் சுகொதொர
மற்றும்

சுற் றொெல்

பிரச ்சிமனகை்

இலங் மகயின் விவசொயத் துமற இன்று

எதிர ்பநொக்குகின்ற பொரிய சவொலொகும் .
குறிப்பொக
சிறுநீ ரக

விவசொய
பநொய்

சமூகத்தில்

வலங் கைில்

மற்றும்

பல

ஏமனய

சுகொதொர,

பரவியிருக்கின்ற
ஹதொற் றொத

நீ ண
் ெகொலம்

பநொய் கை்

ஹபொருைொதொர,

நீ டிக்கும்

என்பன

சமூகப்

விவசொய

பிரச ்சிமனகமை

ஏற் படுத்துகின்றன.
ஆமகயொல் , விவசொயத்திலிருந்து சிறந்த ஹபறுபபறுகமைப் ஹபற்றுக் ஹகொை் ளும்
மற்றும்

ஆபரொக்கியமொன

ஒரு

பரம் பமரமய

உருவொக்கும்

வமகயில்

விவசொயிகளுக்கும் மற்றும் கமக்கொரர ் அமமப்புகளுக்கும் பபொதிப்பது மிகவும்
கொலத்திற் பகற் ற பதமவயொகும் . இந்தப் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் அத்தமகய
குறிக்பகொை் கமை அமெந்துஹகொை் ளும் ஹபொருெ்டு நெத்தப்பெ்ெது.
இரசொயனப்
குமறத்து,

பதொர ்த்தங் கைினொல்
ஆபரொக்கியமொன

அவசியமொன

அறிவு,

ஒரு

திறன்கை்

ஏற் படும்

சுகொதொரப்

பரம் பமரமய
மற்றும்

பிரச ்சமனகமை

உருவொக்குவதற் கு

மபனொபொவங் கை்

மிக

என்பவற் மற

பமம் படுத்துவது இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் முக்கிய குறிக்பகொைொகும் .
இந்தப்

பயிற் சி

வல் லவொய,

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

ஹதலுை் ை,

முமறபய

தனமல் வில,

தம் பகல் ல,

கதிர ்கொமம் ,

மொைிகொஹவல் ல,

ஹமொனரொகல் ,

புத்தை,

ஹநல் லியத்த, அளுத்ஹவவ, எத்திமபல, மெகம, பிபிமல, பெல் கும் புர, ஹசவனகல் ல,
ஹகொெ்ெகம, சியம் பலொண
் டுவ மற்றும் நுவஹரலியொ, கினிகத்பென, கறலியத்த,
பல் பலபபொஹவல, மத்துரெ்ெ, புளுகெபிெ்டிய, ரிக்கில் லகஸ்கெ, மந்தரொநுவர,
ரொகல, வைபபன, ஹதரிபெ, நில் தந்தபென, முன்வத்த, ெங் குரங் ஹகத்த ஆகிய
கமநல பசமவ நிமலயங் கமை உை் ைெக்கி ஹமொனரொகல் மற்றும் நுவஹரலியொ
ஆகிய மொவெ்ெங் கைில் நெத்தப்பெ்ெது. இந்தப் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில்
ஏறக்குமறய 2863 ஹபண
் விவசொயத் தமலவர ்கை் பயிற்றுவிக்கப்பெ்ெனர.்
பயிற் சிக் குழு

:

திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன் -

வை நபர ் (தமலவர ்/HRID)

திரு பி.சி.பே. த சில் வொ

ஒருங் கிமணப்பொைர ்

-

(சி.ஆ.உ.)
திரு சங் கீத் பிரசொத் ஹபொ ்னொந்து -

உதவி

ஒருங் கிமணப்பொைர ் (ஆ.உ.)
[மொகொணங் கை்

மற்றும்

மொகொண

சமப

விவசொயத் திமணக்கைங் களுக்கு

இமெயிலொன வை நபர ்கை் ]
3.

விவொயத் தகலவர்ககள

ஊக்குவிப் பதற் கான பயிற்றுவிப் பாளர்

பயிற் சி சதாடர்பான பயிற் சி நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
இது சுற் றொெல் பநய, சமூக ர ீதியில் ஏற்றுக்ஹகொை் ைப்பெ்ெ ஒரு கலொசொர விழுமிய
முமறமம மற்றும் ஹபொருைொதொர ர ீதியில் உற் பத்தித்திறன் வொய் ந்த விவசொய
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ஹசயன்முமறகை்

என்பவற் றினூெொக

உத்தரவொதமைிப்பதன்

மூலமொக

உணவுப்

வைமொன

ஒரு

பொதுகொப்புக்கு

விவசொய

சமூகத்மத

உருவொக்கும் பநொக்கில் அரசொங் கத்தினொல் ஆரம் பிக்கப்பெ்ெ பதசிய உணவு
உற் பத்தி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெமொகும் .
இந்த

மூன்றொண
் டுத்

திெ்ெத்தில்

விவசொயிகமை

ஊக்குவிக்கும்

திறமுமறத்திெ்ெங் கை் உை் ைெங் கியிருக்கின்றன. இந்தத் திெ்ெத்தின் மூலமொக,
விவசொயிகைின் வொழ் க்மக நிமலகை் , சமூக அங் கீகொரம் மற்றும் சுய ஹகௌரவம்
என்பவற் மற

பமம் படுத்துவதற் கொன

பல

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் களும்

ஆரம் பிக்கப்பெ்டுை் ைன.
விவசொய

ஹசயற் பொடுகைில்

ஊக்குவிப்பது

கொத்திரமொக

அவசியமொகும் .

ஈடுபடுகின்ற

இந்த

விவசொயிகமை

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

கமக்கொரர ்

அமமப்புகைினது தமலவர ்கைின் அறிவு, திறன்கை் மற்றும் மபனொபொவங் கை்
என்பவற் மற வலுப்படுத்துவதிலும் மற்றும் விவசொய சமூகத்மத நிமலயொன
விவசொயத்மத பநொக்கி வழிகொெ்டுவதிலும் இலக்குக்ஹகொை் கின்றது.
கமக்கொரர ் அமமப்புகமையும் மற்றும் விவசொய சமூகத்தின் ஒற்றுமமமயயும்
வலுப்படுத்தி,

விவசொய

சமூகத்மத

நிமலயொன

விவசொயத்மத

பநொக்கி

வழிகொெ்டுவதும் , மற்றும் கமக்கொரர ் அமமப்புகைினது தமலவர ்கைின் அறிவு,
திறன்கை்

மற்றும்

மபனொபொவங் கை்

என்பவற் மற வலுப்படுத்துவமும்

இந்த

பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் முக்கிய குறிக்பகொைொகும் .
இந்தப் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் கலமுண, புலஸ்திகம, ஹமதிரிகிரிய, ஹவலிகந்த,
பக்கமுண,

ஹிங் குரொஹகொெ

மற்றும்

கிரித்தல

ஆகிய

கமநல

பசமவ

நிமலயங் கமை உை் ைெக்கி ஹபொலன்னறுமவ மொவெ்ெத்தில் நெத்தப்பெ்ெது.
இந்தப் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் ஏறக்குமறய 1377 விவசொயத் தமலவர ்கை்
பயிற்றுவிக்கப்பெ்ெனர.்
பயிற் சிக் குழு

:

திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன் -

ஒருங் கிமணப்பொைர ்

(தமலவர ்/HRID)
திரு எச ்.எம் .பே.பக. பெரத் -

உதவி

ஒருங் கிமணப்பொைர ் (RF)
திருமதி ஹநொரிகொ அபயொமி 4.

‘சபண
்

விவொயிககள

வை நபர ் (ஆ.உ.)

ஊக்குவிப் பதனூடாக

விவொயக்

குடும் பங் ககள ஊக்குவித்தல் ’- 2017 வறுகம ஒழிப் பு ஆண
் டு நிரலில்
ஒரு நாள் பயிற் சி நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
ஹபண
் கை் பிை் மைகமை வைர ்ப்பதில் பொரிய ஒரு பங் மக வகிக்கின்றனர.் வீெ்டு
மெ்ெத்தில்

வருமொனத்மத

ஈெ்டுவதில்

ஹபண
் கைின்

சிறந்த

ஆற் றல் கமை

பயன்படுத்தச ்ஹசய் வது இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் அடிப்பமெ பநொக்கமொகும் .
ஹபண
் கமை அவர ்கைின் குடும் பம் ஒரு ஹபொருைொதொர, சமூக அபிவிருத்திமய
அமெயும் வமகயில் ஊக்குவித்தல் , குடும் பத்தின் நலனுக்கொக தீர ்மொனங் கமை
எடுக்கக்கூடிய

வமகயில்

அவர ்கமை

நிமலயொன

ஹதொழில் வொண
் மமயொைர ்கைொக ஆக்குதல் , மற்றும் சுய நம் பிக்மகயுெனும் சுய

48

[வருடாந்த அறிக்கக - 2017]

HARTI

ஹகௌரவத்துெனும் அவர ்கமை ஊக்குவிப்பதற் கு பதமவயொன அறிவு, திறன்கை்
மற்றும்

மபனொபொவங் கை்

என்பவற் மற

பமம் படுத்துதல்

என்பன

இந்த

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் முக்கிய குறிக்பகொை் கைொகும் .
இந்தப் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் தம் பகல் ல, தனமல் வில, ஹமொனரொகல, புத்தை,
சியம் பலொண
் டுவ, அளுத்ஹவவ, எத்திமபல, மெகம, பிபிமல மற்றும் ஹசவனகல
ஆகிய கமநல பசமவ நிமலயங் கமை உை் ைெக்கி ஹமொனரொகல் மொவெ்ெத்தில்
நெத்தப்பெ்ெது. இந்தப் பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் ஏறக்குமறய 903 ஹபண
்
விவசொயத் தமலவர ்கை் பயிற்றுவிக்கப்பெ்ெனர.்
பயிற் சிக் குழு

:

திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன் -

ஒருங் கிமணப்பொைர ்

(தமலவர ்/HRID)
திரு எச ்.எம் .பே.பக. பெரத் -

உதவி

ஒருங் கிமணப்பொைர ் (RF)
[மொகொணங் கை்

மற்றும்

மொகொண

சமப

விவசொயத்

திமணக்கைங் களுக்கு

இமெயிலொன வை நபர ்கை் ]
5.

ெமூக ஊக்குவிப் பு சதாடர்பான பயிற் சி நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் (சபண
்
விவொயிகள் ஊக்குவிப் பு)

விவசொயக் குடும் பம் என்பது விவசொய சமூகத்தின் மிகச ்சிறிய ஒரு குடும் ப
அலகொகும் . விவசொயிகமை சமூக ர ீதியொகவும் மற்றும் கலொசொர ர ீதியொகவும்
ஊக்குவிப்பதனூெொக அவர ்கமை வைமொன ஒரு விவசொய சமூகமொக மொற்றுவது
அரசொங் கத்தின் அபிலொமேயொகும் . அந்த விெயத்தில் , ஹபண
் விவசொயிகமை
ஊக்குவிக்கும் அம் சம் மிகவும் அத்தியொவசியமொன மற்றும் இன்றியமமயொத ஒரு
பொகமொக கருதப்படுகின்றது.
எனினும் ,

ஏற் ஹகனபவயிருந்து

தமலமமத்துவத்திலுை் ை

வருகின்ற

பலவீனம் ,

பொரம் பரிய

பொரம் பரிய

சமூகக்

கெ்ெமமப்பு,

மபனொபொவங் கை் ,

மற்றும்

ஹதொெர ்பொெல் இமெஹவைிகை் , பங் குபற் றலிலுை் ை பலவீனம் , செ்ெமுமறயொன
அதிகொரத்தில்

அறிவு

முதலிய விெயங் கை்

பின்னமெவு

மற்றும்

முகொமமத்துவ

பிரச ்சிமனகை்

கமக்கொரர ் அமமப்புகைின் இயக்கத்தில்

பநரடிகயொக

தொக்கம் ஹசலுத்தின.
ஆமகயொல் , ஹபண
் விவசொயத் தமலவர ்கமை ஊக்குவிப்பது கொலத்திற் பகற் ற
பதமவயொகும் .
திறன்கமை

இந்த

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

பமம் படுத்தும்

அத்தமகயவர ்கைின்

பநொக்கத்மத

அமெந்து

நிறுவன

ஹகொை் ளும்

சொர ்

ஹபொருெ்டு

திெ்ெமிெப்பெ்ெது.
ஹபண
் விவசொயிகமை தீர ்மொனம் எடுப்பதில் ஊக்குவிப்பதும் மற்றும் கமக்கொரர ்
அமமப்புகைிலிருந்து
ஹபற்றுக்

குடும் ப

ஹகொை் ைக்கூடிய

கமக்கொரர ்

சமுதொயத்திற் கு

வமகயில்

அமமப்புகமை

ஆகக்கூடிய

அத்தமகய

ஹபண
்

வலுப்படுத்துவதும்

நன்மமகமை
விவசொயிகைின்

இந்தப்

பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் பிரதொன குறிக்பகொைொகும் .
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நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

பநகம் பெொ,

ரொேொங் கன,

ஹகக்கிரொவ,

இப்பபைொகம, கலன்பிந்துனுஹவவ, எெகெ, எப்பொஹவல, ஹகப்பித்திஹகொல் லவொ,
எலயொபத்துவ

மற்றும்

ஹெொரவப்ஹபொத்தொன

ஆகிய

கமநல

பசமவ

நிமலயங் கமை உை் ைெக்கி அனுரொதபுர மொவெ்ெத்தில் நெத்தப்பெ்ெது.
இந்தப்

பயிற் சி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில்

ஏறக்குமறய

1014

ஹபண
்

விவசொயத்

தமலவர ்கை் பயிற்றுவிக்கப்பெ்ெனர.்
பயிற் சிக் குழு

:

திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன் -

ஒருங் கிமணப்பொைர ்

(தமலவர ்/HRID)
திரு எச ்.எம் .பே.பக. பெரத் -

வை நபர ் (RF)

திரு பி.சி.பே. த சில் வொ -

வை நபர ் (சி.ஆ.உ.)

திரு சங் கீத் பிரசொத் ஹபொ ்னொந்து - வை நபர ் (ஆ.உ.)
[மொகொணங் கை்

மற்றும்

மொகொண

சமப

விவசொயத் திமணக்கைங் களுக்கு

இமெயிலொன வை நபர ்கை் ]
6.

சபாலிதீன்

பாவகன

சபாருட்ககளப்

மற்றும்

பயன்படுத்தும்

அழியாத

உயிரியல்

பிரதியீட்டுப்

ஆகியன

சதாடர்பான

ொத்தியம்

கவகலயரங் கு
திண
் மக்

கழிவு

இலங் மகயும்
ஹபொலிதீன்

முகொமமத்துவம்

அதிலிருந்து

பொரிய

ஒரு

பூபகொை

விதிவிலக்கொனதல் ல.

உற் பத்திகைினதும்

மற்றும்

பிரச ்சிமனயொகும் .

இறக்குமதி

ஹபொலிதீன்

ஹசய் யப்படும்

பலசரக்கு

உமறகை் ,

உணவுகமை சுற் றிக்கெ்டும் ஹபொலிதீன் தொை் கை் மற்றும் ஹசொப்பின் உமறகை் ,
மற்றும் ஹரஜிபபொம் ஹபொருெ்கை் என்பன பபொன்ற உற் பத்திகைினதும் தகொத
பொவமனமய மெ்டுப்படுத்தும் வமகயில் , அரசொங் கம் தற் ஹபொழுது தமெமய
விதித்துை் ைதொல் ,
குமறத்தல் ,

ஹபொலிதீன்

அத்தமகய

உற் பத்திகைொக

உற் பத்திகைின்

உற் பத்திகமை

பயன்படுத்துவதன்

அதிகைவு

பொவமனமய

மீை் சுழற் சிப்படுத்தி

சொத்தியம்

என்பன

பற்றி

பிரதியீெ்டு
மக்களுக்கு

பபொதித்து, மக்கமை ஊக்குவிப்பது கொலத்திற் பகற் ற பதமவயொகும் .
ஹபொலிதீன்

ஹபொருெ்கமை

சுற் றொெலில்

அகற்றுவதொல்

ஏற் படும்

தொக்கம்

ஹதொெர ்பில் மக்கைின் உை் ளுணர ்மவ வைர ்க்கச ்ஹசய் தல் மற்றும் நிமலயொன
அபிவிருத்திக் குறிக்பகொை் கைின் அடிப்பமெயில் ஹபொலிதீன்களுக்கு பதிலொக
பிரயீெ்டுப் ஹபொருெ்கமை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகியன இந்த பவமலயரங் கின்
முக்கிய குறிக்பகொை் கைொகும் .
இந்த பவமலயரங் கு ஹெக்ெர ் ஹகொப்பபகடுவ விவசொய ஆரொய் ச ்சி மற்றும்
பயிற் சி நிறுவகத்தில் நெத்தப்பெ்ெது. இதில் ஏறக்குமறய பதவியணியின் 80
ஊழியர ்கை்

பங் குபற் றியிருந்தனர.்

ஹவைிக்கை

வை

நபர ்களும்

இதில்

பங் குபற் றியிருந்தனர.்
திருமதி ஹநொரிக்கொ அபயொமி

-

ஒருங் கிமணப்பொைர ் (ஆ.உ.)

திரு சங் கீத் பிரசொத்

-

உதவி ஒருங் கிமணப்பொைர ் (ஆ.உ.)
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விவொய வர்த்தகப் பிரகயாகம் மற்றும் ெந்கதப் படுத்தல் விஸ்தரிப் பு
என்பன சதாடர்பான இரண
் டு நாள் கவகலயரங் கு

இந்த

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம்

யொழ் ப்பொண

பல் கமலக்கழக

விவசொய

வர ்த்தக

முகொமமத்துவ பீெத்தின் இறுதி ஆண
் டு பெ்ெதொரி மொணவர ்களுக்கு விவசொய
வர ்த்தகத்தின் பிரபயொகம் மற்றும் சந்மத விஸ்தரிப்பு ஆகியன ஹதொெர ்பொன
பகொெ்பொெ்டு மற்றும் ஹசயன்முமற ர ீதியொன விைக்கத்மத அைிக்கும் முகமொக
திெ்ெமிெப்பெ்ெது.
விவசொய

வர ்த்தகம்

மற்றும்

சந்மதப்படுத்தல்

விஸ்தரிப்புகை்

என்பன

ஹதொெர ்பொன பகொெ்பொெ்டு மற்றும் ஹசயன்முமற ர ீதியொன அறிமவப் ஹபற்றுக்
ஹகொடுப்பதும்

மற்றும்

பதசிய

ஒருங் கிமணப்மபயும்

நல் லிணக்கத்மதயும்

ஊக்குவிப்பதும் இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் முக்கிய குறிக்பகொைொக அமமந்தது.
இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் ஹெக்ெர ் ஹகொப்பபகடுவ விவசொய ஆரொய் ச ்சி மற்றும்
பயிற் சி நிறுவகத்தில் நெத்தப்பெ்ெது. யொழ் ப்பொண பல் கமலக்கழக விவசொய
வர ்த்தக

முகொமமத்துவ

பீெத்தின்
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பெ்ெதொரி

மொணவர ்கை்

இந்த

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் பங் குபற் றியிருந்தனர.்
பயிற் சிக் குழு

:

திரு ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த –
(ஒருங் கிமணப்பொைர/் சி.ஆ.உ.)
திரு சிதொத் பண
் ெொர - (சி.ஆ.உ.)
திரு பி.சி.பே. த சில் வொ - (சி.ஆ.உ.)
திரு துமிந்த ப்ரியதர ்ேன - (தமலவர ் / MFPA)
திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன் - (தமலவர ் / HRID)
திரு சிந்தக்க ேயசூரிய - (ஆ.உ.)

8.

ொதகமான மகனாபாவங் கள் விருத்தி பற் றிய கவகலயரங் கு

ஊழியர ்கைின் உற் பத்தித்திறன் அைவுகமையும் மற்றும் விமனத்திறமனயும்
அதிகரிப்பதற் கொன நிறுவனசொர ் குறிக்பகொமை அமெந்துஹகொை் ளும் நிமித்தம் ,
சொதகமொன

சிந்தமன

விருத்தி

பற் றி

இந்த

நிறுவகத்தின்

நிமறபவற்று

தரத்திலுை் ை அதிகொரிகளுக்கொன ஒரு பவமலயரங் கு நெத்தப்பெ்ெது.
ஹெக்ெர ் ஹகொப்பபகடுவ விவசொய ஆரொய் ச ்சி மற்றும் பயிற் சி நிறுவகத்தின்
நிமறபவற்றுப்

பதவியிலுை் ை

சகல

உத்திபயொகத்தர ்களும்

இந்த

பவமலயரங் கில் பங் குபற் றினர.்
திரு எஸ்.எம் .ஏ. சமரபகொன்

- உதவி ஒருங் கிமணப்பொைர ் -(Hd/HRID)

திருமதி ஹநொரிக்கொ அபயொமி

- உதவி ஒரங் கிமணப்பொைர ் -(ஆ.உ./ HRID)

திரு சங் கீத் பிரசொத்

- உதவி ஒருங் கிமணப்பொைர ் - (ஆ.உ./HRID)

9.

இந்த நிறுவகத்தில் புதிதாக ஆட்கெர்த்துக்சகாள் ளப் பட்ட ஆராய் ெ்சிப்
பதவியணியினருக்கான சதாழில் வழிகாட்டல் நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
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உத்திபயொகத்தர ் பதவிற் கு

புதிதொக

ஆெ்பசர ்த்துக்ஹகொை் ைப்பெ்ெ

உத்திபயொகத்தர ்களுக்கு இந்த நிறுவகத்தின் கெமமப் பணிகை் , ஒரு சமூகப்
ஹபொருைொதொர ஆரொய் ச ்சியொைரின் பணிகை் , ஆரொய் ச ்சி முமறயியல் கை் மற்றும்
ஆரொய் ச ்சி உத்திபயொகத்தர ் பதவியின் ஹதொழில் விபரம் என்பன ஹதொெர ்பில் ஒரு
ஆரம் பப்

பயிற் சிமய

வழங் கும்

முகமொக

இந்த

பவமலயரங் கு

ஏற் பொடு

ஹசய் யப்பெ்ெது.
இந்த நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் ஹெக்ெர ் ஹகொப்பபகடுவ விவசொய ஆரொய் ச ்சி மற்றும்
பயிற் சி

நிறுவகத்தில்

நெத்தப்பெ்ெது.

ஏறக்குமறய

12

ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ்கை் இதில் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
திரு பி.சி.பே. த சில் வொ

- உதவி ஒருங் கிமணப்பொைர ் - (சி.ஆ.உ./ HRID)
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HARTI

ஏகனய செயற் பாடுகள்
ஆராய் ெ்சிப் பத்திரங் கள் ெமர்ப்பணம்
1.

2017 ஆம் ஆண
் டு நவம் பர ் மொதம் 10 ஆம் திகதி முதல் 11 ஆம் திகதி வமர ஸ்ரீ
ேயவர ்த்தனபுர பல் கமலக்கழக வன மற்றும்

சுற் றொெல்

விஞ் ஞொனப்

பிரிவில் உணவுப் பயிர ் உற் பத்தி முமறமமகைின் சமூகப் ஹபொருைொதொர
மற்றும் சுற் றொெல் நிமலஹபறுதகுதன்மம பற் றி நெத்தப்பெ்ெ இருபத்து
இரண
் ெொவது சர ்வ் பதச வனங் கை் வைர ்ப்பு மற்றும் சுற் றொெல் மொநொடு கரும் பு எதிர ் பசொை உற் பத்தி 2017: மொநொெ்டில் பி.ஆர.் வீரக்ஹகொடி ஒரு
ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத சமர ்ப்பித்தொர.்
2.

‘கொலநிமல மொற் றத்திற் கு இமசவமெதல்
[குமறத்தல் ]

ஹதொெர ்பில்

ஆசிய

மற்றும்

பசுபிக்

அனர ்த்த ஆபத்து’

ஒன்றிமணந்த

கிரொமிய

அபிவிருத்திற் கொன (CIRDAP) நிமலயம் மற்றும் ஆசிய பிரொந்திய உற் பத்தி
அமமப்பு

(APO),

மற்றும்

ஆகியவற் றினொல்

இலங் மக

இமணந்து

பவமலயரங் கில்

ஜி.ஜி.

த

கமத்ஹதொழில்

ஏற் பொடு

எல்.ெப்ைியூ.

அமமச ்சு

ஹசய் யப்பெ்ெ
சமரசிங் க

சர ்வபதச

ஒரு

ஆரொய் ச ்சி

ஆவணத்மத சமர ்ப்பித்தொர.்
3.

யொழ் ப்பொண

பல் கமலக்கழகத்தின்

விவசொய

பீெத்தில்

ஏற் பொடு

ஹசய் யப்பெ்டு 2017 ஆம் ஆண
் டு ஹபப்ருவரி மொதம் 1 ஆம் திகதி முதல் 2 ஆம்
திகதி வமர நெத்தப்பெ்ெ ‘உலர ் வலய விவசொயம் ’ பற் றிய 3-வது சர ்வபதச
மொநொெ்டில் ,

இலங் மகயில்

பூச ்சிநொசிகைின்

அரிசி

பொவமனமய

உற் பத்தி

நிர ்ணயிக்கும்

முமறமமகைில்
கொரணிகை் ’

என்ற

தமலப்பில் ஒரு ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத எம் .ர.ீ பத்மொேனி சமர ்ப்பித்தொர.்
4.

கொலநிமலமொற் றத்திற் கு இமசொவக்கமமெதலும் அபிவிருத்தியும் என்ற
தமலப்பில் எதிர ்கொல ஆரொய் ச ்சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்திற் கொன ஆரொய் ச ்சி
சொர ்ந்த ஹசயற் பொடுகைின் தற் பபொமதய நிமல - ஓர ் வழிகொெ்ெல் என்ற
தமலப்பில் ஹகொழும் பிலுை் ை இலங் மக மன்றக் கல் லூரியில் 2017 யூன்
மொதம் 11 ஆம் திகதி நமெஹபற் ற பவமலயரங் கில் எச ்.பே.சி. ேயசூரிய
விவசொய சமுதொய தழுவலில் கொலநிமல மொற் றங் கை் ஹதொெர ்பொன ஒரு
ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத சமர ்ப்பித்தொர.்

5.

ஹகொழும் பிலுை் ை BMICH மண
் ெபத்தில் 2017 ஆம் ஆண
் டு ஒற் பறொபர ் மொதம்
16 ஆம் திகதி முதல் 17 ஆம் திகதி வமர நெத்தப்பெ்ெ இலங் மகயின்
கொலநிமல

பநர ்த்தி

அனுபவங் கமை
இலங் மகயில்

பற் றிய

முன்ஹனடுப்புகை்

பகிர ்ந்துஹகொை் ளும்

மமழ

நீ மர

கூெ்ெத்தில்

பயன்படுத்தி

ஹதொெர ்பொன

எச ்.பே.சி.

ேயசூரிய

விவசொயத்தில்

ஈடுபடும்

விவசொயிகைின் இமசவமெயும் ஆற் றமல பமம் படுத்துவது ஹதொெர ்பொன
ஒரு ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத சமர ்ப்பித்தொர.்
6.

இலங் மகயில் [ஸ்ரீ லங் கொ] கொலநிமல மொற் றத்திற் கு இமசவமெவதிலொன
எதிர ்கொல
அபிவிருத்தி

ஆரொய் ச ்சி

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் களுக்குரிய

ஹசயற் பணிக்கொன

ஹசயற் பொடுகைின்

தற் பபொமதய

ஆரொய் ச ்சி
நிமலயும்

வழிகொெ்ெல்

மற்றும்

அபிவிருத்தி

எதிர ்கொலத்

பதமவகளும்
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மொநொெ்டில்

ஆகிபயொர ்

எச ்.பே.சி.

கொலநிமல

சமுதொயத்திலும்

ேயசூரிய

மொற் றத்தின்

மற்றும்

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ.

பொதிப்புத்தன்மமயும்

இமசவொக்கத்திலும்

அதன்

தொக்கமும்

சொந்த

விவசொய

என்ற

ஒரு

ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத சமர ்ப்பித்தனர.்
7.

யொழ் ப்பொண

பல் கமலக்கழகத்தின்

விவசொய

பீெத்தினொல்

ஏற் பொடு

ஹசய் யப்பெ்டு 2017 ஆம் ஆண
் டு ஹபப்ருவரி மொதம் 1 ஆம் திகதி முதல் 2 ஆம்
திகதி வமர நெத்தப்பெ்ெ உலர ் வலய விவசொயம் ஹதொெர ்பொன 3-வது
சர ்வபதச மொநொெ்டில் , இலங் மகயின் அனுரொதபுர மொவெ்ெத்திலுை் ை ஹநற்
பயிர ்ச ்

ஹசய் மகமய

பமற் ஹகொை் ளும்

குடும் பங் கைின்

வருமொன

பல் லினத்துவத்தின் மொதிரிகளும் மற்றும் நிர ்ணயக் கொரணிகளும் என்ற
தமலப்பில்

எம் .

ரம் ஹபொெஹகதர

ஒரு

ஆரொய் ச ்சிப்

பத்திரத்மத

சமர ்ப்பித்தொர.்
8.

2017

ஆம்

ஆண
் டு

சனவரி

பல் கமலக்கழகத்தின்

மொதம்

விவசொய

19

பீெத்தில்

ஆம்

திகதி

நெத்தப்பெ்ெ

ருெுணு

விவசொயமும்

சுற் றொெலும் (ISAE) 2017 பற் றிய சர ்வபதச மொநொெ்டு நெவடிக்மககைில்
‘புந்தை

ரொம் ேொர ்

முகொமமத்துவமும் ’

ஸ்தல
என்ற

ஓர ்

ஆய் வு’:

தமலப்பில்

‘ஈரநில

டீ.ர.பி.எஸ
ீ
்.

மீை் தொபிப்பும்

தர ்மவர ்த்தன

ஒரு

ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத சமர ்ப்பித்தொர.்
9.

2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 06 ஆம் திகதி நெத்தப்பெ்ெ இலங் மக
உயர ்

விஞ் ஞொன

மன்றத்தின்

(SLAS)

70-வது

வருெொந்த

அமர ்வில் ,

ஆர.எம்
்
.டீ.எச ். ரத்நொயக்க Pogostemon heyneanus Benth வித்தியொசமொன தொவரப்
பொகங் கைின்

ஹபௌதீக

மற்றும்

இரசொயன

விமைவு

ஹதொெர ்பொன

வித்தியொசமொன இமெஹவைி, பசமை சொர ்ந்த சிகிச ்மசகை் என்பவற் றின்
தொக்கம் பற் றிய சுருக்கமொன ஒரு ஆரொய் ச ்சிப் பத்திரத்மத ஹவைியிெ்டு
சமர ்ப்பித்தொர.்

சவளியீடுகள் (ெஞ் சிகககள் , கட்டுகரகள் முதலியன)
1.

நச ்சுப் பதொர ்த்தங் கை்

நீ ங்கிய விவசொயத்திற் கொன ஹகொை் மக சொர ்ந்த

தமலயீடுகை் (கமநலம் ), ஹதொகுதி 33, 2017 ஏப்ரல் -யூன் ) மற்றும் இயற் மக
விவசொயத்தினூெொக நிமலயொன அபிவிருத்தி இலக்குகமை

அமெதல்

(கமநலம் , ஹதொகுதி 33, 2017 ஏப்ரல் -யூன் ): திருமதி எம் .பீ.எப். ரிபொனொ.
2.

மகவிெப்பெ்ெ ஹநற் கொணிகைின் அபிவிருத்தியும் முகொமமத்துவமும் (2017
ஒற் பறொபர ் 19, ஹகொவிேனதொ): எஸ். ஏபொசிங் க, ஐ.பி.பி.எம் . விபேசிங் க, ஆர.டீ.
்
விபேசிங் க, டீ.எம் .ஏ.சி. திஸொநொயக்க, டீ.ர.பி.எஸ
ீ
் . தர ்மவர ்த்தன, திருமதி
ஆர.எம்
்
.டீ.எச ். ரத்நொயக்க, திருமதி எம் .பீ.எப். ரிபொனொ.

3.

ஹமொனரொகல் மொவெ்ெ மொவெ்ெத்தில் கென் ஹபற் ற பசொை விவசொயிகைின்
தற் பபொமதய கென் நிமல (ஹகொவிேனதொ, 2017 யூமல-திசம் பர ், ஹதொகுதி 19):
டீ.ர.பி.எஸ
ீ
் . தர ்மவர ்த்தன
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கூட்டங் கள் , கருத்தரங் குகள் மற்றும் கவகலயரங் குகள் என்பவற்றுக்கான
கெகவகள்
1.

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த மற்றும் எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர ஆகிபயொர ் உணவுப்
பொதுகொப்பு

மற்றும்

மீைொய் வுக்கொன

பபொேொக்கு

பற் றிய

ஆரொய் ச ்சிக்

பதசிய

பணியொற் றினொர ்கை் :

உலக

பிரொந்திய

ஆரொய் ச ்சி நிறுவகம் ,

ஹகொை் மக

மதிப்பீெ்டுப்
ஆரொய் ச ்சி

உணவு

புை் ைிவிபரங் கை்
நிறுவகம்

திமறமுமறத்திெ்ெ

குழுவின்

அங் கத்தவர ்கைொக

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெம் ,

திமணக்கைம் ,

என்பவற் றினொல்

ஹதற் கொசிய

HARTI நிறுவகம் ,
மற்றும்

கூெ்ெொக

குடிசன
மருத்துவ

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெ

‘பெ்டினி ஒழிப்பு’ முன்ஹனடுப்பு.
2.

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த மற்றும் எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர ஆகிபயொர ் மகொவலி
அபிவிருத்தி

மற்றும்

சுற் றொெல்

அமமச ்சின்

ஹசயல் பநொக்கில்

வரும்

இலங் மகயின் மகொவலி ஆற்றுப்படுக்மகப் பிரபதசங் கைில் வொழுகின்ற
ஓரங் கெ்ெப்பெ்ெ
தொக்கங் கமை

விவசொய

மக்கை்

மீது

அமெயொைப்படுத்துவது

கொலநிமல

மொற் றம்

ஹதொெர ்பொன

பற் றிய

கருத்திெ்ெத்தின்

ஹசயல் திெ்ெப் பயிற் சிப் பொகத்திற் கொன நியதிக் குறிப்புகமை தயொரிக்கும்
குழுவின் அங் கத்தவர ்கைொக பணியொற் றினொர ்கை்.
3.

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த மற்றும் எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர ஆகிபயொர ் விவசொய
ஆரொய் ச ்சித் துமற ஹதொெர ்பில் , நிதி இரொேொங் க அமமச ்சர ் ஹகௌரவ
எரொன்

விக்ரமரெ்ன

அவர ்களுென்

இெம் ஹபற் ற

கலந்துமரயொெல் கூெ்ெத்தில் பங் குபற் றி,
கிரொமிய

குைங் கை்

வரவுஹசலவுத்திெ்ெக்

‘இலங் மகயின் உலர ் வலய

புனர ்நிர ்மொணத்திற் கொன

முந்துரிமம’

என்ற

தமலப்பிலொன ஒரு ஹதொழில் நுெ்ப அறிக்மகமய சமர ்ப்பித்தனர.்
4.

ஜி.ஜி. த எல்.ெப்ைியூ. சமரசிங் க 2017 ஆம் ஆண
் டு கொலப்பகுதியில் ஸ்ரீ
லங் கொ பவொெ்ெர ் பொர ்ெ்ஹனர ்சிப் அமமப்புக்கொன ஒரு ஹநறிப்படுத்தல் குழு
அங் கத்தவரொக பணியொற் றினொர.்

5.

ஜி.ஜி. த எல்.ெப்ைியூ. சமரசிங் க, இலங் மக ‘அர ்த்தசர ்ய மன்றத்தினொல் ’
ஹசயற் படுத்தப்பெ்ெ விவசொய நீ ர ் மொசமெவு ஹதொெர ்பில் நெத்தப்பெ்ெ
ஹதற் கொசிய

பிரொந்திய

சுற் றொெல்

ஆற் றல்

கெ்டிஹயழுப்பலுக்கொன

அறிமுகக் கூெ்ெத்தில் , ஒரு வைநபரொக பணியொற் றினொர.்
6.

எம் .ர.ீ

பத்மேொனி

சபரகமுவ

ஆசிய

பிரொந்திய

பல் கமலக்கழகம்

உற்பத்தி

மற்றும்

அமமப்பு,

வயம் ப

இலங் மக

பல் கமலக்கழகம்

ஆகியவற் றினொல் ஏற்பொடு ஹசய் யப்பெ்ெ உயிரியல் பசமைகை் மற்றும்
உயிரியல் பூச ்சிநொசினிகை் பற் றிய பதசிய மொநொெ்டிற் கு பங் கைித்தொர.்
7.

எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர மகொவலி அபிவிருத்தி அமமச ்சினொல்
ஹசய் யப்பெ்ெ
ஹதொெர ்பொன

இலங் மகயின்

கொலநிமல

அனுபவங் கமை

பநர ்த்தி

ஏற் பொடு

முன்ஹனடுப்புகை்

பகிர ்ந்துஹகொை் ளும்

கூெ்ெத்திற் கு

பங் கைித்தொர.்
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8.

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த மற்றும்
உணவு

பொதுகொப்பு

எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர ஆகிபயொர ் அதிக

இெர ்கை்

கொணப்படுகின்ற

பிரபதசங் கைில்

இலங் மகயில் தற் ஹபொழுது நிலவுகின்ற வரண
் ெ கொலநிமலயிலிருந்து
(பசமவ ஒப்பந்தம் 2/2017) வருகின்ற வொழ் வொதொரத்திற் கொன தொக்கங் கை்
மற்றும்

ஆபத்துக்கை்

பற் றிய

கூெ்டிமணந்த

அவசர

மதிப்பீடு

ஹதொெர ்பொன ஒரு குறுகிய ஆய் மவ பமற் ஹகொண
் ெனர.்
9.

ஹகொழும் பு பல் கமலக்கழக நிதி முகொமமத்துவ பீெத்தின் முகொமமத்துவ
மற்றும் ஒழுங் கமமப்பு கற் மககை் பிரிவின் பெ்ெதொரி மொணவர ்களுக்கொக
ஏற் பொடு ஹசய் யப்பெ்டு, 2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 08 ஆம் திகதி
முதல்

10

ஆம்

திகதி

வமர

நிமலஹபறுதகுதன்மம

நெத்தப்பெ்ெ

பற் றிய

‘இலங் மகயின்

கருத்தரங் மக’

விவசொய

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ.

சொந்த,

எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர, ஜி.ஜி. த எல்.ெப்ைியூ. சமரசிங் க மற்றும் எச.பே.சி.
்
ேயசூரிய ஆகிபயொர ் ஹவற் றிகரமொக ஒருங் கிமணத்தனர.்
10.

எச ்.பே.சி. ேயசூரிய இலங் மக விவசொய ஆரொய் ச ்சிக் ஹகொை் மகக்கொன
சமபயின் பதசிய வைங் கை் முகொமமத்துவம் , நிமலஹபறுதகு விவசொயம்
மற்றும் கொலநிமல மொற் றம் என்பன பற் றிய பதசிய குழுவின் ஒரு குழு
அங் கத்தவரொக பணியொற் றினொர.்

11.

எச ்.பே.சி.

ேயசூரிய

இலங் மகயில்

கொலநிமல

மொற் றத்திற் கு

இமசவொகுவதிலொன எதிர ்கொல ஆரொய் ச ்சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெங் கை் பற் றிய
ஒரு

வழிகொெ்டி

அபிவிருத்தி

ஹசயற் பணிக்கொன

ஆரொய் ச ்சி முமறமமயின் (NARS) நிபுணத்துவர ்கை்

பதசிய

விவசொய

குழுவுக்கொன ஒரு

பிரதிநிதியொக பணியொற் றினொர.்
பயிற் சி நிகழ் ெசி
் த்திட்டங் களுக்கான பங் களிப் புகள்
1.

ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த, எம் .ஏ.சி.எஸ். பண
் ெொர, மற்றும் எச ்.பே.சி. ேயசூரிய
ஆகிபயொர ், 2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 08 ஆம் திகதி முதல் 10 ஆம்
திகதி

வமர

யொழ் ப்பொண

மொணவர ்களுக்கொக

பல் கமலக்கழக

நெத்தப்பெ்ெ

விவசொய

விவசொய

பீெத்தின்
வர ்த்தக

எண
் ணக்கருக்கைினதும் மற்றும் சந்மதப்படுத்தல் விரிவொக்கத்தினதும்
பிரபயொகம் பற் றிய பவமலயரங் கில் ஏற் பொெ்டுக் குழு உறுப்பினர ்கைொக
பணியொற் றினர.்
2.

எம் .ர.ீ

பத்மேொனி

HARTI

மொணவர ்களுக்கொக

நிறுவகத்தொல்

யொழ் ப்பொண

நெத்தப்பெ்ெ

பல் கமலக்கழக

விவசொய

வர ்த்தக

எண
் ணக்கருக்கைினதும் மற்றும் சந்மதப்படுத்தல் விரிவொக்கத்தினதும்
பிரபயொகம் பற் றிய பவமலயரங் கில் ‘இலங் மகயின் விவசொய வர ்த்தகத்
துமற

அபிவிருத்தி’

என்ற

தமலப்பில்

ஒரு

விைக்க

உமரமய

நிகழ் ததி
் னொர.்
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புள் ளிவிபரங் கள் மற்றும் தரவுகள் படிமுகறப் படுத்தும் பிரிவு
விவசொயத் துமற ஹதொெர ்பொன தகவல் கமை பசகரித்தல் , இற் மறப்படுத்தல் ,
பகுப்பொய் வு
நிமலயமொக

ஹசய் தல்
மொறுதல்

குறிக்பகொளுக்கு

மற்றும்
என்ற

இணங் க,

பரம் பல்
HARTI

ஹசய் தல்

ஆகியவற்றுக்கொன

நிறுவகத்தின்

பமற் குறித்த

ஒரு

இலக்மக

ஒரு

ஆரம் ப

அடிப்பமெ

அமெயும்

ஹபொருெ்டு,

ஒருமுகப்பெ்ெ ஒரு முயற் சிமய ஏற் படுத்தும் பநொக்கில் புை் ைிவிபரங் கை் மற்றும்
தரவுகை்

படிமுமறப்படுத்தும்

நிறுவகத்தினொல்

இந்தப்

பிரிவு

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெ

(SDPD)

சமூகப்

தொபிக்கப்பெ்ெது.

ஹபொருைொதொர

இந்த

ஆய் வுகைில்

பசகரிக்கப்படும் தரவுகமை கைஞ் சியப்படுத்துதல் மற்றும் பகுப்பொய் வு ஹசய் தல்
ஆகியவற்றுக்கு

புறம் பொக,

இந்தப்

பிரிவின்

கீழ் கொணும்

குறிக்பகொை் கை்

நிறுவனம் சொர ்ந்த இலக்குகமை அமெவதில் மிகவும் உதவியொக அமமயும் .



விவசொய தகவல் முகொமமத்துவத்தில் சிறந்த ஒரு பதசிய நிமலயமொக
விைங் குதல்.



புை் ைிவிபரங் கைினதும்

மற்றும்

தகவல்

பிரபயொகத்தினூெொக

ஆரொய் ச ்சியினதும்

ஹசயற் பொடுகைினதும்

தரத்மத

ஹதொழில் நுெ்பங் கைினதும்
மற்றும்

பயிற் சி

பமம் படுத்துவதற் கொன

சொர ்ந்த

முக்கிய

ஒரு

பிரிவொக விைங் குதல்.



தற் பபொமதய

தகவல்

மற்றும்

ஹதொெர ்பொெல்

ஹதொழில் நுெ்ப

சொதனங் கமையும் மற்றும் நுெ்பங் கமையும் பயன்படுத்துவதன் மூலமொக
சிறந்த

விதத்தில் ,

தொனியக்க

தகவல்

படிமுமறப்படுத்தும்

முமறமமகமை பமம் படுத்துதல்.
இந்தப் பிரிவில் இரண
் டு அலகுகை் உை் ைெங் குகின்றன. தரவுகை் அபிவிருத்தி
மற்றும் தரவுகை் படிமுமறப்படுத்தல் ஆகியன அந்த அலகுகைொகும் . பின்னர ,்
பதமவயொன கணனி மற்றும் கணனி வமலயமமப்பு உெ்கெ்ெமமப்பு வசதிகை்
ஹதொெர ்பொன பசமவகமை வழங் கும் ஹபொருெ்டு, இந்தப் பிரிவில் ,

ஒரு கணனி

ஹதொழில் நுெ்ப அலகு தொபிக்கப்பெ்ெது.
தரவுகள் அபிவிருத்திப் பிரிவு
கைஞ் சியம் , பசகரிப்பு முகவரொண
் மம மற்றும் பணியக பசமவ என்பன பபொன்ற
சம் பந்தப்பெ்ெ கை ர ீதியொன ஹதொழிற் பொடுகை் மற்றும் ஹபொருத்தமொன கமநல
அபிவிருத்தி அம் சங் கை் என்பன ஹதொெர ்பொன தகவல் கமை இலகுவொக அணுகிப்
ஹபற்றுக் ஹகொை் ளும் ஹபொருெ்டு, ஒரு விவசொய தரவுத்தை வங் கி தொபிக்கப்பெ்ெது.
இது

விபேெமொக

தரப்புகளுக்கும் ,

அரசொங் க

ஊழியர ்களுக்கும் ,

ஆரொய் ச ்சியொைர ்களுக்கும்

மற்றும்

ஹகொை் மகயொக்கும்

சம் பந்தப்பெ்ெ

ஏமனய

தரப்புகளுக்கும் தகவல் கமை வழங் கக்கூடிய மற்றும் பயனுை் ை ஒரு விதத்தில்
தகவல் பரம் பமல ஒருங் கிமணக்கக்கூடிய முழுமமயொன ஒரு புை் ைிவிபரவியல்
தகவல் மூலமொக ஹதொழிற் படும் வமகயில் திெ்ெமிெ்டு தொபிக்கப்பெ்டுை் ைது.

அபிவிருத்தி சொர ்ந்த சுெ்டிகை் மற்றும் ஆய் வு சொர ்ந்த ஹசயற் பொடுகை் எனும்
இரண
் டு வமகயொன தரவுகை் இந்தத் தரவுத்தை வங் கியில் உை் ைெங் குகின்றன.
அபிவிருத்தி
ஹதொெர ்பில்

சொர ்ந்த
அரச

சுெ்டிகை்

என்பது

பல

வமகயொன

முகவரொண
் மமகைிலிருந்து

பண
் பம் சங் கை்
பசகரிக்கப்பெ்ெ
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HARTI
இரண
் ெொம் நிமலப்

புை் ைிவிபரங் கைொகும் .

இந்த

நிறுவகத்தினொல்

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெ கை ர ீதியொன ஆய் வுகைினூெொக பசகரிக்கப்பெ்ெ ஆரம் பத்
தரவுகை் ஆய் வு சொர ்ந்த தரவுப்பதிவுக் கொப்பங் கைில் உை் ைெங் குகின்றன. இந்தத்
தரவுத்தை

வங் கி

தகவல் கமை

படிமுமறப்படுத்தல்

மீைப்ஹபறல்

ஆகியவற் றில்

உதவும்

மற்றும்

ஹபொருெ்டு,

தகவல் கமைப்

உசொவுமக,

பயனர ்

மற்றும் விநிபயொகத் தரப்புக் கல் வி, கணனிப் பொவமன ஹதொெர ்பொன பயிற் சி
மற்றும் விழிப்பூெ்டும் பசமவ முதலிய பசமவகமையும் வழங் குகின்றது. இந்தப்
பிரிவு தொபிக்கப்பெ்ெ பநரத்தில் விவசொயம் , மீன்பிடி, கொடுகை் வைர ்ப்பு மற்றும்
மகத்ஹதொழில் கை்

என்பன

முந்துரிமமப்

பிரிவுகைொக

கொணப்பெ்ெொலும் ,

விவசொயத் துமற பற்றிய தகவல் களுக்கு முந்துரிமம அைிக்கப்பெ்ெது. கமநல
அபிவிருத்தியின் பல அம் சங் கமை முழுமமயொக உை் ைெக்கி குறித்த பணி
நிமறவு ஹசய் யப்பெ்ெது. விவசொயக் குடும் பங் கைின் வொழ் வொதொர நிமல பற் றிய
மதிப்பீெ்மெ
மொதொந்த,

விவசொயத்

பருவகொல

பசகரிக்கப்படும்
சுெ்டிகை்

துமறயின்

மற்றும்

தகவல்

பமற் ஹகொை் ை

வருெொந்த

முடியும் .

அடிப்பமெயில் ,

ஆதலொல் ,

மொவெ்ெ

ர ீதியொக

அைவு அதிகரித்து வருகின்றது. ஏறக்குமறய 1800

சனத்ஹதொமக,

குடிபயற் றங் கை் ,

கீழ்

ஹதொழில் வொய் ப்பு,

பசமை,

உற் பத்தி

நிலப்

ஆகுஹசலவு

பொவமன,

மற்றும்

நிலக்

சந்மதப்படுத்தல்

பபொன்ற பரந்த வகுதிகைில் அெங் குகின்றன.
நவதொனியங் கை் ,
கொல் நமெகை் ,

மரக்கறி

வமககை் ,

மகத்ஹதொழில்

பழ

பயிர ்கை் ,

வர ்க்கங் கை் ,

வொசமனப்

கிழங் கு

வமககை் ,

ஹபொருெ்கை் ,

ஹகொெ்மெ

வமககை் , எண
் ஹணய் விமதகை் , ஹபருந்பதொெ்ெப் பயிர ்கை் மற்றும் ஏமனய
பயிர ்கை் பபொன்ற 11 பிரதொன பயிர ் வகுதிகைின் கீழ் குறிப்பீடுஹசய் யப்பெ்ெ
பயிர ்கை்

ஹதொெர ்பொன

ஆண
் டுகை்

முதல்

தரவுகை்

ஆை்

கிமெக்கக்கூடியதொகவுை் ைன.

ர ீதியொகவும்

மற்றும்

கணனி

1950

ஆம்

ர ீதியொகவும்

கைஞ் சியப்படுத்தப்பெ்ெ அண
் ணைவொக இரண
் ெமர மில் லியன் தரவுப் பதிவுகை்
தற் ஹபொழுது, இந்த நிமலயத்தில் கொணப்படுகின்றன. அதற் கிணங் க, இந்த HARTI
நிறுவகம் இலங் மக மத்திய வங் கி, சுங் கத் திமணக்கைம் , குடிசன மதிப்பீெ்டுப்
புை் ைிவிபரங் கை்

திமணக்கைம் ,

விவசொயத்

திமணக்கைம்

மற்றும்

HARTI

நிறுவகத்தின் சந்மதப்படுத்தல் மற்றும் உணவுக் ஹகொை் மகப் பிரிவு என்பன
பபொன்ற பல வித்தியொசமொன தகவல் மூலங் கைிலிருந்து பசகரிக்கப்பெ்ெ மொவெ்ெ
வொரியொன ஒரு தரவுத்தைத்மத இந்தத் தகவல் நிமலயம் பபணி வருகின்றது.
தரவுத்தைங் கைிலுை் ை தகவல் கமை மதிப்பிடும் ஹபொருெ்டு, ஒரு தொனியக்க
முமறமம குறித்த பிரிவில் ஹசயற் படுத்தப்பெ்டுை் ைது. பமலும் , அதிகைவில்
பதமவப்படுத்தப்படும்

ஒரு

சில

தகவல் கை்

இமணயத்தைத்தில்

கைஞ் சியப்படுத்தப்பெ்டுை் ைன. உை் ைகப் பயனர ் தரப்புகை் மற்றும் ஹவைியகப்
பயனர ் தரப்புகை்

SDP

பிரிமவ

பநரடியொக

ஹதொெர ்புஹகொண
் டு,

விவசொயத்

தவலல் கமைப் ஹபற்றுக் ஹகொை் ைலொம் .
பமற் குறித்த

தகவல்

பமற் ஹகொை் ைப்பெ்ெது.
இமணத்தைங் கைில்
அமமப்புகைினொல்

மூலங் கமை
அந்தந்த

ஒன்றிமணத்து,

அமமப்புகைினொல்

பிரசுரிக்கப்படுகின்றன.
பொெநூல் களும்

தரவு

பசகரிப்பு
தகவல் கை்

பமலும் ,

அத்தமகய

பிரசுரிக்கப்படுகின்றன.

நுகர ்வுக்கொன

உணவுப் ஹபொருெ்கைின் விமல ஹதொெர ்பொன தகவல் கை் HARTI நிறுவகத்தின்
சந்மதப்படுத்தல் மற்றும் உணவுக் ஹகொை் மகப் பிரிவிலிருந்து பசகரிக்கப் பெ்ென.
விவசொயத் தரவுத்தை வங் கிமய பபணிப் பரொமரிக்கும்
இயங் கும்

கணனி

ஹசயலொற்றுமகமய

அடிப்பமெயிலொன
முன்னிெ்டு

தகவல்
பமலும்

நிமித்தம் , LAN இல்

முமறமம,

சிறந்த

ஹசயற் படுத்தப்பெ்ெது.
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பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ பயிர ்கைின் அைவு மற்றும் உற் பத்தி பபொன்ற விவசொயத்
தகவல் கை் எமது நிறுவகத்தின் இமணயத்தைத்தில் பமபலற் றம் ஹசய் யப்பெ்ென.
கணனிமயப்படுத்தப்பெ்ெ

தரவுத்தைம்

குறித்த

ஆண
் டு

கொலப்பகுதியில் ,

பின்வரும் சுெ்டிகமை பிரபயொகித்து இற் மறப்படுத்தப்பெ்ெது.


ஹநற் பயிர ் பற் றிய புை் ைிவிபரங் கை் - உற் பத்தி மற்றும் அைவு



மரக்கறி வமககை் , பழ வர ்க்கங் கை் மற்றும் ஏமனய கைப் பயிர ்கை்
என்பவற் றின் அைவு மற்றும் உற் பத்தி



ஹநற் பயிர ்ச ்ஹசய் மக சொர ்ந்த ஹசயன்முமறகை்



ஹநல் மற்றும் ஏமனய கைப் பயிர ்கைின் உற்பத்தி ஆகுஹசலவு



ஹமொத்த விற் பமன விமலகை்



சில் லமற விற் பமன விமலகை்

குறித்த

தரவுத்தைங் கை்

பமற் குறித்த

சுெ்டிகளுக்கு

ஹசொந்தமொன

64,343

பதிவுகமைக் ஹகொண
் டு இற் மறப்படுத்தப்பெ்ென.

கவண
் டுககாள் களின் கபரில் தரவுககள வழங் குதல்
உை் ைக

மற்றும்

ஹவைியக

பொமவனயொைர ் தரப்புகைிெமிருந்து

விவசொயத்

தகவல் கைின் நிமித்தம் ஹமொத்தம் 151 பவண
் டுபகொை் கை் கிமெத்தன. உை் ைகத்
தரப்புகைின்

108

பவண
் டுபகொை் களும்

மற்றும்

ஹவைியகத்

தரப்பகைின்

43

பவண
் டுபகொை் களும் இவற் றில் அெங் குகின்றன.
தரவுககள கெகரிப் பதற் காக அணுகப் பட்ட நூல் கள்


இலங் மக மத்திய வங் கியின் வருெொந்த அறிக்மக - 2015/2016



இலங் மக மத்திய வங் கியின் சமூகப் ஹபொருைொதொரப் புை் ைிவிபரங் கை் 2015/2016



குடிசன

மதிப்பீெ்டுப்

புை் ைிவிபரங் கை்

திமணக்கைத்தின்

புை் ைிவிபரங் கை் ஹதொகுப்பு - 2016


ஹநல்

பயிர ்கைினதும்

ஹசய் மக

ஆகுஹசலவு

மற்றும்

ஏமனய வயல்

ஹதொெர ்பொன

பதிவு

பயிர ்கைினதும்
-

2012

பயிர ்ச ்

சிறுபபொகம் /2015

சிறுபபொகம்


சுங் கத் திமணக்கைத்தின் ஹவைிநொெ்டு வர ்த்தகப் புை் ைிவிபர அறிக்மக 2012/2013
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தரவுககளப் படிமுகறப் படுத்தும் பிரிவு
SDPD இன் இரண
் ெொம் மற்றும் மூன்றொம் இலக்குகமை அமெந்து ஹகொை் ளும்
ஹபொருெ்டு, தரவுகமைப் படிமுமறப்படுத்தும் இந்தப் பிரிவு தொபிக்கப்பெ்ெது. இது
கீழ் கொணும்

பொரிய

ஹதொழிற் பொடுகமை

பமற் ஹகொை் ளும்

முகமொக

திெ்ெமிெப்பெ்டு உருவொக்கப்பெ்ெ ஒரு ஹதொழில் நுெ்பப் பிரிவொகும் .
1.

கணனிமயப் படுத்தப் பட்ட விவொயத் தரவுத் தளத்கத இற் கறப் படுத்தல்
மற்றும் கபணிப் பராமரித்தல்
தரவுகை்

அபிவிருத்திப்

தரவுத்தைத்மத
ஹபொருெ்டு,

பிரிவிெமிருந்து

விமனத்திறன்

தரவுகமைப்

தரவுகை்

வொய் ந்ததொக

படிமுமறப்படுத்தும்

இயக்கப்பெ்ெவுென்,

இற் மறப்படுத்தி
பிரிவினொல்

பபணும்

ஹதொழில் நுெ்ப

உதவி வழங் கப்படுகின்றது. தரவுத் ஹதொெர ்கைில் நிலவுகின்ற வித்தியொசம்
மற்றும் ஹதொகுப்பு என்பவற் றின் இமெஹவைிகைின் அடிப்பமெயில் , இந்த
இரண
் டு

பிரிவுகளுக்கும்

இமெயில்

ஒரு

சில

ஹசயற் பொடுகை்

இெம் ஹபறுகின்றன. தரவுகமை மீைப்ஹபற்றுக் ஹகொை் ைக் கூடிய வசதிகை்
எமது

நிறுவகத்தின்

இயங் குகின்ற

LAN

மற்றும்

இமணயத்தைம்

கணனிமயப்படுத்தப்பெ்ெ

ஆகியவற் றில்

ஹமன்பொக முமறமமயினூெொக

கூெ்டிமணக்கப்பெ்டுை் ைன.
2.

HARTI

நிறுவகத்தினால்

கமற் சகாள் ளப்பட்ட

கள

ஆய் வுகளிலிருந்து

கெகரிக்கப் பட்ட மாதிரி ஆய் வுத் தரவுகளின் பகுப் பாய் வு
இது குறித்த பிரிவுக்கு ஒப்பமெக்கப்பெ்டுை் ை பிரதொன ஹசயற் பொடுகைில் ஒரு
ஹசயற் பொெொகும் . குறித்த பணி பகுப்பொய் வுக்கு முன்னர,் தரவுத்தைத்திலுை் ை
தரவுகமை

குறியிடுதல் ,

உறுதிப்படுத்தல் ,

ஹசல் லுபடியொக்கல் ,

தரவுத்தைத்மத திெ்ெமிெ்டு வடிவமமத்தல் , தரவுகமை உை் ை ீர ்த்தல் மற்றும்
விடுத்தல் பபொன்ற அம் சங் கைில் சம் பந்தப்படுகின்றது. நிகழ் ச ்சித்திெ்ெமிெல்
ஹதொெர ்பொன

நுெ்பங் கமைக்

முமறயியல் கமையும்
பிரபயொகங் கமையும்

ஹகொண
் டு,

மற்றும்
பயன்படுத்தி,

புை் ைிவிபரவியல்

பகுப்பொய் வு

புை் ைிவிபரவியல்
பகுப்பொய் வு

மற்றும்

ஹமன்பொகப்
வகுத்தமமப்பு

ஆகியன சொர ்ந்த சகல வமகயொன பணிகளும் நிமறபவற் றப்படுகின்றன.
குறித்த

ஆண
் டு

கொலப்பகுதியில் ,

தரவுகை்

பகுப்பொய் வின்

நிமித்தம் ,

பின்வரும் இரண
் டு ஆய் வுகை் இந்தப் பிரிவுக்கு கிமெத்தன.
R511

மனிதனின்

ஹசயற் பொடுகைினொல்

குைப் படுக்மககைில்

அதிகைவு வண
் ெல் மண
் படிதல் மற்றும் விவசொயத்தின் மீது
அதன் தொக்கம் பற் றிய ஆய் வு
R518

விவசொயப்

பெ்ெதொரிகமையும்

டிப்பைொமொதொரிகமையும்

மற்றும்

இலங் மகயின்

விவசொய
விவசொயத்

துமறயினுை் உை் ை ீர ்த்தல் : தற் பபொமதய நிமலயும் மற்றும்
மெ்டுப்பொடுகளும்
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கணனித் சதாழில் நுட்பப் பிரிவு
கணனிகை் ,

கணனி

துமணப்பொகங் கை்
பதமவயொன
உதவிகமை

வமலயமமப்புகை்

மற்றும்

ஹமன்பொக
வழங் கும்

தொபிக்கப்பெ்டுை் ைது.

கணனி

சொதனங் கை்
நிமித்தம்

சகல

மற்றும்

முமறமமகைின்
என்பன

இந்தக்

ஹதொெர ்பொன

கணனித்

வமகயொன

சம் பந்தப்பெ்ெ
இயக்கத்திற் கு
ஹதொழில் நுெ்ப

ஹதொழில் நுெ்பப்

பழுதுபொரப
் ்புகமையும்

பிரிவு
மற்றும்

பிரச ்சிமனகை் தீர ்த்துமவத்தல் விெயங் கமையும் பமற் ஹகொை் வதற் ஹகன ஒரு
பவமலப்பெ்ெமற வசதியும் தொபிக்கப்பெ்டுை் ைது. இந்தப் பிரிவு ஹகொை் வனவு
ஹசய் யப்பெ பவண
் டிய IT துமணப்பொகங் களுக்கொன சிபொரிசுகமை ஹசய் து,
ஹகொை் வனவுக்கு
இமணயத்தை
பிரிவுக்கு

உதவும்

ஹபொறுப்புப்

அபிவிருத்தி

மற்றும்

பணிமயயும்
பரொமரிப்பு

ஒப்பமெக்கப்பெ்டுை் ைன.

வமலயமமப்புகமை

எமது

ஹசயற் படுத்தும்

நிமறபவற்றுகின்றது.

ஹசயற் பொடுகளும்
நிறுவகத்தினுை்

பணியும்

இந்தப்

இந்தப்
கணனி

பிரிவினூெொக

நிமறபவற் றப்படுகின்றது.

குறித்த

ஆண
் டு

கொலப்பகுதியில் ,

இந்தப்

பிரிவு

கீழ் கொணும்

ஹதொழில் நுெ்ப

பணிகைில் கொத்திரமொக ஈடுபெ்ெது.


ஹதொழில் நுெ்பத் தகவுதிறன்கமைத் தயொரித்தல்



ஹதொழில் நுெ்ப மதிப்பீெ்டுக் குழுக்கை்



ஹமன்பொகங் கைின் நிறுவுமக மற்றும் பிரச ்சிமனகை் தீர ்த்தல்



வமலயமமப்பு ஹசயற்படுத்துமககை்



கணனி

மற்றும்

இமணயத்தை

பரொமரிப்பு

ஹதொெர ்பொன

ஹகொை் மககமைத் தயொரித்தல்
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நூலகம்
HARTI

நிறுவகத்தின்

ஆரொய் ச ்சிப்

பதவியணியினரினதும் ,

அக்கமறயுமெய

ஏமனய தரப்புகைினதும் மற்றும் நிறுவனங் கைினதும் நன்மம கருதி, விவசொயத்
துமறயுென்

சம் பந்தமொன

மீைப்ஹபற்றுக்ஹகொை் ைல்

தகவல் கமை

மற்றும்

பசகரித்தல் ,

ஹதொகுத்தல் ,

அத்தமகய தகவல் கமை பரம் பல் ஹசய் தல்

முதலியன இந்த நூலகத்தின் முக்கிய குறிக்பகொை் கைொகும் . குறித்த ஆண
் டு
கொலப்பகுதியில் , ஊழியர ்கை் இந்த நூலகத்திலிருந்து 662 புத்தகங் கமையும் , 18
குறிப்பு நூல் கமையும் , 105 சங் சிமககமையும் குறிப்பின் நிமித்தம் இலவசமொகப்
ஹபற்று பயனமெந்தனர.் குறித்த ஆண
் டு கொலப்பகுதியில் இந்த நூலகத்திற் கு 306
நபர ்கை் வருமக தந்திருந்தனர.்
நூல் கள் ,

ெஞ் சிகககள்

மற்றும்

அறிக்கககள்

என்பவற் கறப்

சபற்றுக்சகாள் ளல்
குறித்த ஆண
் டு கொலப்பகுதியில் , 124 நூல் கை்

இந்த நூலகத்திலுை் ை

நூல்

ஹதொகுதிகைில் பசர ்க்கப்பெ்ென. ஹகொை் வனவு ஹசய் யப்பெ்ெ 16 நூல் களும் மற்றும்
இலவசமொகவும் மற்றும் ஹவைியீடுகை் பரிமொற் றல் நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தின் கீழும்
கிமெத்த 108 நூல் களும் இந்த நூல் கைில் அெங் குகின்றன.
பரிமொற் றல்

அடிப்பமெயில் ,

உை் நொெ்டு

இலவச அல் லது

மற்றும்

ஹவைிநொெ்டு

நிறுவனங் கைிலிருந்தும் பல எண
் ணிக்மகயொன வொர இதழ் கை் , சஞ் சிமககை் ,
ஹசய் திக் கெ்டுமரகை் , வருெொந்த அறிக்மககை் என்பன இந்த நூலகத்திற் கு
கிமெத்தன. இந்த நூலகம் குறித்த ஆண
் டு கொலப்பகுதியில் எெ்டு ஹவைிநொெ்டு
சஞ் சிமக தமலப்புகளுக்கும் (96 ஹவைியீடுகை் அெங் கிய) 06 உை் நொெ்டு சஞ் சிமக
தமலப்புகளுக்கும் சந்தொவொக பங் கைிப்பு ஹசய் தது.
நூலக கெகவகள்

இலக்கிய

ஆரொய் ச ்சி,

விழிப்புணர ்வு

குறிப்பு

பசமவகை்

சொர ்ந்த

மற்றும்

பசமவகை் ,

நமெமுமறயிலுை் ை

புமகப்பெப்பிரதிஹயடுக்கும்

பசமவகை்

பபொன்ற தகவல் மற்றும் ஆவணமொக்கல் பசமவகைின் நிமித்தம் ,

அத்தமகய

ஆரொய் ச ்சி ஊழியர ்களுக்கும் மற்றும் ஏமனய ஹவைித்தரப்பு பயனர ்களுக்கும்
பவண
் டுகை் விடுக்கப்பெ்ென.
இன்ெர ்ஹநெ்

வசதி

அடிப்பமெயிலொன

அமமக்கப்பெ்டிருக்கின்ற
பதவியணினருக்கு

பமலும்

WiFi

பிரபவசம் ,

வசதிமயக்

இந்த

ஹகொண
் டு,

விஸ்தரிக்கப்பெ்டுை் ைது.

நூலகத்தில்
ஆரொய் ச ்சிப்

வித்தியொசமொன

பல

விெயங் கை் ஹதொெர ்பொன ஹசய் திக் கெ்டுமரகமைத் ஹதொகுத்தல் மற்றும் துரித
குறிப்புக்கொன

கெ்டுமரகமை

சூசிமகயிடுதல்

ஆகிய

கரும

பணிகை்

ஆரொய் ச ்சிப் பதவியணியினரினதும் மற்றும் ஹவைித்தரப்பு பயனர ்கைினதும்
பொவமனயின் நிமித்தம் ஹதொெர ்ந்தும் பமற் ஹகொை் ைப்பெ்டு வந்தன.

நூலகங் களுக்கு இகடயிலான கூட்டுறவு (ILC)
நூலகம்

என்பது

உறுப்புரிமம

விவசொய

ஹபற் ற

ஒரு

நூலகங் கை்

தகவல்

நூலகமொகும் .

வமலயமமப்பின்

எமது

இ.வி.ஆ.ஹகொ.ச.

(AGRINET)
நூலகம்
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முக்கியமொன ஒரு அங் கமொக ஹதொழிற் படுகின்றது. இந்த நூலகம் ஹதொெர ்ந்தும்
AGRINET SDCP (உை் ைெக்கப் பக்கங் கை் தரவுத்தைத்தின் பதர ்ந்ஹதடுக்கக்கூடிய
ஹசய் திப் பரம் பல் ) திெ்ெத்தில் ஹதொெர ்ந்தும் பங் ஹகடுத்து வருகின்றது.
கீழ் கொணும் தரவுத்தைங் களுக்கொன நூலகத் ஹதொகுப்புகைிலிருந்து வழங் கிய
நூல் விைக்கக் குறிப்புகை் AGRINET வமலயமமப்பினொல் பபணப்பெ்ென.
1.

பதசிய விவசொய நூல் கை் பெ்டியல் (NAB)

2.

சுபதசிய

அறிவு

(விவசொயத்திற் கொன

குறிப்புகை்

அெங் கிய)

நூல் கை்

பெ்டியல்
2016 ஆம் ஆண
் டிற் கொன பதசிய ஒன்றிய நூல் கை் பெ்டியமல இற் மறப்படுத்தும்
நிமித்தம் ,

பதசிய

நூலகம்

மற்றும்

பசமவகை்

சமபக்கு,

நூலகத்

தரவுத்தைத்திலிருந்து நூல் விைக்கக் குறிப்புகை் வழங் கப்பெ்ென.

நிறுவகத்தின் சவளியீடுககள டிஜிட்டல் மயப் படுத்துதல்
HARTI

ஹவைியீடுகை்

டிஜிெ்ெல் மயப்படுத்தல்

பதசிய

விஞ் ஞொன

மன்றத்தினது

கருத்திெ்ெத்தின்

கீழ்

பதசிய

ஹவற் றிகரமொக

டிஜிெ்ெல் மயப்படுத்தப்பெ்டுை் ைன. இந்த ஹவைியீடுகமை http://harti.nsf.ac.lk/ எனும்
இமணயங் கைிலுை் ை

எமது

இமணயத்தை

வசதிகைிலும்

அணுகிப்

ஹபற்றுக்ஹகொை் ைலொம் .
நிறுவகம் சொர ்ந்த ஒரு இ-கைஞ் சிய வசதிமய தொபிப்பதும் மற்றும் நிறுவகத்தின்
ஹவைியீடுகளுக்கு துரிதமொன விமனத்திறன் வொய் ந்த ஒரு ஒன்மலன் வசதிமய
அைிப்பதும் இந்தக் கருத்திெ்ெத்தின் குறிக்பகொைொகும் .

HARTI
சவளியீடுகள்

சதாகுப் புப் சபயர்
வருெொந்த அறிக்மககை்
வருெொந்த
(தமிழ் )
செ்ெங் கை்

சஞ் சிமககை்

ஆரொய் ச ்சி
சொர ்ந்த
அறிக்மககை்

அறிக்மககை்

சதாகுப் புக்
கணகணாட்டங் கள்
400
307
342

விவசொய கற் மககை் பற் றிய
இலங் மக சங் சிமக
கமநலங் கை் பற் றிய ஆய் வு

433

விவசொய மக்கை்

13

விவசொய மக்கை்

631

சுெ்டிகை் (ஆங் கிலம் )

485

சுெ்டிகை் (சிங் கைம் )

1073

326
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ேப்பொன்

கண
் கணாட்டங் களின்
எண
் ணிக்கக
768

இலங் மக

2504

ஐக்கிய அஹமரிக்கொ

720

பேர ்மனி

138

ரே்யொ

654

பிரொன்ஸ்

66

ஹதன் ஹகொரியொ

50

Côte d'Ivoire

8

EU

61

அவுஸ்திபரலியொ

10

இந்தியொ

8

இத்தொலி

6

ஐக்கிய இரொச ்சியம்

7

பிலிமபன்ஸ்

5

சீனொ

17

AP

4

ஐக்கிய அரபு நொடுகை்

6
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சவளியீட்டுப் பிரிவு
கொலத்திற் பகற் ற விதத்தில் , ஹவைியீடுகைின் தரத்மத உறுதிஹசய் யும்

அபத

் டுப் பிரசுரங் கை்
பவமையில் , ஹசய் திக் கெ்டுமர, ஹசய் திகை் , மகந்நூல் கை் , துண
பபொன்ற

ஆரொய் ச ்சி

சஞ் சிமககை்
மூன்று

சொர ்ந்த

அறிக்மககை் ,

மற்றும் ஹபொதுத் தகவல் கை்

ஹமொழிகைிலும்

அச ்சிெ்டு

சமபயொசித

அறிக்மககை் ,

அெங் கிய நூல் கை் என்பவற் மற

ஹவைியிடும்

ஹபொறுப்புப்

பணி

இந்த

நிறுவகத்தின் ஹவைியீெ்டுப் பிரிவுக்கு ஒப்பமெக்கப்பெ்டுை் ைது.
2017

ஆம்

ஆண
் டு

அறிக்மககை்

கொலப்

சிங் கைம்

ஹவைியிெப்பெ்ென.

பகுதியில் ,
மற்றும்

அத்தமகய

ஆரொய் ச ்சி

சொர ்ந்த

பன்னிஹரண
் டு

ஆகிய

ஹமொழிகைில்

ஆங் கிலம்

ஹவைியீடுகை்

பற் றிய

விபரங் கை்

கீபழ

தரப்பெ்டுை் ைன.
ஆங் கில ஹமொழியில் பிரசுரிக்கப்பெ்ெ ஆரொய் ச ்சி சொர ்ந்த அறிக்மககை் :
1.

மகொவலிப் பிரபதச விவசொயம் சொரொத (NPE) ஹதொழிலின் தற் பபொமதய
நிமலயும் மற்றும் எதிர ்வுகூறல் களும்

2.

இலங் மகயின் கறுவொ மகத்ஹதொழிலின் தற் பபொமதய நிமலயும் மற்றும்
எதிர ்வுகூறல் களும்

3.

இலங் மகயின் பதர ்ந்ஹதடுக்கப்பெ்ெ மொவெ்ெங் கைின் வித்தியொசமொன
அரிசி இனங் களுக்கொன நுகர ்வு மொதிரியும் மற்றும் நுகர ்பவொர ் விருப்பமும்

4.

பமனக் மகத்ஹதொழில் : வெ கிழக்கு பகுதி பமனக் மகத்ஹதொழிலில்
அக்கமறயுமெய தரப்புகைின் சமூகப் ஹபொருைொதொர நிமலயும் மற்றும்
பிரச ்சிமனகளும்

5.

ஹநல்

சந்மதப்படுத்தலில்

ஹகொை் வனவிலும்

அரசொங் கத்தின்

மற்றும்

தமலயீடு:

கைஞ் சியத்திற் கு

ஹநல்

பிற் பெ்ெகொல

முகொமமத்துவத்திலும் கொணப்படும் பிரச ்சிமன விெயங் கை்
6.

LDO

கொணிகளுக்கு

ப்fர ீ

பெொல் டிங்

உரித்துக்கை்

வழங் கப்படுவது

அவசியமொ: இலங் மகயின் உலர ் வலயம் பற் றிய நிமல சொர ்ந்த ஓர ்
பகுப்பொய் வு
7.

திரவ மற்றும் தூை் பொல் மொவுக்கொன நுகர ்பவொர ் ஹகொை் வனவு நெத்மதயும்
மற்றும் விருப்பமும்

8.

அனுரொதபுர மொவெ்ெத்தின் ஹநல்

விவசொய குடும் பங் கைின் வருமொன

பல் லினத்துவம்

சிங் கள சமாழியில் பிரசுரிக்கப் பட்ட ஆராய் ெ்சி ொர்ந்த அறிக்கககள் :
1.

தொழ் நொெ்டு ஈர வலய முன்பனொடிக் கருத்திெ்ெம் (வயல் கொணி வைங் களுக்கு
இமெயில் நிலவுகின்ற அைவு வித்தியொசத்மத நிர ்ணயித்தல் )
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ஹநல் பயிர ்ச ்ஹசய் மகக்கொன சொத்தியங் களுக்கு ஏற் ப தொழ் நொெ்டு ஈர வலய
வயல் கொணிகமை வமகப்படுத்துதல்

3.

நுவஹரலியொ மற்றும் பதுமை ஆகிய மொவெ்ெங் கைின் சிறு மற்றும் நடுத்தர
அைவொன பூந்தொவர உற் பத்திக் மகத்ஹதொழிலின் தற் பபொமதய பபொக்குகை்
மற்றும் பிரச ்சிமனகை்

4.

விவசொயத்

திமணக்கைத்தின்

விவசொய

ஹதொழில் முயற் சி

அபிவிருத்திக்

கருத்திெ்ெம் பற் றிய ஆய் வு
இது தவிர, பின்வரும் சவளியீடுகளும் குறித்த ஆண
் டு காலப் பகுதியில்
சவளியிடப் பட்டன.
பணி ஆவணங் கள்
1.

மண
்

மற்றும்

நீ ர ்

பொதுகொப்பு

நெவடிக்மகமை

பின்பற் றல் :

பமல்

நீ பரந்துபரப்பு முகொமமத்துவ கருத்திெ்ெ (UWMP) விெயம்
2.

இலங் மகயில் நெமொடும் சந்மதத் தகவல் முமறமம பற் றிய ஓர ் மதிப்பீடு

3.

மொவு ஆறொ கருத்திெ்ெத்தின் சமூகப் ஹபொருைொதொர தொக்க மதிப்பீடு

கவகலயரங் கு நடபடிமுகறகள்
1.

விவசொய நிமலஹபறுதகுதன்மமமய மதிப்பிடுதல்

இதழ் கள்
1.

இலங் மக விவசொய கற் மககை் , 2017, ஹதொகுதி 18, இலக்கம் 1

2.

கமநலம் (தமிழ் ) 2017, ஏப்ரல் - யூன், ஹதொகுதி 33, ஹவைியீடு 1-2

ெஞ் சிகககள்
1.

ஹகொவிேனத்த, 2016 ஒற் பறொபர ் - திசம் பர ், ஹதொகுதி 18, இலக்கம் 2

2.

ஹகொவிேனத்த, 2017 சனவரி - யூன், ஹதொகுதி 19, இலக்கம் 1-2

3.

ஹகொவிேனத்த, 2017 ஒற் பறொபர,் ஹதொகுதி 19, இலக்கம் 2

4.

ஹகொவிேனத்த, 2017 யூமல - திசம் பர ், ஹதொகுதி 19, இலக்கம் 3

செய் திக் கட்டுகரகள்
1. ஹசய் திக் கெ்டுமர, 2016 ஹதொகுதி 40, இலக்கம் 2
2. ஹசய் திக்கெ்டுமர, 2017 ஹதொகுதி 41, இலக்கம் 1-2
3. ஹசய் திக் கெ்டுமர (தமிழ் ), 2017 ஹதொகுதி 1, இலக்கம் 1-2
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4. “புவத் ெேுஅன” 2016 ஹதொகுதி 40, இலக்கம் 2
5. “புவத் ெேுஅன”, 2017 ஹதொகுதி 41, இலக்கம் 1-2
ஏகனய சவளியீடுகள் :
1.

ஹெக்ெர ் ஹகொப்பபகடுவ நிெத விப்லவய (சிங் கைம் )

ஏகனய பங் களிப் புகள் :
1.

ேனொதிபதி ஹசயலகத்தினொல் ஏற் பொடு ஹசய் யப்பெ்ெ ‘வச விே ஹநத்தி
ரெ்ெக்’ எனும் கண
் கொெ்சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் பங் குபற் றியமம.

2.

கமத்ஹதொழில்

அமமச ்சும்

இலங் மக

ஒலிபரப்புக்

கூெ்டுத்தொபனமும்

இமணந்து ஏற் பொடு ஹசய் த ‘சுப்ெரத்தி’ எனும் நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத் ஹதொெர ்
ஒருங் கிமணக்கப்பெ்ெமம.
3.

பதசிய ஹசய் திப்பத்திரிமககைில் கெ்டுமரகை் பிரசுரிக்கப்பெ்ெமம.

4.

அமமச ்சர ் மமறந்த அமரர ் ஹெக்ெர ் ஹகொப்பபகடுவ அவர ்கை் பற் றிய ஒரு
குறும் வீடிபயொ ஒலிநொெொ தயொரிக்கப்பெ்ெமம.
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2017 திெம் பர் 31 ஆம் திகதிற் கான பதவியணி பற் றிய விபரம்

பணிப்பொைர ்

2016.12.31 ஆம்
திகதிற் கான
பதவிகள்

குறித்த ஆண
் டு
காலப் பகுதி
கெகவ
முடிவுறுத்துகக,
பதவி விலகல்

1

நியமனங் கள்

2017.12.31
ஆம்
திகதிற் கான
பதவிகள்

1

1

1

1

1

1

1

6

1

-

5

23

2

13

34

7

-

1

8

2

-

-

2

0

-

-

0

2

-

-

1

3

1

3

6

22

1

-

20

5

4

1

5

43

4

-

39

44

4

-

40

159

16

20

162

பமலதிகப்
பணிப்பொைர ்
பகுதித் தமலவர ்கை்
ஆரொய் ச ்சி
உத்திபயொகத்தர ்கை்
நிருவொக
உத்திபயொகத்தர ்கை்
நூலகத்தின் சிபரே்ெ
உத்திபயொகத்தர ்கை்
தரவுகை்

அபிவிருத்தி

வங் கி
உத்திபயொகத்தர ்கை்
கணனிப்

பிரிவு

உத்திபயொகத்தர ்கை்
ஹவைியீெ்டுப்

பிரிவு

உத்திபயொகத்தர ்கை்
புை் ைிவிபர
உத்திபயொகத்தர ்கை்
ஹதொழில் நுெ்ப
உத்திபயொகத்தர ்கை்
எழுதுநர ்,
மற்றும்

ஹசயலக
இமணயொன

தர
உத்திபயொகத்தர ்கை்
இயக்கச ்ஹசயற் பொெ்டு
மற்றும் இமணந்த தர
ஊழியர ்கை்

சமாத்தம்
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பதவியணி அபிவிருத்தி
2017 ஆம் ஆண
் டில் பதவியணி அபிவிருத்திற் கொக, 2.1 மில் லியன் ரூபொ நிதிமய
முதலீடு ஹசய் யப்பெ்ெது. பதவிநிமல சொரொத 38 ஊழியர ்களுக்கு உை் நொெ்டுப்
பயிற் சிகை் வழங் கப்பெ்ென. பதவிநிமல சொர ்ந்த பதினொன்கு ஊழியர ்களுக்கு
ஹவைிநொெ்டு பயிற் சி வொய் ப்புகை் அைிக்கப்பெ்ென.
கீழ் காணும்

ஆராய் ெ்சி

உத்திகயாகத்தர்கள்

பட்டப் பின்படிப் பு

கற் கக

சநறிககள பின்பற் றினர்.
திரு இ.ஏ.சி. ப்ரியங் கர

-

சர ்வபதச வர ்த்தகம் பற் றிய கலொநிதிப் பெ்ெம் ,
சீனொவின்

ெொவுஸ்ஹெொங்

பல் கமலக்கழக

விஞ் ஞொன ஹதொழில் நுெ்ப பீெம் . 2015 ஆகஸ்ெ் 31
ஆம் திகதி முதல் 2018 ஆகஸ்ெ் 30 ஆம் திகதி வமர
திரு என்.பி.ஜி. சமந்த

-

சர ்வபதச வர ்த்தகம் பற் றிய கலொநிதிப் பெ்ெம் ,
சீனொவின்

ெொவுஸ்ஹெொங்

பல் கமலக்கழக

விஞ் ஞொன ஹதொழில் நுெ்ப பீெம் . 2015 ஆகஸ்ெ் 31
ஆம் திகதி முதல் 2018 ஆகஸ்ெ் 30 ஆம் திகதி வமர
திருமதி பே.ஏ.யூ.பி. ேயசிங் க

- பெ்ெப்பின்படிப்பு கற் மக (முதுமொனிப் பெ்ெம் ,
அவுஸ்திபரலியொ. 2017 சனவரி 12 ஆம் திகதி முதல்
2018 திசம் பர ் 31 ஆம் திகதி வமர

ெர்வகதெ பயிற் சியில் பங் குபற் றிகயார் பற் றிய விபரம்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டங் கள் /கருத்தரங் ககள் /கவகலயரங் குகள் /மாநாடுகள் /கூட்ட
ங் கள் முதலியன
01.

2017 ஆம் ஆண
் டு சனவரி மொதம் 23 ஆம் திகதி முதல் மொர ்ச ் மொதம் 17 ஆம்
திகதி

வமர

திறன்கை்
பற் றிய

இந்தியொவில்

அபிவிருத்தி
ஒரு

பயிற்சி

நெத்தப்பெ்ெ

விெயத்திலொன

‘ஹதொழில் வொண
் மம

பயிற்றுவிப்பொைர ்கை்

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில்

சிபரே்ெ

மற்றும்
பயிற் சி’

ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ் திரு எச ்.பே.சி. ேயசூரிய கலந்துஹகொண
் ெொர.்
02.

2017 ஆம் ஆண
் டு மொர ்ச ் மொதம் 14 ஆம் திகதி முதல் 23 ஆம் திகதி வமர,
இந்தியொவின்

மெதரொபொத்

நகரத்தில்

நெத்தப்பெ்ெ

‘கிரொமிய

அபிவிருத்திற் கொன மனித வைங் கை் ’ எனும் தமலப்பிலொன ஒரு CIRDAP
மற்றும் NIRDPR கூெ்ஹெொத்துமழப்பு சர ்வபதச பயிற் சி நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் ’
சிபரே்ெ

ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ்

திரு

பி.சி.பே.

சில் வொ

கலந்துஹகொண
் ெொர.்
03.

2017 ஆம் ஆண
் டு பம மொதம் 27 ஆம் திகதி முதல் பம மொதம் 30 ஆம் திகதி
வமர பங் கொைபதேத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘CIRDAP இன் 32-வது ஹதொழில் நுெ்ப
குழுக் கூெ்ெத்தில் (ஹதொ.கு. 32) ஆரொய் ச ்சி உத்திபயொகத்தர ் திரு ஆர.எல்
்
.என்.
ேயதிஸ்ஸ கலந்துஹகொண
் ெொர.்
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2017 ஆம் ஆண
் டு யூன் மொதம் 7 ஆம் திகதி முதல் 29 ஆம் திகதி வமர
சீனொவில் நெத்தப்பெ்ெ ‘அபிவிருத்தி அமெந்து வரும் நொடுகளுக்கொன
விவசொய மரபுரிமம ஸ்தலங் கமை பொதுகொத்தல் மற்றும் முகொமமத்துவம் ’
என்ற

தமலப்பிலொன

ஒரு

கருத்தரங் கில்

சிபரே்ெ

ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ் திரு பி.சி.பே. த சில் வொ, உதவிக் கணக்கொைர ் திருமதி
ஐ.பி. நயனக்கொர, சிபரேெ தகவல் மற்றும் ஹவைியீெ்டு உத்திபயொகத்தர ்
திரு

எஸ்.ஏ.சி.யூ.

பசனொநொயக்க,

கணக்கு

உத்திபயொகத்தர ்

திருமதி

ெப்ைியூ.டீ.ஜி. ஹபபரரொ, புை் ைிவிபரவியல் உத்திபயொகத்தர ் திரு எச ்.எம் .எஸ்.
ேயரத்ன, புை் ைிவிபரவியல் உத்திபயொகத்தர ் திரு பே.சி.பக.பீ. லயனல் ,
நூலகர ் திருமதி எச ்.எம் .ர.ஜி.எல்
ீ
. பெரத் ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
05.

2017 ஆம் ஆண
் டு யூன் மொதம் 30 ஆம் திகதி முதல் யூமல மொதம் 28 ஆம்
திகதி

வமர

சீனொவில்

நெத்தப்பெ்ெ

‘அபிவிருத்தி

அமெந்து

வரும்

நொடுகளுக்கொன உயிரியல் சுற் றொெல் விவசொய முகொமமத்துவம் ’ பற் றிய
ஒரு கருத்தரங் கில் சிபரே்ெ ஆரொய் ச ்சி உத்திபயொகத்தர ் திரு எம் .ஏ.சி.எஸ்.
பண
் ெொர கலந்துஹகொண
் ெொர.்
06.

2017 ஆம் ஆண
் டு ஆகஸ்ெ் மொதம் 04 ஆம் திகதி முதல் ஹசப்ெம் பர ் மொதம் 28
ஆம் திகதி வமர சீனொவில் நெத்தப்பெ்ெ ‘அபிவிருத்தி அமெந்து வரும்
நொடுகளுக்கொன

விவசொய

கழிவுகைின்

சுத்திகரிப்பும்

பயன்பொடும்

ஹதொெர ்பொன உயிரியல் எரிவொயு ஹதொழில் நுெ்பம் ’ பற் றிய ஒரு பயிற் சிப்
பொெஹநறியில் சிபரே்ெ ஆரொய் ச ்சி உத்திபயொகத்தர ் திரு ெப்ைியூ.எச ்.டீ.
பிரியதர ்ேன கலந்துஹகொண
் ெொர.்
07.

2017 ஆம் ஆண
் டு ஆகஸ்ெ் மொதம் 21 ஆம் திகதி முதல் 25 ஆம் திகதி வமர
இந்துனீசியொவில்

நெத்தப்பெ்ெ

முன்ஹனடுப்புகைினூெொக
பற் றிய

ஒரு

‘உற் பத்தித்திறன்

கிரொமிய

பவமலயரங் கில்

மக்கமை

ஆரொய் ச ்சி

பமம் பொெ்டு

மறுமலர ்ச ்சியொக்கல் ’

உத்திபயொகத்தர ்

திருமதி

ஆர.எம்
்
.எம் .எச ்.பக. ரம் ஹபொெஹகதர கலந்துஹகொண
் ெொர.்
08.

2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 11 ஆம் திகதி முதல் 15 ஆம் திகதி நொஜி
பிஜி

நகரத்தில்

தரப்புகளுக்கொன

நெத்தப்பெ்ெ
குைிர ்

‘விவசொய

விநிபயொக

சங் கிலி

உணவு

உற் பத்தித்

மற்றும்

ஹபொருெ்கை்

பசமவகை் விநிபயொக முகொமமத்துவம் ’ பற் றிய பவமலயரங் கில் சிபரே்ெ
ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ்

திரு

ெப்ைியூ.எச ்.டீ.

பிரியதர ்ேன

கலந்துஹகொண
் ெொர.்
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பயிற் சிகளில்

பங் குபற் றிய

பதவிநிகல

உத்திகயாகத்தர்கள் பற் றிய விபரம்
01.

2017 ஆம் ஆண
் டு சனவரி மொதம் 28 ஆம் திகதி ஹகொழும் பு 01 எனும் இெத்தில்
அமமந்துை் ை க்ரொன்ெ் ஒரியன்ஹெல் பெொெ்ெலில் நெத்தப்ப ெ்ெ ‘பதயிமல,
வொசமனத்திரவியங் கை் மற்றும் ஹபறுமதி பசர ்க்கப்பெ்ெ பழங் கை் மற்றும்
மரக்கறிகை்

ஏற்றுமதி’

பற் றிய

பவமலயரங் கில்

ஆரொய் ச ்சி

உத்திபயொகத்தர ் திருமதி பி.ஏ.பே. சம் பிக்கொ கலந்துஹகொண
் ெொர.்
02.

2017 ஆம் ஆண
் டு ஹபப்ருவரி மொதம் 14 ஆம் திகதி ஹகொழும் பு 07 எனும்
முகவரியிலுை் ை

CIDA/ICTAD

நிறுவகத்தில்

நெத்தப்பெ்ெ

‘ஒழுக்கொற்று

நமெமுமற’ பற் றிய ஒரு பவமலயரங் கில் உதவிப் பதிவொைர ் (நிருவொகம் )
திரு பே.பே.எஸ். ேயமொன்ன கலந்துஹகொண
் ெொர.்
03.

2017 ஆம் ஆண
் டு மொர ்ச ் மொதம் 15 ஆம் திகதி, ஹகொழும் பு 3 எனும் முகவரியில்
அமமந்துை் ை
நெத்தப்பெ்ெ

ஹகொழும் பு
‘தரமொன

பவமலயரங் கில்

பல் கமலக்கழகத்தின்

தரவுகை்

பகுப்பொய் வு’

ஆரொய் ச ்சி

சமூகவியல்
எனும்

உத்திபயொகத்தர ்

பிரிவில்

தமலப்பிலொன

திரு

டீ.எம் .ஏ.சி.

திஸொநொயக்க கலந்துஹகொண
் ெொர.்
04.

2017 ஆம் ஆண
் டு ஏப்ரல் மொதம் 27 ஆம் திகதி NASTEC நிமலயத்தில்
நெத்தப்பெ்ெ ‘ஹவற் றிக்கொன திறவுபகொல் - விஞ் ஞொனிகளுக்கொன பணி
வொழ் க்மக சமநிமல’ என்ற தமலப்பிலொன பவமலயரங் கில் டீ.எம் .ஏ.சி.
திஸொநொயக்க (ஆ.உ.), திருமதி டீ.ர.பி.எஸ
ீ
் . தர ்மவர ்த்தன (ஆ.உ.), திருமதி
ஆர.எம்
்
.டீ.எச ்.

ரத்நொயக்க

(ஆ.உ.),

திருமதி

எம் .பீ.எப்.

ரிபொனொ

(ஆ.உ.)

ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
05.

2017 ஆம் ஆண
் டு பம மொதம் உயர ் கற் மககளுக்கொன பதசிய நிமலயத்தில்
(NCAS) நெத்தப்பெ்ெ ‘புை் ைிவிபரவியல் பகுப்பொய் வுக்கொன SPSS ஹதொெர ்பொன
அறிமுகம்

பற் றிய

சொன்றிதழ்

பொெஹநறியில் ’

திருமதி

டீ.ர.ீ

பி.எஸ்.

(உலக

வங் கி

தர ்மவர ்த்தன (ஆ.உ.) கலந்துஹகொண
் ெொர.்
விவசொயத் துமற

நவீனப்படுத்தல்

கருத்திெ்ெத்தினொல்

நிதியிெ்ெ) ஏற் பொடு ஹசய் யப்பெ்டு 2017 ஆம் ஆண
் டு யூமல மொதம் 24 ஆம்
திகதி நெத்தப்பெ்ெ ‘ஹகொை் மக ஆயம் ’ எனும் மொநொெ்டில் திருமதி எம் .பீ.எப்.
ரிபொனொ (ஆ.உ.) கலந்துஹகொண
் ெொர.்
06.

2017 ஆம்

ஆண
் டு ஆகஸ்ெ் மொதம்

4 ஆம்

திகதி உணவு விஞ் ஞொன

ஹதொழில் நுெ்ப நிறுவகத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘ஏற்றுமதி உணவு வர ்த்தகம் ,
இமெஹவைிகை் ,

சொத்தியங் கை்

மற்றும்

முன்பனற் றம் ’

பற் றிய

நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் திருமதி பரொஷினி ரம் புக்ஹவல் ல (சி.ஆ.உ.), திருமதி
ருவினி விதொனொத்திரன (சி.ஆ.உ.) ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
07.

ஆகஸ்ெ் மொதம் 10 ஆம் மற்றும் 11 ஆம் திகதிகைில் பதசிய கெ்டிெ
ஆரொய் ச ்சி

நிறுவகத்தில்

விவசொயிகளுக்கொன

நெத்தப்பெ்ெ

கொலநில

‘இலங் மகயின்

மொற் றங் கை்

சொர ்ந்த

உலர ்

வலய

ஆபத்துக்கமை
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இனங் கொணுதல் பற் றிய மொநொெ்டில் ’ திரு ெப்ைியூ.எச ்.ஏ. சொந்த (சி.ஆ.உ.),
திருமதி கீதொனி சமரசிங் க (சி.ஆ.உ.), ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
08.

2017

ஆம்

ஆண
் டு

ஏப்ரல்

மொதம்

24

ஆம்

திகதி

பதசிய

விஞ் ஞொன

ஹதொழில் நுெ்ப குழு வைொகத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘ஹவற் றிக்கொன திறவுபகொல் விஞ் ஞொனிகளுக்கொன பணி வொழ் க்மக சமநிமல’ என்ற தமலப்பிலொன
பவமலயரங் கில் திரு ஏ.எம் .ஏ.சி. திஸொநொயக்க (அ.உ.), திருமதி எம் .பீ.எப்.
ரிபொனொ

(ஆ.உ.),

திருமதி

ஆர.எம்
்
.டீ.எச ்.

ரத்நொயக்க

(ஆ.உ.),

திருமதி

டீ.ர.பி.எஸ
ீ
் . தர ்மவர ்த்தன (ஆ.உ.), திருமதி எம் .டீ.டீ. ஹபபரரொ (ஆ.உ.), திருமதி
யூ.டீ.ஆர.் உதொரி (ஆ.உ.), திருமதி ஏ.பக.ஏ. திஸொநொயக்க (ஆ.உ.), திரு எஸ்.பி.
ஹபர ்னொந்து (ஆ.உ.), திருமதி ஜி.வி.என். அபயொமி (ஆ.உ.), திரு ஐ.வி. குருப்பு
(ஆ.உ.),

திருமதி

ஏ.ஆர.ெப்
்
ைியூ.எம் .எம் .டீ.

அமரபகொன்

(ஆ.உ.),

திருமதி

ஆர.எச
்
்.ஏ.ெப்ைியூ. ருவினி (ஆ.உ.), ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
09.

2017 ஆம் ஆண
் டு ஒற் பறொபர ் மொதம் 26 ஆம் திகதி மகைிர ்களுக்கொன பதசிய
அலுவலக வைொகத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘சுற் றொெமலப் பொதுகொப்பதற் கொக
ஹபண
் கமை

ஊக்குவித்தல் ’

எனும்

தமலப்பிலொன

பவமலயரங் கில்

திருமதி டீ.ர.பி.எஸ
ீ
் . தர ்மவர ்த்தன (ஆ.உ.) கலந்துஹகொண
் ெொர.்
10.

2017 ஆம் ஆண
் டு ஒற் பறொபர ் மொதம் 27 ஆம் மற்றும் 28 ஆம் திகதிகைில்
இலங் மகப் ஹபொருைொதொர சங் க அலுவலகத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘இலங் மகப்
ஹபொருைொதொர சங் க (இ.ஹபொ.ச.) வருெொந்த அமர ்வில் ’ திருமதி சொகரிக்கொ
ஹிெ்டிெமு (சி.ஆ.உ.), திருமதி ஆர.பி.
்
விதொனபத்திரன (சி.ஆ.உ.), திருமதி
திலொனி பத்மேொனி (ஆ.உ.) ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்

11.

2017 ஆம் ஆண
் டு நவம் பர ் மொதம் 29 ஆம் மற்றும் 30 ஆம் திகதிகைில் IWMI
நிறுவகத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘அபிவிருத்தியிலிருந்து ஊக்குவிப்புக்கு எனும்
உயிரியல்
பற் றிய

பசமைகை்

பதசிய

மற்றும்

மொநொெ்டில் ’

உயிரியல்
திருமதி

பூச ்சிஹகொல் லிகை்

திலொனி

பத்மேொனி

என்பன
(ஆ.உ.)

கலந்துஹகொண
் ெொர.்
12.

2017 ஆம் ஆண
் டு நவம் பர ் மொதம் 24 ஆம் மற்றும் 25 ஆம் திகதிகைில் , SDFL
நிறுனத்தில் நெத்தப்பெ்ெ ‘பகை் விமனு மதிப்பீெ்டு ஒப்பந்தங் கை் பபொன்ற
ஹசயன்முமற’ பற் றிய இரண
் டு நொை் பவமலயரங் கில் திருமதி ஜி.ெப்ைியூ.
துேொரி (கணக்கொைர )் , திருமதி ஜி.டீ. ஹபபரரொ (கணக்கு உத்திபயொகத்தர )்
ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்

13.

2017 ஆம் ஆண
் டு நவம் பர ் மொதம் 28 ஆம் திகதி இலங் மக சுற்றுலொ
பெொெ்ெல் முகொமமத்துவ நிறுவகத்தில் (SLITHM) நெத்தப்பெ்ெ ‘மசஹபர ்
பொதுகொப்பு பபச ்சுவொரத்மத’ பற் றிய ஒரு விரிவுமர நிகழ் வில் திருமதி
சி.என்.

பிபரமவர ்த்தன

(பகுப்பொய் வுத்

திெ்ெமிெலொைர )் ,

திரு

ஹரெ்னி

ரனசிங் க (ஹதொழில் நுெ்ப உதவியொைர )் ஆகிபயொர ் கலந்துஹகொண
் ெனர.்
14.

2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 07 ஆம் திகதி குடிசன மதிப்பீெ்டுப்
புை் ைிவிபரங் கை்

திமணக்கைத்தில்

நெத்தப்பெ்ெ

‘உலக

விவசொயப்

புை் ைிவிபரங் கை் - 2020 (WCA 2020) ஹதொகுதி 01, அக்கமறயுமெய தரப்புகை்
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திருமதி

என்.பி.

ேயஹனத்தி

(புை் ைிவிபரவியல்

உத்திபயொகத்தர )் கலந்துஹகொண
் ெொர.்
15.

2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 20 ஆம் திகதி முதல் 22 ஆம் திகதி வமர
விஞ் ஞொனப் பெ்ெப்பின்படிப்பு நிறுவகத்தில்

(PGIS) நெத்தப்பெ்ெ ‘தரவு

விஞ் ஞொன கொலத் ஹதொெர ்கை் பகுப்பொய் வு’ பற் றிய பவமலயரங் கில் திரு
சங் கீத் பிரசொத் (ஆ.உ.) கலந்துஹகொண
் ெொர.்
16.

2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 21 ஆம் திகதி இ.வி.ஆ.ஹகொ.ச. சமபயில்
நெத்தப்பெ்ெ பிபரரமண தயொரித்தல் பற்றிய பவமலயரங் கில் திருமதி
எம் .பீ.எப். ரிபொனொ (ஆ.உ.) கலந்துஹகொண
் ெொர.்

17.

2017

ஆம்

ஆண
் டு

பல் கமலக்கழகத்தின்

திசம் பர ்
விஞ் ஞொன

மொதம்

13

பீெத்தில்

ஆம்

திகதி

நெத்தப்பெ்ெ

கைணிப்
ஆரொய் ச ்சி

புை் ைிவிபரவியல் நிகழ் ச ்சித்திெ்ெத்தில் திருமதி டீ.ர.பி.எஸ
ீ
் . தர ்மவர ்த்தன
பங் குபற் றினொர.்
2017 ஆம் ஆண
் டு திசம் பர ் மொதம் 13 ஆம் மற்றும் 14 ஆம் திகதிகைில் கண
் டி
ஓக் ர ீஹேன்ஸி பெொெ்ெலில் நெத்தப்பெ்ெ ‘சந்மத சொரொத ஹபறுமொனமும்
மற்றும்
உணரும்

விவசொய

பல் லின

ஹபொறிமுமறமய

உற் பத்தி

முமறமமயின்

இனங் கொணுதலும் ’

எனும்

நன்மமகமை
தமலப்பிலொன

பவமலயரங் கில் திரு வி.ஐ. குருப்பு - (ஆ.உ.) கலந்துஹகொண
் ெொர.்
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கணக்காய் வாளர ் அதிபதி,
கணக்காய் வாளர ் அதிபதியின் திணணக்களம் ,
இலக்கம் 306/72, பபால் துவ வீதி,
பத்தரமுல் ல.
2017 திசம் பர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண
் டிற் கான ஹெக்ஹைர்
ஹகாப் பபகடுவ விவசாய ஆராய் ச்சி மற்றும் பயிற் சி நிறுவகத்தின் நிதிக்
கூற்றுக்கள் ஹதாைர்பில் , 1971 இன் 38 ஆம் இலக்க நிதி அதிகார சை்ைத்தின் 14 (2)
(இ) பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காய் வாளர் அதிபதியினால் ஹவளியிைப் படும்
கணக்காய் வு அறிக்டக
2018, பெப்டம் பர ் மாதம் 25 ஆம் திகதிய மமற் குறித்த அறிக்ணக பதாடர ்பான
கருத்துணரகள் இத்துடன் முன்ணவக்கப்படுகின்றன.
2.2 நிதிக் கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துடரகள்
2.2.1 கிடைக்க பவண
் டிய மற்றும் ஹசலுத்த பவண
் டிய கணக்குகள்
(a) 2017 திெம் பர ் 31 ஆம் திகதிற் கு, ஐந்து வருடங் களுக்கும் அதிக காலம்
நிலுணவயாக இருந்து வருகின்ற கடன் நிலுணவகளின் பதாணக 577,716
ரூபாவாகும் .
முகாணமத்துவ
மற்றும்
கணக்காய் வுக்
குழுவினது
சிபாரிசுகளின் அடிப்பணடயில் , குறித்த கடன் நிலுணவகளின் பதாணகணய
தீர ்ப்பனவு பெய் வதற் கு நடவடிக்ணக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்த கடன்
நிலுணவகளில் ஒரு 12,906 ரூபா நிலுணவத் பதாணக அறவிடப்பட்டுள் ளது.
196,767.25 ரூபா அடங் கிய ஒரு பதாணகணய, தவணணக்கட்டணங் களில்
பெலுத்தித்
தீர ்ப்பதற் கு
இந்த
நிறுவகத்தினால்
ஒழுங் குகள்
மமற் பகாள் ளப்பட்டன.
(b) ஐந்து வருடங் களுக்கும் அதிக காலமாக கடன் நிலுணவயாக
வருகின்ற 388,053 ரூபா பதாடர ்பான விபரங் கள் பின்வருமாறு:

இருந்து

I.

பதவி விலகிய ஊழியர ்களுக்கு பெலுத்த மவண
் டிய நிலுணவ 167,607.51
ரூபாவாகும் .
இந்த
நிலுணவயில்
திரு
யூ.எல்.மே.மே.
பபமரரா
என்பவருக்கு பவளிநாட்டுப் புலணமப்பரிசில் பதாடர ்பாக பெலுத்த
மவண
் டிய 17,593 ரூபா கடன் நிலுணவத் பதாணக உள் ளடங் குகின்றது.
எஞ் சிய 150,014.51 ரூபா பதாணகயான நிலுணவ திரு ர.ீ ரவிெ ்ெந்திர
என்பவருக்கு பெலுத்த மவண
் டிய நிலுணவயாகும் . பவளிநாட்டுப்
புலணமப்பரிசில்
கடனாளி
ஒருவரான
திரு
வி.
ென்முகராோ
என்பவருக்கு இவர ் ஒரு பிணணயாளராவார.் ஆணகயால் , இந்தத்
பதாணக பெலுத்தப்படவில் ணல.

II.

இது நிறுவகத்தின் நலன்புரி ெங் கத்திற் கு வருடாந்தம் பெலுத்த
மவண
் டிய நிறுவனப் பங் களிப்பு. இந்த 150,000 ரூபா பதாணக 2013 ஆம்
ஆண
் டிற் கு நிறுவனத்தினது பங் களிப்பாகும் . இந்தத் பதாணகணய
பெலுத்தித் தீர ்ப்பதற் கு எதிர ்காலத்தில் நடவடிக்ணக எடுக்கப்படும் .

III.

இது சிற்றுண்டிெ ்ொணலணய பராமரித்து நிருவகிக்கும் திரு உபதிஸ்ஸ
பரணமான என்பவரினால் ணவப்புெ ்பெய் யப்பட்ட மீள் பகாடுப்பனவு
ணவப்புத்
பதாணகயாகும் .
இந்தத்
பதாணக
அவர ்
சிற்றுண்டிெ ்ொணலணய
விட்டுெ ்பெல் லும்
மபாது
தீர ்ப்பனவு
பெய் யப்படும் .

IV.

ஐந்து
வருடங் களுக்கு
முன்னர ்
இந்த
நிறுவகத்தில்
அணமய
ஆய் வாளர ்களாக பணியாற் றி, நிறுவகத்திலிருந்து விலகியவர ்களுக்கு
பெலுத்த
மவண
் டிய
ெம் பளங் களும்
மற்றும்
ஏணனய
பகாடுப்பனவுகளும் இந்த 20,445.63 ரூபா பதாணகயில் அடங் குகின்றன.
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இந்தத்
பதாணகணய
தீர ்ப்பனவு
நடவடிக்ணக எடுக்கப்படும் .

பெய் வதற் கு

எதிர ்காலத்தில்

(c) இந்தக் கட்டணங் களின் பபறுமானம் தற் பபாழுது அறவிடப்பட்டுள் ளது. இந்த
மாதாந்த
மின்ொரக்
கட்டணங் கணள
அறவிடுவதற் கு
நடவடிக்ணக
எடுக்கப்படும் .
2.3

இந்த இருப்புகணள பிரதான களஞ் சியத்திலிருந்து ெரியான
அகற்றுவதற் கு உடனடியாக நடவடிக்ணக எடுக்கப்படும் .

3.

நிதி சார்ந்த மீளாய் வு

முணறயில்

3.1 நிதிப் ஹபறுபபறுகள்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள் ள விடயம் ஏற்றுக் பகாள் ளப்படுகின்றது.
4.

இயக்கச்ஹசயற் பாடு சார்ந்த மீளாய் வு
4.1 ஹசயலாற்றுடக
4.1.1 ஹசயலாற்றுடககளும் மீளாய் வும்

(a)

14
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணககள்
பதாடர ்பாக
இந்த
அறிக்ணகயில்
வினவப்பட்டிருந்தாலும் , கணக்காய் வாளர ் அதிபதியினால் ெமர ்ப்பிக்கப்பட்ட
விரிவான
அறிக்ணகயின்
மூலம்
15
ஆராய் ெ ்சிகள்
பதாடர ்பாக
வினவப்பட்டுள் ளது. அதற் கிணங் க, அந்த 15 ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணககள் பற் றிய
விபரங் கள் கீமே தரப்பட்டுள் ளன.

1.

‘பநற் காணிகள் பற்றிய தரவுகளிலுள் ள வித்தியாெங் கணள நிர ்ணயிக்கும்
தாே் நாட்டு உலர ் வலய முன்மனாடிக் கருத்திட்டம் (R-490) பதாடர ்பான
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணகணய
தயாரிக்கும்
விடயம்
நிணறவு
பெய் யப்பட்டிருந்தாலும் , அது ஒரு புத்தமாக பவளியிடப்படவில் ணல. கமநல
அபிவிருத்தித் திணணக்களம்
விவொய நிலம்
பதாடர ்பாக வேங் கிய
தரவுகளில் பதாழில் நுட்ப ர ீதியான தவறுகள் காணப்பட்டதால் , ஒரு
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணகயாக
பவளியிட
மவண
் டும்
என
நிறுவகத்தின்
நிருவாகிகள்
ெணப அறிவுறுத்தியுள் ளணம இந்த அறிக்ணக புத்தமாக
பவளிவிடப்படாணமக்கான
காரணமாகும் .
அதற் கிணங் க,
ஆய் வின்
ஒருங் கிணணப்பாளரால் பணியாற் ற மவண
் டியிருந்தது.

2.

‘திரவ மற்றும் தூள் மாவு (R-491) பதாடர ்பிலான நுகர ்மவார ் பகாள் வனவு
நடத்ணத
மற்றும்
பெயலாற்றுணக’
என்ற
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணக
பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955-612-236-07.

3.

‘அம் பாந்மதாட்ணட மாவட்டத்தின் பருவகாலமல் லாத கால பபரிய பவங் காய
உற் பத்தி
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தின்
(R-492)
எதிர ்வுகூறல் களும்
மற்றும்
தணடகளும் ’ என்ற ஆராய் ெ ்சி பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த அறிக்ணகயின்
ISBN இலக்கம் 978-955-612-235-0.

4.

‘மணே
நீ ணர
பயன்படுத்தும்
விவொயிகள்
வரட்சியினால்
பாதிக்கப்படுகின்றணம
மற்றும்
பநகிே்
ஆற் றணல
அதிகரிப்பதற் கு
ொத்தியமான திறமுணறத்திட்டங் கள் (R-493) என்ற ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக
பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955-612-235-0.

5.

கமத்பதாழில்
அணமெ ்சு
விடுத்த
மவண
் டுமகாளின்
மபரில்
‘ஆவறய
அஹவரய’ எனும் ஆய் வு மமற் பகாள் ளப்பட்டது. ஆயினும் , அது முழுணமயாக
பவற் றியளிக்காத
ஒரு
கருத்திட்டம்
என்பதால் ,
அந்த
அறிக்ணகணய
பவளியிட மவண
் டாம்
என கமத்பதாழில்
அணமெ ்சு அறிவுறுத்தியது.
அதற் கிணங் க,
ஆய் வின்
ஒருங் கிணணப்பாளரால்
பணியாற் ற
மவண
் டியிருந்தது.
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6.

‘பநல் உற் பத்தியில் பபாறிமுணறப்படுத்தல் , வாே் வாதார மரிதிரி மற்றும்
பதாழிலாளர ்
பயன்பாடு
(R-495)’
என்ற
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணக
பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955-612-242-8.

7.

‘இலங் ணகயின்
மரக்கறிப்
பயிர ்ெ ் பெய் ணகயும்
கலப்பு
விணதகளும் :
உள் நாட்டு விணதகள் எதிர ் இறக்குமதி பெய் யப்பட்ட விணதகள் (R-496)’ என்ற
ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக பவளியிடப்பட்டுள் ளது.
இந்த அறிக்ணகயின் ISBN
இலக்கம் 978,955-612-237-4.

8.

‘ெமுர ்த்தி வறுணம ஒழிப்பு நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தின் வாே் வாதார அபிவிருத்திப்
பிரிவு மதிப்பீடு (R-497)’ என்ற ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக பவளியிடப்பட்டுள் ளது.
இந்த அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955-612-240-1.

9.

‘இலங் ணகயில்
பநற்
பயிர ்ெ ்
பெய் ணகயில்
பூெ ்சிநாசினிகளுக்கான
மகள் வியும் மற்றும் விவொயிகளின் பங் குபற் றலும் (R-498)’ என்ற ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணக பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955612-234-3.

10.

‘பதுணள மற்றும் நுவபரலியா ஆகிய மாவட்டங் களில் சிறு மற்றும் நடுத்தர
அளவான பூந்தாவர வளர ்ப்பு பதாழில் முயற் சியாளர ்களின் தற் மபாணதய
நிணலயும் எதிர ்கால ொத்தியங் களும் (R-499)’ என்ற ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக
பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955-612-225-01.

11.

‘இலங் ணகயிலுள் ள
வாெணனப்
பபாருட்களின்
பிரெ ்சிணனகளும்
எதிர ்வுகூறல் களும் பற் றிய ஆய் வின் (R-500)’ ெகல ஆராய் ெ ்சி விடயங் களும்
நிணறவு பெய் யப்பட்டுள் ளன. ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணகயின் பதிப்பு பணி 2018 ஆம்
ஆண
் டு
ஒற் மறாபர ்
மாதம்
20
ஆம்
திகதிற் கு
நிணறவு
பெய் யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆய் வின் ஒருங் கிணணப்பாளர ் தனக்கு
இருக்கின்ற மவணலப்பளுவின் காரணமாக, அறிக்ணக தயாரிப்பதில் தாமதம்
ஏற் பட்டிருப்பதாக அறிவித்துள் ளார.் ஆணகயால் , குறித்த அறிக்ணகணய 2018
ஆம் ஆண
் டு ஒற் மறாபர ் மாதத்தினுள் பவளியிடுவதற் கு முடிந்தது.

12.

‘இலங் ணகயின் மதர ்ந்பதடுக்கப்பட்ட மாவட்டங் களில் வித்தியாெமான அரிசி
இனங் கள்
பதாடர ்பான
நுகர ்வு
மாதிரிகளும்
மற்றும்
நுகர ்மவார ்
மாதிரிகளும் (R-501)’ என்ற ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக பவளியிடப்பட்டுள் ளது. இந்த
அறிக்ணகயின் ISBN இலக்கம் 978-955-612-223-07.

13.

‘இலங் ணகயில் புணகயிணலயின் பதாடர ் பயிர ்ெ ் பெய் ணகயில் பாதிக்கின்ற
காரணிகளும் அதன் பின்னர ் அணவ ஏணனய அதிக பபறுமானமுணடய
பயிர ்களில் அல் லது பயிர ்ெ ் பெயற் பாடுகளில் பெலுத்தும் தாக்கம் (R-502)’
என்ற ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக ஒரு worksheet ஆக பவளியிடப்பட்டுள் ளது.

14.

‘மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின்
ெமுர ்த்தி
நன்ணம
பபறும்
விவொய
குடும் பங் களின் வருமானத்ணத அதிகரிக்கும் ொத்தியங் கணள கண
் டறிதல்
(R-503)’ என்ற ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணக பவளியிடப்பட்டுள் ளது.

15.

‘கமத்பதாழில் அணமெ ்சினால் பெயற் படுத்தப்பட்ட விவொய பண
் ணண
நிகே் ெ ்சித்திட்டம்
மற்றும்
இளம்
விவொய
பதாழில் முயற் சியாளர ்கள்
நிகே் ெ ்சித்திட்டம்
ஆகியவற் றின்
மதிப்பீடு’
பற் றிய
ஆய் வு
(R-504),
கமத்பதாழில்
அணமெ ்சு
விடுத்த
மவண
் டுமகாளுக்கு
இணங் க
மமற் பகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
இது
பதாடர ்பான
அறிக்ணக
அணமெ ்சுக்கு
அனுப்பிணவக்கப்பட்டுள் ளது.
குறித்த
குறிக்மகாள் களுக்கு
இணங் க
கருத்துணரகள்
பபற்றுக்
பகாள் ளப்பட்டு,
அதற் கு
அணமவாக
அபிவிருத்தி
பெய் யப்பட்டு
தயாரிக்கப்பட்ட
பின்னர,்
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணககள்
நிறுவகத்தினால்
பின்பற் றப்படும்
பகாள் ணகயினூடாக
பவளியிடப்படுகின்றன.
அதற் கிணங் க, ஆராய் ெ ்சியின் உரிய விடயப் பரப்பில் இரண
் டு பவளிக்கள
மீளாய் வு
நிபுணர ்களின்
கருத்துக்கள்
பபறப்பட்டு,
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணககணள தயாரிக்கின்ற விவொயப் பணிப்பாளரினது அவதானிப்பின்
பின்னர ், பிரிவுத் தணலவர ்களின் கருத்துணரகள் உள் ளடக்கபட்டு, ஆராய் ெ ்சி
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அறிக்ணகணய தயாரிப்பது பதாடர ்பான பின்வரும் மூன்று கட்டங் களினால்
ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணகயின்
நிணல இற் ணறப்படுத்தப்படுகின்றது. அதன்
பின்னர ்,
அந்த
ஆராய் ெ ்சி
அறிக்ணககள்
முணறமய
பதிப்புக்காக
அனுப்பப்பட்டு, பெவ் ணவபார ்க்கப்படுகின்றன. இறுதியாக, அவற்றுக்கு ISBN
இலக்கங் கள் பபறப்பட்ட பின்னர ், உள் ளடக்கப் பக்கங் கள் அரொங் க
அெ ்சீட்டுக்
கூட்டுத்தாபனத்தினால்
அெ ்சிடப்படுகின்றன.
மமற் குறித்த
ஒவ் பவாரு அறிக்ணகணயயும் தயாரித்து அெ ்சிடுவதற் கு கணிெமான காலம்
எடுக்கின்றது. ஒரு ஆராய் ெ ்சி அறிக்ணகணய பவளியிடுவதற் கு நீ ண
் டகாலம்
எடுப்பதற் கான காரணங் கள் மமமல கூறப்பட்ட காரணிகள் என்பணத
இறுதியாக குறிப்பிட்டாக மவண
் டும் .
(b)

மீளாய் வு பெய் யப்பட்ட பெயல் திட்டத்திற் கு இணங் க, மீளாய் வு ஆண
் டு
காலத்தில் ,
நிறுவகத்தினால்
ஏழு
விடயங் களின்
கீே்
136
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கணள பெயற் படுத்துவதற் காக 12.05 மில் லியன்
ரூபா
நிதிணய பபறுவதற் கு எதிர ்பார ்க்கப்பட்டாலும் , 76 அத்தணகய பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் களுக்கு மாத்திரமம திணறமெரி நிதியின் கீே் 4.4 மில் லியன்
ரூபா நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன.
எனினும் , மீளாய் வு பெய் யப்பட்ட பெயல் திட்டத்தில் உள் ளடக்கப்பட்டிருந்த
விவொய ஆராய் ெ ்சி உற் பத்தி உதவியாளர ் ஊழியர ்களுக்கான திறன்கள்
அபிவிருத்தி பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டம் கமத்பதாழில் அணமெ ்சு விடுத்த
மவண
் டுமகாளுக்கு
இணங் க
தயாரிக்கப்பட்டு,
60
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கணள நடத்துவதற் காக கமத்பதாழில் அணமெ ்சிலிருந்து 7.5
மில் லியன்
ரூபா
நிதிணயப்
பபற்றுக்
பகாள் வதற் கு
அந்த
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தின்
மூலம்
எதிர ்பார ்க்கப்பட்டது.
அங் கீகாரமும்
மதணவயான நிதிகளும் இல் லாதிருந்ததால் அந்த நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கணள
மமற் பகாண
் டு
நடத்த
முடியவில் ணல.
எனினும் ,
அந்தப்
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கள் பதாடர ்பான பிமரரணணகள் அணமெ ்சுக்கு அனுப்பி
ணவக்கப்பட்டன.
அந்த
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் களுக்கான
பயிற் சி
பமாடியூல் களும் தயாரிக்கப்பட்டு நிணறவு பெய் யப்பட்டுள் ளன.
அதற் கிணங் க, மீளாய் வு பெய் யப்பட்ட பெயல் திட்டத்தின் பிரகாரம் பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கள்
நடத்தப்பட்டன.
மதசிய
உணவு
உற் பத்தி
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்ணத (2016-2018) வலுப்படுத்தும் பபாருட்டு பணிப்பாளர ்
வேங் கிய அனுமதியின் கீோன மநாக்பகல் ணலக்கு இணங் க, T-421, T-422
மற்றும்
T-423
ஆகிய
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கள்
விமேட
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் களாக பெயற் படுத்தப்பட்டன.
‘ஆமராக்கியமான ஓர ் பரம் பணரக்கான விவொயம் (T-420)’ என்ற தணலப்பில் ,
பமானராகல் மற்றும் நுவபரலியா ஆகிய மாவட்டங் களில் நடத்துவதற் காக
முப்பது பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கள்
திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. குறித்த
ஆண
் டின் நான்காவது காலாண
் டு முடிவணடவதற் கு முன்னர,் பமானராகல்
மாவட்டத்தின் 18 கமநல அபிவிருத்திப் பிரிவுகளிலும் மற்றும் நுவபரலியா
மாவட்டத்தில் 12 கமநல அபிவிருத்திப் பிரிவுகளிலும் , இந்த நிகே் ெ ்சித்திட்டம்
நடத்தப்பட்டது. இந்தப் பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தில்
2803 விவொயத்
தணலவர ்கள் பவற் றிகரமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர.்
இது தவிர, ஒரு விமேட பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டம் புத்தள மாவட்டத்தில்
நடத்தப்பட்டது.
இந்தப்
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தில்
66
விவொயத்
தணலவர ்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர.்
அதற் கிணங் க,
மீளாய் வு
ஆண
் டு
காலப்
பகுதியில்
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கள் பவற் றிகரமாக நடத்தப்பட்டன.

(C)

81

பயிற் சி

மதசிய உணவு உற்பத்தி நிகே் ெ ்சித்திட்டத்திற் கு (2016/2018) இணணயாக
பெயற் படுத்தப்பட்ட
‘விவொயத்
தணலவர ்கணள
வலுவூட்டும்
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தின் (T-421)’ கீே் , மதர ்ந்பதடுக்கப்பட்ட சில மாவட்டங் களில்
ஒரு பயிற்றுவிப்பாளர ் பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டமாக பெயற் படுத்துவதற் கு
திட்டமிடப்பட்டாலும் , இந்த நிகே் ெ ்சித்திட்டம் மதசிய உணவு உற் பத்தி
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நிகே் ெ ்சித்திட்டத்ணத (2016/2018) வலுப்படுத்துவதற் கான ஒரு விமேட பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டமாக,
பணிப்பாளரின்
அனுமதியுடன்
பபாலன்னறுணவ
மாவட்டத்திலுள் ள 14 கமநல அபிவிருத்திப் பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது. இந்த
பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தில் கமக்காரர ் அணமப்புகளின் 1337 விவொயத்
தணலவர ்கள் பவற் றிகரமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர.்
(d)

ெந்ணதப்படுத்தல் விஸ்தரிப்பு பதாடர ்பான பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டத்தின் (T422)
கீே் , விவொய வர ்த்தக ெந்ணதப்படுத்தல் துணறகள் பதாடர ்பான
மகாட்பாடு மற்றும் பெயன்முணற ர ீதியான அறிவு, மமனாபாவங் கள் மற்றும்
திறன்கள்
என்பவற் ணற
விருத்தி
பெய் யும்
மநாக்கில் ,
யே் ப்பாண
பல் கணலக்கேக
விவொய
பீடத்தின்
மாணவர ்களுக்காக,
பஹக்படர ்
பகாப்மபகடுவ விவொய ஆராய் ெ ்சி மற்றும் பயிற் சி நிறுவகத்தில் , 2017 ஆம்
ஆண
் டு முடிவணடவதற் கு முன்னர ், ‘விவொய வர ்த்தக எண
் ணக்கருக்களின்
பிரமயாகமும் ெந்ணதப்படுத்தல் விஸ்தரப்பும் ’ என்ற தணலப்பில் ஒரு மூன்று
நாள் மவணலயரங் கு நடத்தப்பட்டது. யாே் ப்பாண பல் கணலக்கேக விவொய
பீடத்தின் 88 பட்டதாரி மாணவர ்கள் இந்த நிகே் ெ ்சித்திட்டத்திற் கான முக்கிய
பங் குபற்றுநர ்களாக
இருந்தனர.்
இந்த
நிகே் ெ ்சித்திட்டம்
மதசிய
நல் லிணக்கத்ணதயும் ,
மதசிய
ஒற்றுணமணயயும்
கட்டிபயழுப்புவதற் கு
பங் களித்தது.

4.2

முகாடமத்துவ ஹசயற் பாடுகள்

(a)

பணிப்பாளரின் உத்திமயாகபூர ்வ இல் லத்தில் வதிந்தவர ்கள் தற் பபாழுது
அந்த உத்திமயாகபூர ்வ இல் லத்திலிருந்து பவளிமயறியுள் ளனர.் மதிப்பட்ட
பபருமளவான வாடணகப் பபறுமானம் தவிர, கிணடக்க மவண
் டிய ஏணனய
நிலுணவகள் மீறவிடப்பட்டுள் ளன.
கமத்பதாழில்
அணமெ ்சின்
பாதுகாப்பு
உத்திமயாகத்தர ்கள்
இந்த
நிறுவகத்தின் விடுதி அணறகளிலிருந்து தற் மபாது பவளிமயறியுள் ளனர.்
விடுதி வெதிகணள பபற் ற காலப்பகுதிற் குரிய விடுதிக் கட்டணங் கணள
அறவிடும் பபாருட்டு அணமெ ்சுக்கு, ஒரு கடிதம் அனுப்பிணவக்கப்பட்டுள் ளது.

(b)

(c)

கமத்பதாழில் அணமெ ்சினால் ெமர ்ப்பிக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண
் டு மம மாதம்
16 ஆம் திகதிய கடிதத்தினதும் மற்றும் மமற் குறித்த மவணலயரங் குக்காக
உத்திமயாகத்தர ்கணள
பபயரிட்டு
அனுப்புவது
பதாடர ்பான
அந்த
அணமெ ்சின்
கடிதத்தினதும்
பிரகாரம் ,
பணிப்பாளர ் நாயகத்திற் கான
வயபதல் ணல 50 வயதுக்கு குணறவானது எனவும் , பணிப்பாளருக்கான
வயபதல் ணல 45 வயதுக்கு குணறவானது எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதற் கிணங் க,
அன்ணறய
பணிப்பாளரினாலும் ,
மமலதிகப்
பணிப்பாளரினாலும் மூன்று சிமரே்ட ஆராய் ெ ்சியாளர ்களின் பபயர ்கள்
மாத்திரமம குறித்து அனுப்பப்பட்டிருந்தன. இலங் ணக - சீன நட்புறவின் கீே் ,
ஏணனய
அரொங் க
நிறுவனங் கள்
அத்தணகய
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கணள
பபற்றுள் ளன.
எனினும் ,
இதுமவ
இந்த
நிறுவகத்திற் கு கிணடத்த முதலாவது வாய் ப்பாகும் . ஆணகயால் , அந்த
நிறுவனங் களின் 30 நாட்கள் மற்றும் 45 நாட்கள் என்ற கால அளணவயுணடய
சீனாவுக்கான
சுற்றுப்பயணத்தில்
கலந்துபகாண
் ட
அந்த
உத்திமயாகத்தர ்கள்
பதாடர ்பான
விபரங் கள்
வாய் பமாழியாக
பபற்றுக்பகாள் ளப்பட்டன (உ-ம் : விவொயத் திணணக்களம் ).
இந்த ெந்தர ்ப்ப சூே் நிணலகளில் , எமது நிறுவகத்திற் கு கிணடத்த நான்கு
பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டங் களில் 11 உத்திமயாகத்தர ்களால் கலந்துபகாள் ள
முடிந்தது. மமலதிகப் பணிப்பாளரும் மற்றும் பகுதித் தணலவர ்கள் , இந்த
நிறுவகத்திற் கு கிணடத்த வாய் ப்ணப நழுவக்கூடாது என எண
் ணி, மூன்று
சிமரே்ட உத்திமயாகத்தர ்களுக்கு மாத்திரம் அந்தப் பயிற் சி வாய் ப்ணப
மட்டுப்படுத்துவதற் கு உத்மதசித்தனர.்
பின்வரும் பிரெ ்சிணன விடயங் கள் கமத்பதாழில் அணமெ ்சின் சிமரே்ட
உதவிெ ் பெயலாளர ் பெல் வி ஹந்துன்மஹவா என்பவரிடமிருந்து (அவரால்

106

அனுப்பப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண
் டு மம மாதம் 16 ஆம் திகதிய கடிதம் ) மமலதிப்
பணிப்பாரளரின் மூலம் வாய் பமாழியாக தீர ்த்துக்பகாள் ளப்பட்டன.
a.

சிமரே்ட உதவி பெயலாளரினால் அனுப்பப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண
் டு மம மாதம்
16 ஆம் திகதிய கடிதத்திற் கு இணங் க, வயதுப் பிரிவுகளும் , பதவிகளும் பற் றி
கலந்துணரயாடப்பட்டு, பட்டத்ணத பபற் ற 50 வயதுக்கு குணறந்த வயது
அல் லது
அனுபவங் களின்
அடிப்பணடயில்
விண்ணப்பகாரர ்கணள
மதர ்ந்பதடுப்பதற் கு தீர ்மானிக்கப்பட்டது.

b.

அந்தக்
கடிதத்திற் கு
இணங் க,
குறித்த
அந்த
நான்கு
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டங் களில் இரண
் டு பயிற் சி நிகே் ெ ்சித்திட்டங் கள் மாத்திரமம
இந்த நிறுவகத்திற் கு பபாருத்தமான நிகே் ெ ்சித்திட்டங் களாக (அபிவிருத்தி
அணடந்து
வருகின்ற
நாடுகளுக்கான
நவீன
விவொயமும்
உணவுப்
பாதுகாப்பும்
என்ற
தணலப்பிலான
2017
ஆம்
ஆண
் டிற் குரிய
கருத்தரங் கு/கடமலாரப் பகுதியும் வீதியும் அடங் கலாக நாடுகளுக்கான
விவொய மரபுரிணம ஸ்தலங் கணள நிருவகித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் என்ற
தணலப்பிலான கருத்தரங் கு) இருந்தன என விவரிக்கப்பட்டிருந்தது.
HARTI
நிறுவகத்தின் ொர ்பாக ஐந்து உத்திமயாகத்தர ்களும் மற்றும் SLCARP ொர ்பாக
ஐந்து
உத்திமயாகத்தர ்களும்
முதலாவது
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்திற் கான
பபயர ்களாக
முன்பமாழியப்பட்டிருந்தனர ்
என
இவர ்
மமலும்
பதளிவுபடுத்தியிருந்தார.் SLCARP தனது உத்திமயாகத்தர ்கணள அனுப்புவதற் கு
தயாரில் ணல என்பதால் , ‘அபிவிருத்தி அணடந்து வருகின்ற நாடுகளுக்கான
நவீன விவொயமும் உணவுப் பாதுகாப்பும் என்ற தணலப்பிலான 2017 ஆம்
ஆண
் டிற் குரிய கருத்தரங் கு/கடமலாரப் பகுதியும் வீதியும் அடங் கலாக
நாடுகளுக்கான விவொய மரபுரிணம ஸ்தலங் கணள நிருவகித்தல் மற்றும்
பாதுகாத்தல்
என்ற
தணலப்பிலான
கருத்தரங் கு’
முதலாவது
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்திற் கு, HARTI நிறுவகம் 10 உத்திமயாகத்தர ்கணள கூட
அனுப்பலாம் என, மமலும் இவர ் விளக்கியிருந்தார.்
எமது நிறுவகத்தின் உத்திமயாகத்தர ்களுக்கு ஆகக்கூடிய வாய் ப்புகணள
வேங் கும்
வணகயில்
பகுதித்
தணலவர ்களுடன்
பெய் துபகாள் ளப்பட்ட
ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் , வயபதல் ணலயினதும் (50 வயதுக்கு குணறந்த)
மற்றும் தணகணமகளினதும் (பட்டமும் அனுபவமும் ) அடிப்பணடயில் பபயர ்
மனுக்கள் பபற்றுக் பகாள் ளப்பட்டன.

1.

பகுதித் தணலவர ் (புள் ளிவிபரங் கள் மற்றும் தரவுகள் படிமுணறப்படுத்தல் ,
நூலகம் மற்றும் பவளியீடு)
a. எஸ்.ஏ.சி.யூ. மெனாநாயக்க, சிமரே்ட தகவல் மற்றும் பவளியீட்டு
உத்திமயாகத்தர ்
b. எெ ்.எம் .ர.ஜி.எல்
ீ
. மஹரத், நூலகர ்

2.

கணக்காளர ்
a. மே.பி. நாணயக்கார, உதவிக் கணக்காளர ்
b. டப்ளியூ.டீ.ஜி. பபமரரா, கணக்குகள் உத்திமயாகத்தர ்
பகுதித்
தணலவர ்களினூடாக
இந்த
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்திற் கு
ெகல
பிரிவுகளிலிருந்தும்
அலுவலர ்கள்
அணேக்கப்பட்டாலும் ,
ஆரம் பத்தில்
மமற் குறித்த நான்கு உத்திமயாகத்தர ்கள் மாத்திரமம தமது விருப்பத்ணத
பதரிவித்திருந்தனர.்
இந்த சீன சுற்றுப்பயணம் நிறுவகத்தின் ெகல ஊழியர ்களுக்கும் நல் லபதாரு
அனுபவத்ணத
பபற்றுக்
பகாடுக்கும்
என்பதால் ,
ெகல
மதணவயான
தணகணமகணளயும்
(உடன்பட்ட
தணகணமகளுக்கு
இணங் க)
பூர ்த்தி
பெய் துள் ள
நிருவாக
பிரிவு
உத்திமயாகத்தர ்கள் ,
ஆராய் ெ ்சி
உத்திமயாகத்தர ்கள் , புள் விபரவியலாளர ்கள் , நூலக ஊழியர ்கள். பவளியீட்டு
உத்திமயாகத்தர ்கள் ஆகிமயாரிடம் அவர ்களின் விருப்பம் வாய் பமாழியாக
வினவப்பட்டு
ெகல
ஆராய் ெ ்சி
உத்திமயாகத்தர ்களுக்கும் ,
துணண
ஊழியர ்களுக்கும் இந்த வாய் ப்பு பபற்றுக் பகாடுக்கப்பட்டது.
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நான்கு
உள் ளக
ஊழியர ்கள்
மாத்திரமம
முன்வந்திருந்ததால் ,
இந்த
நிறுவத்தில் தற் பபாழுது 25 வருடங் களுக்கும் மமலதிக காலம் பணியாற் றி
வருகின்ற பின்வரும் இரண
் டு புள் ளிவிபரவியலாளர ்களின் பபயர ்கள் உணவு
ெந்ணதப்படுத்தல்
பகாள் ணக
மற்றும்
விவொய
வர ்த்தகப்
பிரிவின்
தணலவரினால் பரிந்துணரக்கப்பட்டிருந்தன.
1.
2.

மே.சி.மக.பீ. லயபனல் , புள் ளிவிபரவியல் உத்திமயாகத்தர ் (பதில் ),
மாத்தணள
எெ ்.எம் .எஸ். ேயரட்ன, புள் ளிவிபரவியல் உத்திமயாகத்தர ் (பதில் ),
நுவபரலியா

இந்த நடபடிமுணறயின் மபாது, இந்த சீன சுற்றுப்பயணத்திற் கு ஒரு மநர ்முகப்
பர ீட்ணெணய நடத்தும் மதணவ எேவில் ணல. அன்றிருந்த பணிப்பாளர,்
மமலதிகப் பணிப்பாளர ் ஆகிமயாரின் மூலமாக விருப்பமும் தணகணமகளும்
மகட்டறியப்பட்டதன் மபரில் , இந்த நிறுவகத்தினால் , அபிவிருத்தி அணடந்து
வருகின்ற நாடுகளுக்கான நவீன விவொயமும் உணவுப் பாதுகாப்பும் என்ற
தணலப்பிலான 2017 ஆம் ஆண
் டிற் குரிய கடமலாரப் பகுதியும் வீதியும்
அடங் கலாக
நாடுகளுக்கான
விவொய
மரபுரிணம
ஸ்தலங் கணள
நிருவகித்தல்
மற்றும்
பாதுகாத்தல்
என்ற
கருத்தரங் கு
பதாடர ்பான
முதலாவது
பயிற் சி
நிகே் ெ ்சித்திட்டத்திற் குரிய’
சீன
சுற்றுப்பயணம்
பதாடர ்பில் ஏழு உத்திமயாகத்தர ்களுக்கு வாய் ப்ணப பபற்றுக் பகாடுக்க
முடிந்தது. அணமெ ்சு வேங் கிய வாய் பமாழியான தகவல் களின் பிரகாரம் ,
ஏணனய நான்கு உத்திமயாகத்தர ்களுக்கு இந்த வாய் ப்பு இருந்திருந்த
மபாதிலும் , மதர ்ந்பதடுக்கப்பட்ட உத்திமயாகத்தர ்கள் விரும் பாணமயினாலும் ,
குறித்த உத்திமயாகத்தர ்கள்
மதணவயான தணகணமகணளயும் மற்றும்
வயபதல் ணலணயயும் பூர ்த்தி பெய் யாதிருந்தணமயினாலும் , அந்த நான்கு
வாய் ப்புகணளயும் இந்த நிறுவகத்தினால் பபற்றுக் பகாள் ள முடியவில் ணல.
மமற் குறித்த சுற்றுப்பயணம் பதாடர ்பாக கமத்பதாழில் அணமெ ்சு வேங் கிய
வாய் பமாழியான தகவல் களின் எழுத்திலான ஒரு ஆவணத்ணத பபற்றுக்
பகாள் வதற் கு மபாதியளவு நாட்கள் இல் லாதிருந்ததால் , மமற் குறித்த ஏழு
உத்திமயாகத்தர ்களினதும்
பபயர ்கணள
பவளிநாட்டு
வளங் கள்
திணணக்களத்திற் கு அனுப்புவதற் கு உரிய அங் கீகாரத்ணத கமத்பதாழில்
அணமெ ்சு
வேங் கியிருந்தணமணய,
கணக்காய் வில்
வினவப்பட்ட
விொரணணக்கான பதிலாக அறிவிக்க முடியும் .
ஆயினும் , கமத்பதாழில் அணமெ ்சு வேங் கிய வாய் பமாழியான தகவல் கள்
அடங் கிய
ஒரு
உறுதிப்படுத்தும்
ஆவணத்ணத
இந்த
நிறுவகம்
மகாணவப்படுத்தியிருக்க மவண
் டும் என்பது பதளிவான விடயமாகும் . இது
மாதிரியான வாய் பமாழியான தகவல் கணள இந்த நிறுவகம் எதிர ்காலத்தில்
நிெ ்ெயப்படுத்திக்பகாள் ளும் என்பணத உறுதியாக கூறுகின்மறன்.
(d) அரொங் கம்
வேணமயாக பவளியிடுகின்ற வாே் க்ணகெ ் பெலவுப்படிக்
பகாடுப்பனவு பதாடர ்பான சுற் றறிக்ணகயினூடாக ெரியான ஆமலாெணன
வேங் கப்படாததால் ,
வாே் க்ணகெ ் பெலவுப்படிக்
பகாடுப்பனவின்
கீே்
வருகின்ற ஊழியர ் நம் பிக்ணக நிதியத்திற் கான பங் களிப்பு பதாணக
பெலுத்தப்படாததன்
அடிப்பணடயில்
1,041,662
ரூபா
தண
் டப்பணம்
அறவிடப்பட்டுள் ளது. இந்தத் தண
் டப்பணம் பதாடர ்பான ெகல விபரங் களும்
மதசிய வரவுபெலவுத்திட்டத் திணணக்களத்திற் கு ெமர ்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர ்
இந்தத்
தண
் டப்பணக்
பகாடுப்பனவுகளுக்கான
நிதி
ஏற் பாடுகள்
மமற் பகாள் ளப்பட்டுள் ளன.
இந்த
நிதிமயற் பாடுகளின்
அடிப்பணடயில்
குறித்த தண
் டப்பணம் தீர ்ப்பனவு பெய் யப்பட்டுள் ளது.
4.3

முரண
் பாடுகளுக்கு வழிவகுத்த ஹகாடுக்கல் வாங் கல் கள்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள் ள விடயம் ஏற்றுக்பகாள் ளப்படுகின்றது.
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4.4

பயன்பைாமல் முைங் கிக் கிைந்த ஹசாத்துக்கள்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள் ள விடயம் ஏற்றுக்பகாள் ளப்படுகின்றது.

4.5

பதவியணி நிருவாகம்
(a) இந்த
நிறுவகத்தின்
பதிவாளர ்
பதவிற் கும்
மற்றும்
ஏணனய
சில
பதவிகளுக்கும் தற் பபாழுது ஆட்மெர ்ப்புகள் பெய் யப்பட்டுள் ளன. ஏணனய
பதவிகளுக்கு ஆட்மெர ்த்துக்பகாள் ளவதற் கு மதணவயான நடவடிக்ணககள்
எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
(b) இந்த
நிறுவகத்திற் கு
நிருவாக
உத்திமயாகத்தர ்
ஒருவணர
ஆட்மெர ்த்துக்பகாள் ளும் முகமாக பெய் திப் பத்திரிணக விளம் பரத்திற் கு
அதிக
பெலவு
பெய் யப்பட்டுள் ளது.
எனினும் ,
விண்ணப்பங் கணள
மதர ்ந்பதடுத்து, ஒரு எழுத்துமூலப் பர ீட்ணெணய நடத்துவதற் கு அதிகளவு
பெலவு
ஏற் படும் .
ஆணகயால் ,
தகுதி
வாய் நத
்
உள் ளக
விண்ணப்பகாரர ்களுக்கு இணடயிலிருந்து ஒரு நிருவாக உத்திமயாகத்தணர
மதர ்ந்பதடுப்பதற் கு அன்றிருந்த பணிப்பளார,் நிருவாகிகள் ெணபயிடமிருந்து
அனுமதிணய பபற்றுள் ளார.் அதற் கிணங் க, ஒரு உள் ளக விண்ணப்பகாரர ் 2017
யூன் மாதம் 15 ஆம் நியமிக்கப்பட்டார.் எனினும் , ேனாதிபதி விொரணணக்
குழுவின் தீர ்மானத்திற் கு இணங் க, அவரின் நியமனம் பதாடர ்பான ஒரு
விொரணணயின் பின்னர ் அவர ் 2017 யூன் 15 ஆம் திகதி பெயல் வலுப்பபறும்
வணகயில் நியமிக்கப்பட்டார.் இவர ் முகாணமத்துவ உதவியாளர ் பதவியில்
மீள மெணவக்கு அமர ்த்தப்பட்டார.்

5

நிடலயான அபிவிருத்தி

5.1

நிடலயான அபிவிருத்தி இலக்குகடள அடைதல்
ஆராய் ெ ்சிகணள மதிப்பிடும்
பபாருட்டு எமது நிறுவகத்தில்
முக்கிய
பெயலாற்றுணக சுட்டிகள் (மு.பெ.சு.) இனங் காணப்பட்டுள் ளன. நிணலயான
அபிவிருத்தி இலக்குகணளயும் குறிக்மகாள் கணளயும் மதிப்பிடும் நிமித்தம்
எமது நிறுவகம் தற் பபாழுது சுட்டிகணள தயாரித்து வருகின்றது.

6.

வடககூறும் தன்டமயும் நல் லாை்சியும்

6.1

வரவுபெலவுத்திட்டத்ணத முகாணமத்துவத்தின்
பயனுள் ள கட்டுப்பாட்டு
ொதனமாக உபமயாகிப்பதற் கு எதிர ்காலத்தில் நடவடிக்ணக எடுக்கப்படும் .

6.2

2013 5.2 (C)
பவளிநாட்டுப்
பல் கணலக்கேகங் களில்
பட்டப்பின்படிப்புப்
பாடபநறிகளுக்காக பவளிநாட்டுப் புலணமப்பரிசில் கணள (பவளிநாட்டுப்
புலணமப்பரிசில்
கடனாளிகள் )
குறித்த
ஒப்பந்தங் கணள
மீறியுள் ள
நபர ்களிடமிருந்து 2017 திெம் பர ் மாதம் 31 ஆம் திகதிற் கு 15,657,898 ரூபா
பதாணக அறவிடப்பட மவண
் டியிருந்தாலும் , 2016 திெம் பர ் 31 ஆம் திகதிற் கு
19,173,425.10
ரூபா
பதாணக
அறவிடப்பட
மவண
் டியிருந்தது.
இந்த
வித்தியாெத்ணத அறவிடும் பபாருட்டு நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்பட்டன.
எஞ் சிய நிலுணவணயயும் அறவிடுவதற் கு இந்த நிறுவகம் மதணவயான
நடவடிக்ணககணள
மமற் பகாள் ளும் .
இது
பதாடர ்பான
தகவல் கள்
கணக்காய் வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள் ளன.
2015 4.2 (b)
பதிவாளர ் பதவியில்
நீ ண
் டகாலம்
பவற் றிடம்
நிலவியதால் ,
அந்தப்
பதவிற் குரிய கடணமகணள நிணறமவற் றிக் பகாள் ளும் பபாருட்டு அன்றிருந்த
பணிப்பாளர ் திரு மக.டப்ளியூ.இ. கறலியத்த அவர ்களினால் இந்த அலுவலர ்
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நியமிக்கப்பட்டுள் ளார.் இந்த அலுவலருக்கு எதிராக விொரணணயின் மூலம்
எடுக்கப்பட்ட தீர ்மானத்தின் பிரகாரம் , இவருக்கு தண
் டணன வேங் கப்பட்டு,
தற் பபாழுது பதில் பதிவாளர ் பதவியிலிருந்து நீ க்கப்பட்டுள் ளார.் பதிவாளர ்
பதவியில் நிலவிய பவற் றிடம் தற் பபாழுது நிரப்பப்பட்டுள் ளது. புதிய ஒரு
உத்திமயாகத்தர ் பணிக்கு அறிக்ணகயிட்டுள் ளார.்
7.

முடறடமகளும் கை்டுப் பாடுகளும்
(a) முணறணமகளும்
கட்டுப்பாடுகளும்
திட்டமிடப்பட்டவாறு
கருத்திட்டங் கணள
பெயற் படுத்தும்
நணடமுணறப்படுத்தப்படுகின்றன.
அறிக்ணககள்
பவளியிடப்படுகின்றன.

ஆராய் ெ ்சிக்
பபாருட்டு
தாமதமின்றி

(b) பதவியணியிலுள் ள
பதவி
பவற் றிடங் கள்
நிரப்பப்படும்
என்பதால்
நிறுவகத்தின் பெயலாற்றுணக குறிக்மகாள் கள் நிணறமவற் றப்படும் .

பணிப்பாளர ்/பிரதான நிணறமவற்று அலுவலர ்

பிரதிகள் :
1.

பெயலாளர ், கமத்பதாழில் அணமெ ்சு

2.

பெயலாளர ், நிதி அணமெ ்சு
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