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                                     அறிமுகம் 

தெங்குக் கைத்தெொழிலின் அபிவிருத்ெிக்ைொை 1971 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்ை தெங்கு அபிவிருத்ெிச் 
சட்டத்ெில் “தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப என அகழக்ைப்படுைின்றதும் இெனைத்துப் பின்னர் “அெிைொர 
சகப” எனக் குறிப்பிடப்படுைின்றதுமொன அெிைொர சகப நிறுவப்படலொம்” எனும் சட்டத்ெின 111 ஆம் 
பகுெியில் 24 ஆம் பிரிவின் பிரைொரம் நிறுவப்பட்ட பிரெொன நியெிச்சட்ட நிறுவனமம தெங்கு அபிவிருத்ெி 
அெிைொர சகப ஆகும்.  
 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் பணிைள் சட்டத்ெின் 30 (1) ஆம் பிரிவில் பின்வருமொறு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

(அ) தெங்குக் கைத்தெொழிகலயும், தெங்குச் தசய்கை மமற்தைொள்ளப்படுைின்ற ைொணிைகளயும், தெங்குச் 
தசய்கை மமற்தைொள்ளப்படுைின்ற ைொணிைளிலிருந்து தபொருளொெொர ரீெியில் பயனகடெல் தெொடர்பில் 
அபிவிருத்ெி முன்னுரிகம தெொடர்பில் ெீர்மொனங்ைகள எடுத்ெலும், இெற்ைொன தைொள்கைைகள 
வகுப்பெற்ைொை அகமச்சருக்கு உெவியொை இருத்ெலும். 

 
(ஆ) இவ்வொறு ெீர்மொனிக்ைப்படுைின்ற அபிவிருத்ெி முன்னுரிகமைளின் அடிப்பகடயில் ைருத்ெிட்ட 

மயொசகனைகள வகுத்ெல் அல்லது ைருத்ெிட்ட மயொசகனைகள வகுப்பெற்கு உெவியொை இருத்ெல். 
 
(இ) இவ்வொறு வகுக்ைப்பட்ட ைருத்ெிட்ட மயொசகனைகள அமுல் தசய்ெல் அல்லது அமுல் தசய்வெற்கு 

உெவியொை இருத்ெல். 
 
(ஈ) இச் சட்டத்ெின் ைீழ் அகமச்சரினொல் நிறுவப்பட்டுள்ள சகபைளின் தசயற்பொடுைகள ஒருங்ைிகணப்புச் 

தசய்ெல். 
 
(உ) சகபைளின் வருடொந்ெ வரவு – தசலவுத் ெிட்டங்ைகள அங்ைீைரித்ெல் மற்றும் அவர்ைளுக்கு நிெி 

வழங்குெல். 
 
(ஊ) உரிய முைொகமத்துவ ைணக்ைீட்டு முகறகமைகள வகுத்ெகல அமுல் தசய்வெற்கும் மபணிச் 

தசல்வெற்ைொைவும் சகபைளுக்கு ஆமலொசகனைகள வழங்குெலும், உெவியொை இருத்ெலும். 
 
(எ) விடயத்ெிற்குப் தபொறுப்பொன அகமச்சரினொல் ெீர்மொனிக்ைப்பட்ட அபிவிருத்ெி முன்னுரிகமைள் 

மற்றும் தைொள்கைைள் தெொடர்பில் சகபைளின் முன்மனற்றங்ைகள மெிப்படீு தசய்ெல். 
 
(ஏ) தெங்குக் கைத்தெொழில் அல்லது தெங்குக் கைத்தெொழில் உற்பத்ெிைள் தெொடர்பில் ஏமெனும் ஒரு 

பிரிவு அல்லது தெங்குச் தசய்கை மமற்தைொள்ளப்படுைின்ற ைொணிைள் மற்றும் தெங்குச் தசய்கைக்கு 
ைொணிைகளப் பயன்படுத்துவது தெொடர்பில் விஞ்ஞொன ரீெியிலொன ஆரொய்ச்சிைகள மமற்தைொள்ளும் 
நபதரொருவருக்கு அல்லது குழுதவொன்றிற்கு (கூட்டிகணக்ைப்பட்ட அல்லது கூட்டிகணக்ைப்படொெ) நிெி 
உெவிைகளயும், பிற உெவிைகளயும் வழங்குெலும், இவ்வொறொன ஆரொய்ச்சி நடவடிக்கைைகள 
ஒருங்ைிகணப்புச் தசய்ெலும். 
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(ஐ) விடயத்ெிற்குப் தபொறுப்பொன அகமச்சரின் இணக்ைப்பொட்டுடன் சம உரிகமகயக் தைொண்டு பணிைகள 
நிகறமவற்றும் சர்வமெச அகமப்புைளுடன் உடன்பொடுைளுக்கு வருெல். 

 

(ஒ)  தெங்குக் கைத்தெொழில் மீது ெொக்ைம் தசலுத்துைின்ற அல்லது இெனுடன் தெொடர்புகடய விடயங்ைள் 
தெொடர்பில் விடயத்ெிற்குப் தபொறுப்பொன அகமச்சருக்கு ஆமலொசகன வழங்குெல். 

 
(ஓ) தெங்குக் கைத்தெொழிகல அபிவிருத்ெி தசய்வெற்கும், தெங்குக் கைத்தெொழிலுக்கு 

உயிரூட்டுவெற்கும் மெகவயொனதென அெிைொர சகப ைரும் நடவடிக்கைைகள எடுத்ெல். 
 
அெிகார சபபயின் அெிகாரங்கள், சட்டத்ெின் 31 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் வருமாறு: 
 
31 (1) ஆம் பிரிவின் ைீழ் அெிைொர சகபயின் பணிைகள நிகறமவற்றுவெற்குத் மெகவயொன தபொருத்ெமொன 
அல்லது துகணயொை அகமயும் எல்லொ நடவடிக்கைைகளயும் எடுப்பெற்கு அெிைொர சகபக்கு ெத்துவங்ைள் 
அளிக்ைப்பட்டிருத்ெல் மவண்டும். 
 
சட்டத்ெின் (2) (1) ஆம் உட்பிரிவினொல் அளிக்ைப்பட்டுள்ள ெத்துவங்ைகள ைருத்ெிட்டத்ெிற்குப் பங்ைம் 

ஏற்படொெவொறு 22 (2) ஆம் பிரிவின் மூலம் ஏற்பொடுைள் தசய்யப்பட்டுள்ள ெத்துவங்ைள் சகபக்குச் சமமொன 
விெத்ெில் அெிைொர சகபக்கும் அளிக்ைப்பட்டிருத்ெல் மவண்டும். 
 
(3) அகமச்சரினொல் தபொருத்ெமொனதெனக் ைருெப்படும் பட்சத்ெில், அவரொல் வர்த்ெமொனியில் 

பிரசுரிக்ைப்படுைின்ற ஒழுங்குவிெிதயொன்றின் மூலம், 23 ஆம் பிரிவினொல் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ள விமசட 
ெ த்துவங்ைளுள் ஒன்கற அல்லது ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட ெத்துவங்ைகள அவற்றுள் ஒரு பகுெிகய, 
சகபக்குச் சமமொன விெத்ெில் அெிைொர சகபக்கு ஒப்பகடக்ை முடியும். 
 
தெங்குக் கைத்தெொழில் மூலம் இலங்கை 2015 ஆம் வருடத்ெில் ரூ. 75 பில்லியன் அந்நியச் 
தசலொவணிகய சம்பொெிக்ை முடிந்துள்ளதுடன், தெங்கு மற்றும் தெங்குக் கைத்தெொழில் சொர்ந்ெ 
கைத்தெொழில்ைள் ஊடொை வருடொந்ெம் தமொத்ெத் மெசிய உற்பத்ெிக்கு பொரிய பங்ைளிப்புச் தசய்யப்பட்டு 
வருைின்றது. 
 

விடயத்ெிற்குப் தபொறுப்பொன அகமச்சினொல், தெங்குக் கைத்தெொழிகல அபிவிருத்ெி தசய்வது தெொடர்பில் 
தைொள்கைைகள வகுக்கும் மபொது அெற்ைொை பங்ைளிப்கபச் தசலுத்தும் பணிைளுக்கு மமலெிைமொை தெங்குக் 
கைத்தெொழிலின் வகுத்ெகமத்ெல் மற்றும் சந்கெப்படுத்ெல் துகறைகள அபிவிருத்ெி தசய்யும் மபொதும், 
மமற்பொர்கவ தசய்யும் மபொதும் தசயற்பொட்டு நடவடிக்கைைகள அமுல் தசய்யும் தபொருட்டு, தெங்கு 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவு, ெரக் ைட்டுப்பொட்டு, ெரப் பொதுைொப்புப் 
பிரிவு, சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவு, நிெிப் பிரிவு, நிருவொைப் பிரிவு என்ற 5 
பிரிவுைகளக் தைொண்டெொைக் ைொணப்படுவதுடன், அந்ெந்ெப் பிரிவுக்குப் தபொறுப்பொை பணிப்பொளதரொருவர் 
இருப்பொர். இப் பணிைகள நிகறமவற்றும் மபொது தபொறியியல் பிரிவும், உள்ளைக் ைணக்ைொய்வுப் பிரிவும் 
மமற்தசொன்ன பிரிவுைளுக்கு உெவியொைச் தசயற்படுைின்றன. 
 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ெகலவர், அெிைொர சகபயின் பிரெம நிகறமவற்று 
உத்ெிமயொைத்ெரொை தசயற்படுவதுடன், அெிைொர சகபயின் பணிைகள வழிநடொத்ெல், மமற்பொர்கவ, 
பணிப்பொளர் சகபயினொல் ெயொரிக்ைப்படுைின்ற தைொள்கைைகளயும், நிைழ்ச்சித் ெிட்டங்ைகளயும் அமுல் 
தசய்ெல் என்பன, பணிப்பொளர் நொயைத்ெினூடொை வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவு, ெரக் ைட்டுப்பொட்டு, 
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ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவு, சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவு, நிருவொைப் பிரிவு, நிெிப் பிரிவு 
ஆைிய பிரிவுைளின் பணிப்பொளர்ைள் ஊடொை நிகறமவற்றப்படுைின்றன. இவ் அெிைொர சகபயின் 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பணியொட் தெொகுெி 258 ஆகும். 2015 ஆம் வருடத்ெில் மசகவயில் ஈடுபட்டிருந்ெ 

பணியொட் தெொகுெி எண்ணிக்கை 178 ஆை இருந்ெதுடன், இெில் 26 உத்ெிமயொைத்ெர்ைள் முைொகமத்துவ 
மட்டத்ெிலொன பணியொட் தெொகுெிகயச் மசர்ந்ெ உத்ெிமயொைத்ெர்ைளொவர். 
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                             ெபைவரின் மீளாய்வு - 2015 
 
நீண்டைொல வரலொற்கறக் தைொண்ட இலங்கையின் தெங்குச் தசய்கை, எமது நொட்டின் நிலப்பரப்பில் சுமொர் 
394,836 தெக்டயொரில் வியொப்பித்துக் ைொணப்படுைின்றது. இெில் சுமொர் 56% வெீமொன தெங்குச் தசய்கை, 
தெங்கு முக்மைொணம் என்றகழக்ைப்படுைின்ற குருணொல் ைம்பெொ, புத்ெளம் ஆைிய மொவட்டங்ைகளச் 
சொர்ந்ெெொை வியொப்பித்துள்ளது. தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ கைத்தெொழில்ைள் தபருமளவில் 
வியொப்பித்துக் ைொணப்படுவதும் இப் பிரமெசத்கெச் சொர்ந்ெொகும். தெங்கு மனிெனின் சமூை, 
தபொருளொெொரத்துடன் பின்னிப் பிகணந்து ைொணப்படுவதுடன், தென்கன மரத்ெிலிருந்து தபறப்படுைின்ற 
உற்பத்ெிைள் பல்மவறு மெகவைளுக்கும் பயன்படுத்ெப்படுைின்றது. இலங்கையின் வருடொந்ெ சரொசரி 
மெங்ைொய் உற்பத்ெி 2,500 – 2,900 மில்லியன் மெங்ைொய்ைளொைக் ைொணப்படுவதுடன், இெில் 65% வெீமொனகவ 
உள்ளூர் நுைர்விற்ைொைப் பயன்படுத்ெப்படுவதுடன், சுமொர் 15% - 20% வெீமொன மெங்ைொய் உற்பத்ெி உள்ளூர் 
மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிலுக்ைொை ஈடுபடுத்ெப்படுைின்றது. எஞ்சிய மெங்ைொய் 
உற்பத்ெிைள், மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ ஏற்றுமெிக் கைத்தெொழிலுக்ைொை (உலர்த்ெிய மெங்ைொய், தைொப்பகரத் 
மெங்ைொய், மெங்ைொய்ப் பொல், மெங்ைொய்ப் பொல்மொ, மெங்ைொய்க் ைிறமீ் மற்றும் முழுத் மெங்ைொய்) 
கைத்தெொழிலுக்ைொைப் பயன்படுத்ெப்படுைின்றது. 
 

தெங்குக் கைத்தெொழில் மூலம் 2015 ஆம் வருடத்ெில் சுமொர் ரூ. 76 பில்லியனுக்குக் ைிட்டிய அந்நியச் 
தசலொவணிகய சம்பொெிக்ை முடிந்ெதுடன், இது தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி மூலம் 
இதுவகர தபறப்பட்ட ஆைக் கூடிய வருமொனமொகும் என்பது குறிப்பிடத்ெக்ைது. தெங்கு மற்றும் தெங்கு 
சொர்ந்ெ உற்பத்ெி மூலம் தமொத்ெத் மெசிய உற்பத்ெிக்கு வருடொந்ெம் 1.1% வெீ பங்ைளிப்புச் 
தசலுத்ெப்படுைின்றது. அமெ மபொன்று தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ கைத்தெொழில்ைளில் 
ஈடுபட்டுள்மளொரினதும் அமெ மபொன்று மகறமுைமொை தெொழில் வொய்ப்புைகளப் தபற்றுள்மளொர்ைளினதும் 
எண்ணிக்கை தபருந் தெொகையொைக் ைொணப்படுைின்றகமயும் குறிப்பிடத்ெக்ைது. 
 

தெங்கு,  மக்ைளின் அன்றொட உணவு மவகளயில் முென்கம வைிப்பதுடன், மெங்ைொய் நுைர்வின் மூலம் 
மக்ைளின் உணவில் இருக்ை மவண்டிய ைமலொரி அளவில் 15% வெீத்கெயும், புரெத்ெில் 5% வெீத்கெயும், 
தைொழுப்புச் சத்ெில் 70% வெீத்கெயும் தபற்றுக்  தைொள்ள முடிைின்றது. ெற்சமயம் 150 இற்கும் மமற்பட்ட 
தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் உள்நொட்டில் உற்பத்ெி தசய்யப்படுவதுடன், இவற்றுள் சுமொர் 35 
பிரெொன உற்பத்ெிப் தபொருட்ைள் வருடொந்ெம் உலைின் சுமொர் 125 இற்கும் மமற்பட்ட நொடுைளுக்கு ஏற்றுமெி 
தசய்யப்படுைின்றன. 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் இலங்கையின் மெங்ைொய் உற்பத்ெி விகளச்சல் 3,055 மில்லியன் மெங்ைொய்ைதளன 
மெிப்படீு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வொறொனதெொரு நிகலகமயிலும் கூட தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ 
கைத்தெொழில்ைகள உரிய முகறயில் மபணிச் தசன்று, 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் 
வருடத்ெில் தெங்குக் கைத்தெொழில் மூலம் ஈட்டப்பட்ட ஏற்றுமெி வருமொனத்கெ ரூ. 76 பில்லியன் வகர 
3% வெீத்ெினொல் விருத்ெி தசய்து தைொள்வெற்கு முடிந்ெகமயொனது தெங்குக் கைத்தெொழில்துகறயில் நொம் 
அகடந்ெ பொரிய  தவற்றியொகும். 
 

இல்ல நுைர்வில் ைொணப்படுைின்ற மெங்ைொய் வணீ்விரயத்கெ மட்டுப்படுத்ெி, இெனூடொை மசமிக்ைப்படுைின்ற 
மெங்ைொகய, உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழில் உள்ளிட்ட மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ 
கைத்தெொழில்ைளுக்ைொைப் பயன்படுத்துவெற்கும், ெற்சமயம் எந்ெதவொரு மெகவக்கும் பயன்படுத்ெப்படொது 
வணீ்விரயமொைின்ற மெங்ைொய்ச் சிரட்கடைகளயும், தென்னம் மட்கடைகளயும் முகறயொைச் மசைரித்து 
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உரிய கைத்தெொழில்ைளுக்குப் பயன்படுவெற்கும் நொடு ெழுவிய மவகலத் ெிட்டதமொன்கற தெங்கு 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப ஏற்ைனமவ ஆரம்பித்துள்ளகம குறிப்பிடத்ெக்ைது. 
 

அமெ மபொன்று தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள ஏற்றுமெி தசய்யும் மபொது எமது 
உற்பத்ெிைளின் ெனிச் சிறப்பும் அகடயொளமும் பொதுைொக்ைப்படுைின்றவொறு, வியொபொரக் குறிைகளப் 
பயன்படுத்ெி இனிவரும் ைொலங்ைளில் ஏற்றுமெி நடவடிக்கைைகள மமற்தைொள்ளும் வகையில் மெகவயொன 
ஆரம்ப ைட்ட நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. இென் மூலம் ெரத்ெில் சிறந்ெ தெங்கு மற்றும் 
தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள சர்வமெச சந்கெக்கு அனுப்புவெற்கு இலங்கைக்கு முடிவதுடன், சர்வமெச 
சந்கெயில் இலங்கைத் தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளுக்கு உள்ள நற்தபயகர தெொடர்ந்தும் 
மபணிப் பொதுைொப்பத்ெ வண்ணம், இவ் உற்பத்ெிைளுக்கு ைொணப்படுைின்ற தவளிநொட்டுச் சந்கெ 
வொய்ப்புைகள தெொடர்ந்தும் விருத்ெி தசய்து தைொள்வெற்கு தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப தெொடர்ந்தும் 
தசயற்பட்டு வருவதுடன், சர்வமெச ரீெியொை நடொத்ெப்படுைின்ற வியொபொரக் ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றியும், 
தவளிநொட்டு வர்த்ெை உடன்படிக்கைைகள உரியவொறு தபற்று ஏற்றுமெி பல்வகைப்படுத்ெல் ஊடொை புெிய 
தவளிநொட்டுச் சந்கெைகள கைப்பற்றுவெற்கும் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப முயற்சிைகள 
மமற்தைொண்டு வருைின்றது. ஒருசில வருடங்ைளுக்குள் தெங்குக் கைத்தெொழில் மூலம் ெற்மபொது தபற்றுக் 
தைொள்ளப்படுைின்ற தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி வருமொனத்கெ இரட்டிப்பொக்ைிக் தைொள்வமெ தெங்கு 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் பிரெொன குறிக்மைொளொகும். இெற்ைொை எல்லொ விெத்ெிலும் எனக்கு 
வழிைொட்டுைின்ற தபருந் மெொட்டக் கைத்தெொழில் அகமச்சர் மொண்புமிகு நவனீ் ெிசொநொயக்ை அவர்ைளுக்கும், 
பிரெி அகமச்சர் மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் வசந்ெ தபமரரொ அவர்ைளுக்கும், அகமச்சின்  தசயலொளர் ெிரு. 
உபொலி மொரசிங்ெ அவர்ைள் உட்பட அகமச்சின் பணியொட் தெொகுெியினருக்கும், தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிக் 
கைத்தெொழில்ைளில் ஈடுபட்டுள்ள கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கும், இந் மநொக்ைங்ைகள அகடவெில் எல்லொ 
விெத்ெிலும் ஒத்துகழப்கப வழங்கும் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் பணிப்பொளர் நொயைம், 
பணிப்பொளர் சகப உள்ளிட்ட பணியொட் தெொகுெியினருக்கும் எனது மனப்பூர்வமொன நன்றிைகளத்  
தெரிவித்துக் தைொள்ள விரும்புைின்மறன். 
 

தெங்குக் கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு சிறந்ெ மசகவகய வழங்குவென் மூலமும், தெங்கு மற்றும் தெங்கு 
சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள உள்நொட்டிலும் அமெ மபொன்று சர்வமெச ரீெியிலும் தெொடர்ந்தும் விருத்ெி தசய்வென் 
மூலமும், தபருந்மெொட்டத் துகறயுள் தெங்குக் கைத்தெொழில் ஊடொை மெசிய தபொருளெொரத்ெிற்கு 
அளிக்ைப்படுைின்ற பங்ைளிப்கப தெொடர்ந்தும் அெிைரிக்கும் வகையில் எெிர்வரும் வருடம் தசயற்படுவமெ  
எமது எெிர்பொர்ப்பொகும். 
 

 
 

உெய ரூப்பசிங்ஹ 

ெபைவர் 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிகார சபப 
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பணிப்பாளர் நாயகத்ெின் மீளாய்வு -2015 
 

ைிரொமப்புற வொழ்க்கை முகறயில் எப்மபொதுமம நுைர்விற்ைொைப் பயன்படுத்ெப்படுைின்ற தென்கன, 
ைிரொமவொசிைளுக்கு எப்மபொதுமம அசல் ைற்பைமொைமவ ைொணப்பட்டது. ைிரொமப்புற வொழ்வில் ஆரம்பித்ெ 
தெங்கு நுைர்வு, ெற்சமயம் முழு இலங்கை மக்ைளினதும் வொழ்க்கையுடன் பின்னிப் பிகணந்து 
ைொணப்படுைின்றது. எனமவ, தெங்கு இப்மபொது முழு நொட்டினதுமம ைற்பைமொை மொறியுள்ளது. 

 
இல்ல நுைர்விற்கு அப்பொல் தபருந் தெொகை அந்நியச் தசலொவணிகய சம்பொெித்துத் ெருைின்ற, கூடிய 
சந்கெப் தபருமெியுகடய பல்மவறு உற்பத்ெிைகளயும் உற்பத்ெி தசய்யக் கூடிய கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு 
மத்ெியில் மிை முக்ைிய இடத்கெப்  தபற்றுக் தைொள்வெற்கு தென்கன மரத்ெிற்கு முடிந்துள்ளது. 
உண்கமயிமலமய தெங்கு என்பது ைிரொமப்புற வொழ்வில் நுைர்வு ஆரம்பித்து ெற்ைொலமொகும் மபொது உலைின் 
தபரும்பொலொன நொடுைளில் நுைரப்படுைின்ற தபொருளொை மொற்றம் தபற்றுள்ளது. 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி வருமொனம் ரூ. 41.0 பில்லியன் ஆகும். 
இது 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 13% வெீ அெிைரிப்பொகும். 2015 ஆம் வருடத்ெில் தூய 
மெங்ைொய் எண்தணய் ஏற்றுமெி மூலம் தபறப்பட்ட வருமொனம் 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 
117% வெீ அெிைரிப்கபக் ைொட்டுைின்றது. ைடந்ெ வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது தும்புநொர் ஏற்றுமெியில் 
சற்றுப் பின்னகடவு ைொணப்படுைின்றது. இங்கு, ஏற்றுமெியொளர்ைகள தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட தெங்கு நொர் 
முடிவுப் தபொருட்ைகள ஏற்றுமெி  தசய்வெற்கு ஊக்குவித்து, அெனூடொை கூடிய அந்நியச் தசலொவணிகய 
சம்பொெிப்பமெ தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் எெிர்பொர்ப்பொகும். 
 

அமெ மபொன்று ஏற்றுமெிைகள மிைவும் முகறயொை மமற்தைொள்வெற்ைொை ஏற்றுமெிகய இலக்ைொைக் 
தைொண்ட இல்லக் கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்ைொை தெொழில்நுட்பப் பயிற்சிைளும், தெளிவூட்டல் நிைழ்ச்சிைளும் 
நடொத்ெப்பட்டதுடன், 2014 ஆம் வருடத்ெிலும் தவளிநொட்டு வர்த்ெைக் ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றுவெற்கும், 
அமெ மபொன்று ஏற்றுமெியொளர்ைகள பங்குதபறச் தசய்வெற்கும் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபக்கு 
சந்ெர்ப்பம் ைிட்டியது. மமலும் 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது மீளொய்வுக்குட்பட்ட வருடத்ெில் 
புெிய தைொள்வனவொளர்ைள் இனங் ைொணப்பட்டெொல், தசவ்விளநீர் ஏற்றுமெியில் விருத்ெி 
ஏற்பட்டுள்ளகமகய சுட்டிக் ைொட்ட விரும்புைின்மறன். 
 

சர்வமெச சந்கெகய தவற்றி ைொண்பெற்கும் முடிந்ெது என்பகெ உவகையுடன் ஞொபைமூட்ட 
விரும்புைிமறன். அமெ மபொன்று இல்ல மெங்ைொய் நுைர்வின் மபொது இடம்தபறுைின்ற வணீ்விரயத்கெ 
ைட்டுப்படுத்துவது தெொடர்பில் மக்ைகளத் தெளிவூட்டும் பிரசொர நிைழ்ச்சிைள் இலத்ெிரனியல் ஊடைங்ைள் 
ஊடொை நடொத்ெப்பட்டன. இெற்ைகமய இல்ல தெங்கு நுைர்வின் மபொது அைற்றப்படுைின்ற மெங்ைொய் நீகர 
பொதுைொப்பொைச் மசைரித்து, அெகன சக்ெிகயப் தபற்றுத் ெருைின்ற பொனமொைத்  ெயொரித்து ஏற்றுமெி 
தசய்வெினூடொை இலங்கைக்கு தபருந் தெொகை அந்நியச் தசலொவணிகய ஈட்ட முடிந்ெகம 
குறிப்பிடத்ெக்ைது. 
 

முன்கனய வருடத்கெப் மபொன்மற இவ் வருடத்ெிலும் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் பணிைகள 
தவற்றிைரமொக்ைிக் தைொள்ளும் வகையில், மொண்புமிகு நவனீ் ெிசொநொயக்ை அகமச்சர் அவர்ைளினதும், 
அகமச்சின் தசயலொளர் அவர்ைளினதும் வழிைொட்டல்ைகள நன்றியுணர்வுடன் ஞொபைமூட்டுைின்மறன். 
இலங்கையின் உள்ளூர் தெங்குக் கைத்தெொழிகலக் ைட்டிதயழுப்புெல் அமெ மபொன்று, தவ ளிநொட்டு சந்கெ 
வொய்ப்புைகள விருத்ெி தசய்ெ வண்ணம் மபொட்டிமிகு ஏற்றுமெித் துகறகய தவற்றி தைொள்வெற்ைொை 



 

ix 
 

தெங்குக் கைத்தெொழிலில் மறுமலர்ச்சிகய ஏற்படுத்துவெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ை முடியுதமன 
நம்புைிமறொம். 

 

 

 

ஆர்.ஏ.டீ.எஸ். ரணதுங்க 
பணிப்பாளர் நாயகம் 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிகார சபப. 
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                 2015 சனவரி தொடக்கம் ெிதசம்பர் வபர பணிப்பாளர்  
                                சபப உறுப்பினர்கள் 

 

         1.  ெிரு. டீ.எம்.ரீ.பி. ெிசொநொயக்ை (2015.10.07 வகர). 
 

         2.  ெிரு. ஏ.எஸ்.எம். இஸ்மத் (2015.10.07 வகர). 

         3.  ெிரு. டீ. துமிந்ெ வித்ெியொரத்ன (2015.10.07 வகர). 

         4.  தசல்வி டப்.எம்.வய்.ஐ. இமவொன் பிரணொந்து 

         5.  ெிரு. என்.எஸ். வனசிங்ெ (அகமச்சின் பிரெிநிெி) 

         6.  ெிரு. ஆர்.எம்.டீ.மை. நொமல் பண்டொர (ெிகறமசரியின் பிரெிநிெி) 

         7.  ெிரு. பி.எம்.ஆர். பண்டொர (2015.10.07 வகர). 

         8.  ெிரு. சரத் ரத்நொயக்ை (2015.10.07 வகர). 

         9.  ெிரு. ஜ.ீ சூரியப்தபரும (2015.12.03 ஆம் ெிைெியிலிருந்து). 

        10.  ெிரு. ஆர்.பி. அத்ெநொயக்ை (2015.12.03ஆம் ெிைெியிலிருந்து). 

        11.  ெிரு. எச்.ஜ.ீஎஸ்.சீ. ஜயரத்ன (2015.12.03 ஆம் ெிைெியிலிருந்து). 

        12.  ெிரு. எப். மெவசர்வெம் (2015.12.03 ஆம் ெிைெியிலிருந்து). 
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                       ெபைவர் உட்பட பிரிவுத் ெபைவர்கள் 

 

1. ெிரு. மஜ.ரீ.எஸ்.ப.ீ ைொரியவசம் – ெகலவர் 
ெிரு. எச்.மை.யூ.மை. ரூப்பசிங்ெ (2015.10.23 ஆம் ெிைெியிலிருந்து) 
 

2. ெிரு. எம்.ப.ீஎன்.எம். விக்ைிரமசிங்ெ - பணிப்பொளர் நொயைம் (2015.03.09 வகர) 
  

ெிரு. யூ.ஜ.ீஆர். ஆரியரத்ன - (2015.03.12 தெொடக்ைம் 2015.09.02 வகர) 
 

ெிரு. ஆர்.ஏ.டீ.எஸ். ரணதுங்ை   - (2015.10.29 தெொடக்ைம் பெில் பணிப்பொளர் நொயைம்) 
 

3. ெிரு. ஏ.ரீ. ரணசிங்ெ – தபொறியியலொளர் 
4. ெிருமெி எஸ்.எஸ். புரசிங்ெ –பணிப்பொளர் (ெரக் ைட்டுப்பொடும் ெரப் பொதுைொப்பும்) 
5. ெிரு. ஏ.எஸ். பொலசூரிய – பணிப்பொளர் (சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெியும்,  

ஆரொய்ச்சியும்)(2015.02.22 வகர) 
 

ெிரு. எச்.வ.ீப.ீ விமஜவர்ென       -(2015.02.23 தெொடக்ைம் 2015.10.07 வகர) – ைடகம  
நிகறமவற்றுெல் 

ெிருமெி எச்.எம். வொசுல மெரத்        - (2015.10.07 ஆம் ெிைெியிலிருந்து) (பெில்) 
6. ெிருமெி எச்.வ.ீப.ீ விமஜவர்ென– பணிப்பொளர் (வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெி) 
7. ெிருமெி எஸ்.எஸ். ரொஜைருணொ – பணிப்பொளர் (நிருவொைம்) 
8. ெிருமெி எம்.ப.ீ சந்ெியொ ைொந்ெி – பணிப்பொளர் (நிெி) 
9. ெிருமெி டப்.எம்.ரீ.எஸ். வரீசூரிய – உள்ளைக் ைணக்ைொய்வொளர் 

 



 

 
 

                                                2015.12.31 ஆம் ெிகெிக்கு நிறுவனக் கட்டபமப்பு 
 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  நிைழ்ச்சித் ெிட்ட உெவியொளர்       நிைழ்ச்சித் ெிட்ட உெவியொளர்   புத்ெைம் மபணுனர் 

  ( உள்ளைக் ைணக்ைொய்வு)                      (ெைவல்)               முைொகமத்துவ உெவியொளர்             நிைழ்ச்சித் ெிட்ட உெவியொளர் (சந். அபி. ஆரொ.)                      -  நிைழ்ச்சித் ெிட்ட உெவியொளர்          நிைழ்ச்சித் ெிட்ட உெவி  
பணிப்பொளர் நொயைத்ெின் தசயலொளர்                               தெொழில்நுட்ப உெவியொளர் (மபொக்குவரத்து/  இயந்ெிரவியல்/ மின்சொரம்) நிைழ்ச்சித் ெிட்ட உெவியொளர் (தபொருளொ. ஆரொ.)                        (வகுத். அபி.)                             (ஆய்வுகூடம்)                                                                                                                   

  முைொகமத்துவ உெவியொளர்   முைொகமத்துவ உெவியொளர்    அலுவல. உெவி.   பரிமசொெைர்                                                                    பரிமசொெைர்  தெொழில்நுட்பவியலொளர் 

  அலுவலை உெவியொளர்                  சொரெி    முைொகமத்துவ உெவியொளர்                                          முைொ. உெ.              முைொ. உெ. 
                                   அலுவலை உெவியொளர்                                                                        தவளிக்ைள. உெவி.  
                                                                                                                                                                அலுவ. உெவி.                                                             அலுவ. உெவி.                    ஆய்வுகூட                                                                                                                                                                      

                                                                     தவளிக்ைள. உெவி. 
   தவளிக்ைள. உெவி.  

                                                                                                               ஆய்வுகூட உெவி. 
   

  

ெபைவர் மற்றும் பணிப்பாளர் சபப 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

பணிப்பொளர்  
(சிமரஷ்ட முைொகம) 

நிருவொைப் பிரிவு 

பணிப்பொளர்  
(சிமரஷ்ட முைொகம) 

நிெிப் பிரிவு 

பணிப்பொளர் 

(சிமரஷ்ட முைொகம) 

வகு. அபி. பிரிவு 

பணிப்பொளர்  
(சிமரஷ்ட முைொகம) 

ச. அபி. ஆரொ. பிரிவு 

பணிப்பொளர் 

(சிமரஷ்ட முைொகம) 
ெ. ை. ெ. பொ. பிரிவு 

பணிப்பொளர் 

(சிமரஷ்ட 
முைொகம) 

 

உ/பி 
பணிப்பொளர் 

(முைொகம 
மட்டம்) 

(பெவி - 02) 
 

 

 

இரசொயனவியலொ
ளர் 

(முைொகம 
மட்டம்) 

(பெவி - 01) 

சட்ட 
உத்ெிமயொைத்

ெர் 

(முைொகம 
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                01.வகுத்ெபமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவு 

 

தெங்கு சொர்ந்ெ கைத்தெொழில்ைகளப் பெிவு தசய்ெல், அபிவிருத்ெி/ நவனீமயமொக்ைல் என்பவற்றுக்குத் 
மெகவயொன தெொழில்நுட்ப உெவிைகளயும், நிெி உெவிைகளயும் வழங்குெல், தெங்கு உற்பத்ெி 
ஏற்றுமெிக்ைொன ெரச் சொன்றிெழ்ைகள விநிமயொைித்ெல், தெங்கு முக்மைொணத்ெிற்கு தவளிமயயுள்ள 
பிரமெசங்ைளில் நிலவும் சொத்ெியங்ைளுக்கு அகமய தெங்கு சொர்ந்ெ கைத்தெொழில்ைகள நிறுவுவெற்கு 
உெவியொை இருத்ெல், தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட ஏற்றுமெி உற்பத்ெிைகள வகுத்ெகமப்பெற்ைொை சுற்றொடல் 
மநசம் தைொண்ட தெொழில்நுட்ப முகறைகள அறிமுைம் தசய்ெலும், அத் தெொழில்நுட்பங்ைகளப் 
பிரபல்யப்படுத்ெலும், புெிெொை கைத்தெொழில்ைகள ஆரம்பிப்பெற்கும், ஏற்ைனமவ உள்ள கைத்தெொழில்ைகள 
அபிவிருத்ெி தசய்வெற்கும் மெகவயொன தெொழில்நுட்பங்ைகளயும், நிெியுெவிைகளயும் அரசொங்ை வங்ைி 
ைடனுெவி மூலம் தபற்றுக் தைொடுத்ெல், ஏற்றுமெிச் சந்கெ மெகவைளுக்கு ஏற்றதும், மபொட்டிமிகு 
ஏற்றுமெிச் சந்கெ மெகவைளுக்கு ஏற்றவொறும் ெர நிர்ணயங்ைகளப் மபணி தெங்கு உற்பத்ெிகய 
மமற்தைொள்வெற்ைொை ெரச் சொன்றிெழ் முகறகய அறிமுைம் தசய்ெல், தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட 
உற்பத்ெிைகள மமற்தைொள்வெற்ைொை கைத்தெொழிலொளர்ைகள/ புெிய தெொழில் முயற்சியொளர்ைகள 
ஊக்குவித்ெல், முழுத் மெங்ைொய் ஏற்றுமெியின் மபொது மசகவக் ைட்டணங்ைகள அறவிடுெல், 
கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு, ஏற்றுமெியொளர்ைளுக்கு மற்றும் தெொடர்புகடய ெரப்பினர்ைளுக்கு உற்பத்ெி 
தெொடர்பொை மெகவயொன ெரவுைகளயும், ெைவல்ைகளயும் இகணயத் ெளத்ெினூடொை தபற்றுக் 
தைொள்வெற்கும், இகணயத் ெளத்ெினூடொை பெிவு தசய்வெற்ைொை விண்ணப்பிப்பெற்கும் மெகவயொ 
வசெிைகளச் தசய்ெல் முெலொனகவ வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவின் பிரெொன பணிைளொகும். 
 

தசயற் ெிட்டத்ெிற்கு அபமய 2015 ஆம் வருடத்ெில் நிபறவவற்றப்பட்ட பணிகள் 
வருமாறு: 
 

1.1 வகுத்ெகமத்ெல் அலகுைகள பெிவு தசய்ெலும், மமற்பொர்கவ தசய்ெலும். 
1.2 நுண்ணுயிரியல் விஞ்ஞொன மற்றும் தபௌெீை ெரச் சொன்றிெழ்ைகள விநிமயொைித்ெல். 
1.3 தெங்கு உற்பத்ெி ஊக்குவிப்பு சலுகை வங்ைிக் ைடன் ெிட்டத்கெ அமுல் தசய்ெல். 
1.4 மெங்ைொய்ச் சிரட்கடைகள மசைரித்து கைத்தெொழிலுக்கு ஈடுபடுத்ெல். 
1.5 தெங்கு சொர்ந்ெ மூலப் தபொருட்ைள் பரவலொைக் ைொணப்படுைின்ற பிரமெசங்ைகள இனங் ைண்டு, 

ைிரொமியப் தபொருளொெொரத்கெக் ைட்டிதயழுப்பும் தபொருட்டு இல்லக் கைத்தெொழில்ைகள 
ஆரம்பிப்பெற்குத் மெகவயொன தெொழில்நுட்பப் பயிற்சிைகளயும், உெவிைகளயும் வழங்குெல். 

1.6 சர்வமெச சந்கெ மபொட்டி நிலவரங்ைளுக்கு முைங் தைொடுப்பெற்ைொை ெரத்ெில் சிறந்ெ உற்பத்ெிைகள 
மமற்தைொள்ளல், ெர நிர்ணயங்ைகள இற்கறப்படுத்ெல், ெர அத்ெொட்சிப்படுத்ெலுக்ைொை (HACCP, ISO 

22000, GMP)உற்பத்ெி நிறுவனங்ைகள நவனீமயப்படுத்ெல். 
1.7 உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ஆகல அபிவிருத்ெி நிெியத்ெின் நிெி ஒதுக்ைீடுைகள அபிவிருத்ெிப் 

பணிைளுக்ைொை மீளளிப்புச் தசய்வெற்ைொன வசெிைகளச் தசய்ெல். 
1.8 முழுத் மெங்ைொய ஏற்றுமெியின் மபொது மசகவக் ைட்டணங்ைகள அறவிடுெல். 
1.9 இகணயத் ெளத்கெப் பயன்படுத்ெி ெரப்பினர்ைளுக்கு மசகவைகள வழங்குெல். 
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1.1வகுத்ெபமத்ெல் அைகுகபள பெிவு தசய்ெலும் வமற்பார்பவ தசய்ெலும் 

 

2015 ஆம் வருடத்ெில் உலர்த்ெிய மெங்ைொய், மெங்ைொய்ப் பொல், உலர்த்ெிய மெங்ைொய்ப் பொல்மொ, மெங்ைொய் 
எண்தணய், மெங்ைொய் ைிரீம், மெங்ைொய் நீர் சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள், தும்புநொர் உற்பத்ெிைள், தும்பு, தும்பு சொர்ந்ெ 
முடிவுப் தபொருள் உற்பத்ெிைள், மெங்ைொய்ச் சிரட்கடக் ைறி, தசயலூக்ைக் ைொபன், மெங்ைொய்ச் சிரட்கட 
சொர்ந்ெ அலங்ைொர கைப்பணிப் தபொருள் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழில் என 646 கைத்தெொழில் நிறுவனங்ைள் 
அெிைொர சகபயில் பெிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 

1,006 கைத்தெொழில் நிறுவனங்ைள் பெிவுக்ைொை விண்ணப்பித்ெிருந்ெ மபொெிலும், பெிவு தசய்வெற்குத் 
மெகவயொன ஆவணங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படொகமயினொல் ைொத்ெிருக்கும் பட்டியலில் பெிவு தசய்யப்பட்டன. 

 

 உற்பத்ெி 2014 ஆம் 

வருடத்ெில் பெிவு 

தசய்யப்பட்ட 

எண்ணிக்பக 

2015 ஆம் 

வருடத்ெில் பெிவு 

தசய்யப்பட்ட 

எண்ணிக்பக 

1. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெி 47 13* 
2. ஓரளவு தைொழுப்பு நீக்ைப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 

உற்பத்ெி(PDCC) 
01 - 

3. மெங்ைொய் எண்தணய் 72 84 
4. தைொப்பகரத் மெங்ைொய் 14 13 
5. தூய மெங்ைொய் எண்தணய் 29 91 
6. மெங்ைொய்ப் பொல் 10 10 
7. மெங்ைொய்க் ைிறமீ் - 11 
8. மெங்ைொய் நீர்/ சொறு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் 03 10 
9. வினொைிரி - 01 
10. அெிகுளிரூட்டப்பட்ட துருவிய மெங்ைொய் - 01 
11. மெங்ைொய் சிரப் - 01 
12. தும்பு நொர் உற்பத்ெி 170 158 
13. தும்பு சொர்ந்ெ முடிவுப் தபொருள் உற்பத்ெி 78 92 
14. தென்னம் மட்கட சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் 1 118 
15. மெங்ைொய்ச் சிரட்கடக் ைறி 26 30 
16. தசயலூக்ைக் ைொபன் 05 08 
17. மெங்ைொய்ச் சிரட்கட சொர்ந்ெ கைப்பணிப் தபொருள் உற்பத்ெி 10 05 
 தமாத்ெ எண்ணிக்பக 465 646 

அட்டவபண இை. 01 – 2014, 2015 ஆம் வருடங்களில் பெிவு தசய்யப்பட்ட தெங்குக் பகத்தொழில் உற்பத்ெி நிறுவனங்கள் 

 
HACCP ெரச் சொன்றிெகழ சமர்ப்பிக்ை முடியொமல் மபொனெின் ைொரணமொை 34  உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 
உற்பத்ெிக் கைத்தெொழில் நிறுவனங்ைள் பெிவு தசய்யப்படொது ைொத்ெிருக்கும் பட்டியலில் பெிவு 
தசய்யப்பட்டது. 
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2014/2015 உைர்த்ெிய வெங்காய் உற்பத்ெி (தம.தொ.)

2014 2015

இவ் வருடத்ெில் 41,795 தமற்றிக் தெொன் உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெி தசய்யப்பட்டதுடன், இெற்கு 

50உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெி ஆகலைள் பங்ைளிப்புச் தசய்ென. நுண்ணுயிரியல் மற்றும் ெரம் 
என்பவற்கறப் பகுப்பொய்வு தசய்வெற்ைொை உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிைகள முன்கவக்கும் பணிைளும், 
இத் தெொழிற்சொகலைகள மமற்பொர்கவ தசய்யும் பணிைளும் வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவினொல் 
முன்தனடுக்ைப்பட்டன. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

விளக்ைப்படம் எண் 01-2014/2015 உைர்த்ெிய வெங்காய் உற்பத்ெி (தம.தொ 

 

2015 ஆம் வருடத்ெில் உலர்த்ெிய மெங்ைொய், மெங்ைொய் எண்தணய், தூய மெங்ைொய் எண்தணய், மெங்ைொய்ப் 
பொல், மெங்ைொய்க் ைிறமீ், மெங்ைொய் நீர் சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள், தும்புநொர் உற்பத்ெிைள், தும்பு, தும்பு சொர்ந்ெ 
முடிவுப் தபொருள் உற்பத்ெிைள், மெங்ைொய்ச் சிரட்கடக் ைறி, தசயலூக்ைக் ைொபன், மெங்ைொய்ச் சிரட்கட 
சொர்ந்ெ அலங்ைொர கைப்பணிப் தபொருள் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழில் நிறுவனங்ைளின் பெிவு தெொடர்பிலும், 
மமற்பொர்கவ நடவடிக்கைைள் தெொடர்பிலும், மெடிப் பொர்த்ெல்/ உற்பத்ெித் ெைவல்ைள் தெொடர்பிலும் 
ெைவல்ைகளப் தபற்றுக் தைொள்வெற்ைொை மமற்தைொள்ளப்பட்ட தவளிக்ைளச் சுற்றுலொக்ைள், பரிமசொெகனைள், 
மொெிரிைகள எடுத்ெல், வங்ைிக் ைடன்ைகள வழங்குெல் என்பன தெொடர்பில் மமற்தைொள்ளப்பட்ட 
தவளிக்ைளச் சுற்றுலொக்ைள் அடங்ைிய மமற்பொர்கவ விபரங்ைள் வருமொறு: 
 

 உற்பத்ெி வமற்பார்பவ தசய்யப்பட்ட 
ெடபவகளின் எண்ணிக்பக 

1. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 8,682 
2. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ெவிர பிற மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ 

உற்பத்ெிைள் 

4,566 

3. மெங்ைொய் நீர் சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் 2,128 
4. தசயலூக்ைக் ைொபன் உற்பத்ெி 1,578 
5. தும்புநொர் சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் 23,427 
6. தும்பு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் 1,212 
 தமாத்ெம் 41,593 

2014 ஆம் வருடத்ெில் மமற்குறித்ெ விடயங்ைள் தெொடர்பில் மமற்தைொள்ளப்பட்ட தவளிக்ைளச் 

சுற்றுலொக்ைளின் எண்ணிக்கை 14,333 ஆகும். 
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1.2 நுண்ணுயிரியல் விஞ்ஞான மற்றும் தபௌெகீ ெரச் சான்றிெழ்கபள விநிவயாகித்ெல் 
 

 உைர்த்ெிய வெங்காய்க்காக ெரச் சான்றிெழ்கபள விநிவயாகித்ெல் 
 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெித் தெொழிற்சொகலைளில் உற்பத்ெி தசய்யப்படுைின்ற நொளொந்ெ 
உற்பத்ெிைளிலிருந்து அெிைொர சகபயின் பரிமசொெைர்ைளினொல் தபற்றுக் தைொள்ளப்படுைின்ற மொெிரிைள் 
ஆய்வுகூடத்ெில் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்டென் பின் தவளியிடப்படுைின்ற தபறுமபறுைளின் 
அடிப்பகடயில் இத் ெரச் சொன்றிெழ்ைள் விநிமயொைிக்ைப்படுைின்றன. 

 
இவ் வருடத்ெில் உற்பத்ெி தசய்யப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 41,795 தமற்றிக் தெொன்னிலிருந்து 10,223 
நொளொந்ெ மொெிரிைள் நுண்ணுயிரியல் விஞ்ஞொன மற்றும் தபௌெீை பரிமசொெகனக்ைொை தபற்றுக் 
தைொள்ளப்பட்டது. இெற்ைொை உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ஏற்றுமெிக்ைொை தசல்தமொதனல்லொ, தபௌெீை 
எப்லமரொக்ஷின் மற்றும் சல்பர் டதயொக்கசட் ஆைிய 1,268 ெரத் ெரச் சொன்றிெழ்ைள் விநிமயொைிக்ைப்பட்டன. 

 
பகுப்பாய்வுச் சான்றிெழ்கபள/ அறிக்பககபள விநிவயாகித்ெல் 
தைொள்வனவொளர்ைளின் மவண்டுமைொளுக்கு அகமய ஓரளவு தைொழுப்பு நீக்ைப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய், 
உலர்த்ெிய மெங்ைொயின் விமசட மொெிரிைள், மெங்ைொய் எண்தணய், தைொப்பகரத் மெங்ைொய், தூய மெங்ைொய் 
எண்தணய், மெங்ைொய்ப் பொல், புன்னொக்கு, தும்பு நொர், தும்புச்மசொறு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள், நீர், பொர உமலொைம், 
உலர்த்ெிய மெங்ைொயில் பக்றரீியொ என்பவற்றுக்ைொன ஆய்வுகூட பகுப்பொய்வுப் தபறுமபறுைகள 
அடிப்பகடயொைக் தைொண்டு சொன்றிெழ்ைள்/ அறிக்கைைள் விநிமயொைிக்ைப்பட்டன. இெற்ைகமய இவ் 
வருடத்ெில் 883 சொன்றிெழ்ைள்/ அறிக்கைைள் விநிமயொைிக்ைப்பட்டன. அது தெொடர்பொன விரிவொன குறிப்பு 
வருமொறு: 

 
 பரீட்சிக்கப்பட்ட வபக 2014 ஆம் வருடத்ெில் 

விநிவயாகிக்கப்பட்ட 
பகுப்பாய்வுச் 
சான்றிெழ்கள்/ 
அறிக்பககள் 

2015 ஆம் வருடத்ெில் 
விநிவயாகிக்கப்பட்ட 

பகுப்பாய்வுச் 
சான்றிெழ்கள்/ 
அறிக்பககள் 

1. ஓரளவு தைொழுப்பு நீக்ைப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 88 105 
2. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் விமசட மொெிரி 112 35 
3. மெங்ைொய் எண்தணய் 54 112 
4. தைொப்பகரத் மெங்ைொய் 04 03 
5. பசுகமயொன மெங்ைொய் எண்தணய் 26 46 
6. மெங்ைொய்ப் பொல் 08 11 
7. புன்னொக்கு 04 10 
8. தும்பு நொர் மற்றும் தும்புச்மசொறு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் 145 120 
9. ைறித் மெங்ைொய் 01 - 
10. ைழிவு நீர் 16 - 
11. குடிநீர் 05 - 
12. பொர உமலொைம் 97 49 
13. உலர்த்ெிய மெங்ைொயில் பக்றரீியொ பரிமசொெகன 424 392 
 தமாத்ெம் 984 883 

அட்டவபண இை. 02 – 2014, 2015 ஆம் வருடங்களில் விநிவயாகிக்கப்பட்ட பகுப்பாய்வுச் சான்றிெழ்கள்/ அறிக்பககள் 
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தெங்கு உற்பத்ெி ஊக்குவிப்பு சலுபக வங்கிக் கடன் ெிட்டத்பெ அமுல் தசய்ெல் 

 

தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ கைத்தெொழில்ைகள அபிவிருத்ெி தசய்ெல்/ நவனீமயப்படுத்ெல், புெிெொை 
கைத்தெொழில்ைகள ஆரம்பித்ெல் என்பவற்றுக்குத் மெகவயொன மூலெனத்கெப் தபற்றுக் தைொள்வெற்ைொை 
உெவி தசய்யும் மநொக்குடன், தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப, மக்ைள் வங்ைி, பிரொந்ெிய அபிவிருத்ெி 
வங்ைி ஆைிய மூன்று நிறுவனங்ைளும் இகணந்து அமுல் தசய்யப்படுைின்ற வங்ைிக் ைடன் வழங்கும் 
நடவடிக்கை 2015 ஆம் வருடத்ெில் தெொடர்ந்தும் அமுல் தசய்யப்பட்டது.  
 

1. மக்ைள் வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பங்ைளின் எண்ணிக்கை – 44 
 

2. மக்ைள் வங்ைியினொல் வழங்ைப்பட்ட ைடன்ைளின் எண்ணிக்கை – 40 
(தமொத்ெக் ைடன் தெொகை ரூ. 26.85 மி) 
 

3. பிரொந்ெிய அபிவிருத்ெி வங்ைிக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பங்ைளின் எண்ணிக்கை – 12 
 

4. பிரொந்ெிய அபிவிருத்ெி வங்ைியினொல் வழங்ைப்பட்ட ைடன்ைளின் எண்ணிக்கை – 07 
(தமொத்ெக் ைடன் தெொகை ரூ. 8.663 மி) 
 

5. அெிைொர சகபயினொல் வட்டி தசலுத்ெப்பட்ட கைத்தெொழிலொளர்ைளின் எண்ணிக்கை – 117 
(தமொத்ெ வட்டித் தெொகை ரூ. 5.332 மி.) 

 

1.10 வெங்காய்ச் சிரட்படகபள வசகரித்து பகத்தொழிலுக்கு ஈடுபடுத்ெல். 
 
பயனுக்கு எடுக்ைொது வணீ்வரீயமொைின்ற தெங்கு சொர்ந்ெ மூலப் தபொருட்ைகள இனங் ைண்டு, அவற்கறக் 
கைத்தெொழிலுக்கு மூலப் தபொருட்ைளொைப் பயன்படுத்தும் மநொக்குடன், மெங்ைொய்ச் சிரட்கடைகளச் மசைரித்து 
விற்பகன தசய்வென் மூலம்/ இெனுடன் சொர்ந்ெ கைத்தெொழில்ைகள ஆரம்பிப்பென் மூலம் இல்லம் சொர்ந்ெ 
சுயதெொழில் வொய்ப்புைள் உருவொக்ைப்படுைின்றன. 
 

இெற்ைகமய 11 மெங்ைொய்ச் சிரட்கடைகள மசைரிக்கும் நிகலயங்ைள் ஊடொை 3,681,220 ைி.ைி. மெங்ைொய்ச் 
சிரட்கடைள் மசைரிக்ைப்பட்டன. 
 

மமலும், மத்ெிய மொைொணத்ெில் மெங்ைொய்ச் சிரட்கடைகளயும், தென்னம் மட்கடைகளயும் மசைரிப்பது 
தெொடர்பில் ைலதைெர, நொவலப்பிட்டி, ெங்குரண்தைத்ெ, ெத்ெரலியத்ெ ஆைிய பிரமெசங்ைளில் 
தெளிவூட்டல் நிைழ்ச்சிைள் நடொத்ெப்பட்டன. 
 

தெங்கு சொர்ந்ெ மூலப் தபொருட்ைள் பரவலொைக் ைொணப்படுைின்ற பிரமெசங்ைகள இனங் ைண்டு, ைிரொமியப் 
தபொருளொெொரத்கெக் ைட்டிதயழுப்பும் தபொருட்டு இல்லக் கைத்தெொழில்ைகள ஆரம்பிப்பெற்குத் மெகவயொன 
தெொழில்நுட்பப் பயிற்சிைகளயும், உெவிைகளயும் வழங்குெல் 
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(அ) பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

 

அெிைொர சகபயினொல் தெொழில்நுட்ப உெவிைகள வழங்கும் மபொது மத்ெிய மைொணம் தெொடர்பில் குகறந்ெ 
ைவனம் தசலுத்ெப்பட்டிருந்ெெொல், அெகனக் 2015 ஆம் வருடத்ெில் தெொழில்நுட்ப உெவிைகள வழங்கும் 
மபொது, ைண்டி மொவட்டத்ெின் ைிரொமிய மற்றும் தபருந் மெொட்ட மக்ைளுக்ைொை, தெங்கு மற்றும் தெங்கு 
சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள மமற்தைொள்வெற்குத் மெகவயொன தெொழில்நுட்ப அறிகவப் தபற்றுக் தைொடுப்பெற்ைொை 
நடொத்ெப்பட்ட பயிற்சி நிைழ்ச்சிைளின் விபரம் வருமொறு: 
 
 பயிற்சி நிகழ்ச்சி நடாத்ெப்பட்ட 

ெிகெி 
நடாத்ெப்பட்ட 

பிரவெசம் 

பங்குபற்றிவயாரின் 
எண்ணிக்பக 

1. துகடப்பைம் தூரிகை உற்பத்ெி 2015.04.26 சரசவிைம – ெிந்ெைல 50 
2015.05.09 ஜம்புைெப்பிட்டிய 44 
2015.05.16 அம்பிட்டி – 

தமத்மெைம 

55 

2015.05.30 ெொரைம 55 
2015.06.13 மபொவலவத்ெ 18 
2015.06.21 ைட்டுைஸ்மெொட்கட – 

அம்பதென்ன 

26 

2015.07.04 பூதவலிைட 45 
2015.07.18 அம்பிட்டி – ெம்பதவல 30 
2015.08.08 மலதவல்ல – 

அருப்தபொல 

24 

2015.09.06 ெத்ெரலியத்ெ – 
அளுத்ைம 

32 

2015.09.13 ைடுைண்ணொகவ 30 
2015.09.17 அளுத்ைம – 

ெொரிஸ்பத்துகவ 

31 

2015.09.25 ெல்தலொலுவ 50 
2015.09.26 அளுத்ைம – 

தெொரைமுவ 

38 

2015.09.27 தெய்யன்மனதவல 53 
2015.09.29 தென்மனகும்புர 41 
2015.09.30 சிறிமல்வத்ெ – 

குன்மனபொன 

46 

2015.10.02 நொவலப்பிட்டி – 
ெலொைம 

42 

2015.10.04 உடத்தென்ன – ைண்டி 36 
2015.10.16 பெல 

தென்மனகும்புர 
34 

2015.12.29 மீைமவத்ெ 37 
2. ஈர்க்ைில் ைட்டு மற்றும் தும்புத்ெடி 

ெயொரித்ெல் 

2015.12.07 – 12 மசனபுர, தவலிக்ைந்ெ 
புனர்வொழ்வு முைொம் 

150 

 பங்குபற்றிவயாரின் தமாத்ெ எண்ணிக்பக 930 
                                  அட்டவபண இை. 03 – 2015 ஆம் வருடத்ெில் நடாத்ெப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 
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(ஆ) உபகரணத் தொகுெிகபள விநிவயாகித்ெல் 

 

தவற்றிைரமொைப் பயிற்சிகயப் பூர்த்ெி தசய்ெ பயிற்சியொளர்ைளுக்கு, அவர்ைள் பயிற்சி தபற்ற 
கைத்தெொழிகல தெொடர்ந்தும் முன்தனடுத்துச் தசல்வெற்ைொை உபரணங்ைகள/ ைருவிைகள 
விநிமயொைிப்பெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. இவ்வொறு உபைரணத் தெொகுெிைள் விநிமயொைிக்ைப்பட்டகம 
தெொடர்பொன விபரங்ைள் வருமொறு: 
 

  உபகரணத் தொகுெியின் தபயர் பிரவெசம் வழங்கப்பட்ட உபகரணத் 
தொகுெிகளின் 
எண்ணிக்பக 

01. 1. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் சரசவிைம 50 
2. ரீமர்  01 
3. தும்பு தவட்டும் ைருவி  01 
4. ைம்பி தவட்டும் ைருவி  01 
5. தும்பு வொரும் சீப்பு  10 

02. 1. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் அம்பிட்டி 43 
2. ரீமர்  01 

03. 1. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் ஜம்புைெப்பிட்டி 15 
2. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் ைட்டைஸ்மெொட்கட – 

அம்பதென்ன 
15 

3. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் பூதவலிக்ைட 14 
4. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் அம்பிட்டி – ெம்பதவல 12 
5. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் மலதவல்ல – அருப்தபொல 07 
6. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் ெத்ெரலியத்ெ – அளுத்ைம 33 
7. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் ைடுைண்ணொகவ 28 
8. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் அளுத்ைகம – 

ெொரிஸ்பத்துகவ 
22 

9. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் ெல்தலொலுவ 33 
10. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் அளுத்ைம – தெொரைமுவ 34 
11. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் தெய்யன்மனதவல 31 
12. துகடப்பை தூரிகை ெிருகையிடும் உபைரணம் தென்மனகும்புர 36 

  வழங்கப்பட்ட உபகரணத் தொகுெிகளின் தமாத்ெ எண்ணிக்பக 405 
                            அட்டவபண இை. 04 – 2015 ஆம் வருடத்ெில் விநிவயாகிக்கப்பட்ட உபகரணத் தொகுெிகள் 
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(இ) தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகள் 

 
 ெிகெி தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சி இடம் பங்குபற்றிவயாரின் 

எண்ணிக்பக 

1. 2015.06.30 ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி 
தசய்ெல் தெொடர்பொன தசயலமர்வு 

தெக்டர் தைொப்மபைடுகவ 
விவசொய ஆரொய்ச்சி, 
பயிற்சி நிறுவனம் 

27 

2. 2015.07.16 ைழிவு எண்தணய்யிலிருந்து ெரத்ெில் சிறந்ெ 
மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி தசய்ெல் 

தெங்கு அபிவிருத்ெி 
அெிைொர சகப 

19 

3. 2015.08.08 ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி 
தசய்ெல் 

ைொலி ைடவத் சத்ெர 
பிரமெச தசயலைம் 

28 

4. 2015.09.04 ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி 
தசய்ெல் 

குருணொைல் பிரொமவொ 
மைட்மபொர்கூடம் 

28 

5. 2015.10.29 ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி 
தசய்ெல் 

ைம்பெொ பிரமெச சகப 
மைட்மபொர்கூடம் 

29 

6. 2015.11.12 ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி 
தசய்ெல் 

சிலொபம் 26 

7. 2015.11.30 தூய மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெியில் சுத்ெம் 
தசய்ெலும், ைிருமிைகள அைற்றுெலும் 
தெொடர்பொன தசயலமர்வு 

ைம்பெொ 65 

8. 2015.12.13 தூய மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெியில் சுத்ெம் 
தசய்ெலும், ைிருமிைகள அைற்றுெலும் 
தெொடர்பொன தசயலமர்வு (தசயன்முகறப் பயிற்சி) 

ைம்பெொ 33 

  பங்குபற்றிவயாரின் தமாத்ெ எண்ணிக்பக 255 
அட்டவபண இை. 05– 2015 ஆம் வருடத்ெில் நடாத்ெப்பட்தட தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகள் 
 

 

சர்வவெச சந்பெ வபாட்டி நிைவரங்களுக்கு முகங் தகாடுப்பெற்காக ெரத்ெில் சிறந்ெ உற்பத்ெிகபள 
வமற்தகாள்ளல், ெர நிர்ணயங்கபள இற்பறப்படுத்ெல், ெர அத்ொட்சிப்படுத்ெலுக்காக (HACCP, ISO 

22000, GMP)உற்பத்ெி நிறுவனங்கபள நவனீமயப்படுத்ெல் 

 

இென் ைீழ் உலர்த்ெிய மெங்ைொய் கைத்தெொழிலுக்ைொை HACCP, ISO 22000ெரச் சொன்றிெகழ அறிமுைம் 
தசய்வெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. அெற்ைகமய இென் ைீழ் 21 உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 

கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு HACCPசொன்றிெழும், 13 உலர்த்ெிய மெங்ைொய் கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு ISO 

22000சொன்றிெழும் வழங்ைப்பட்டது. இெற்ைொை இலங்கை ைட்டகளைள் நிறுவனத்ெிற்கு(SLSI) ரூ. 3.930 
மில்லியன் நிெிகயச் தசலுத்துவெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. 
 

மமலும், 62 தும்புச்மசொறு உற்பத்ெியொளர்ைளுக்கு GMP முகறகய நகடமுகறப்படுத்துவெற்ைொை இலங்கை 

ைட்டகளைள் நிறுவனத்ெிற்கு(SLSI) ரூ. 3.891 மில்லியன் நிெி தசலுத்ெப்பட்டது. 
 

 

உைர்த்ெிய வெங்காய் ஆபை அபிவிருத்ெி நிெியத்ெின் நிெி ஒதுக்கீடுகபள அபிவிருத்ெிப் 
பணிகளுக்காக மீளளிப்புச் தசய்வெற்கான வசெிகபளச் தசய்ெல் 

 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ஆகலைளின் அபிவிருத்ெிப் பணிைளுக்ைொை/ நவனீமயப்படுத்ெல் பணிைளுக்ைொை, 
உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ஆகல அபிவிருத்ெி நிெியத்ெின் நிெி ஒதுக்ைீடுைகள மீளளிப்புச் தசய்வெற்ைொன 
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வசெிைள் ைொணப்படுைின்றன. இவ் வருடத்ெிலிருந்து HACCP, ISO 22000ெரச் சொன்றிெகழப் தபற்றுக் 
தைொள்வது ைட்டொயமொக்ைப்பட்டுள்ளெொல், இந்ெ முகறயின் ைீழ் சிபொரிசு தசய்யப்பட்ட பணிைளுக்கு நிெி 
மீளளிப்புச் தசய்யப்பட்டது. அெற்ைகமய 06 உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ஆகலைளுக்கு ரூ. 4.299 மில்லியன் நிெி 
மீளளிப்புச் தசய்யப்பட்டது. 
 

முழுத் வெங்காய் ஏற்றுமெியின் வபாது வசபவக் கட்டணங்கபள அறவிடுெல் 
 
உள்ளூர் மெங்ைொய் நுைர்விற்கும், தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிக் கைத்தெொழில்ைளுக்கும், உற்பத்ெி 
தசய்யப்படுைின்ற மெங்ைொய் மபொெியெொை இல்லொகமயொல், முழுத் மெங்ைொய் ஏற்றுமெிகய 
மட்டுப்படுத்துவெற்கும், முழுத் மெங்ைொய் ஏற்றுமெிகய முகறயொை மமற்தைொள்வெற்கும் அெிைொர சகபயின் 
ைவனம் ஈர்க்ைப்பட்டது. அெற்ைகமய முழுத் மெங்ைொய் ஏற்றுமெியின் மபொது ஒரு மெங்ைொய்க்கு ரூ. 10/- 
வெீம் மசகவக் ைட்டணதமொன்கற அறவிடுவெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. இென் ைீழ் ஈட்டப்பட்ட  
தமொத்ெ வருமொனம் ரூ. 153.920 மில்லியன் ஆகும். 
 

இபணயத் ெளத்பெப் பயன்படுத்ெி ெரப்பினர்களுக்கு வசபவகபள வழங்குெல். 
 

இகணயத் ெளத்கெயும், ெரவுத்ெள முகறகமகயயும் பயன்படுத்ெி உலர்த்ெிய மெங்ைொய், மெங்ைொய்ப் 
பொல், தூண மெங்ைொய் எண்தணய், தும்புச்மசொறு, தசயலூக்ைக் ைொபன் ஆைிய உற்பத்ெிைளின் நொளொந்ெ 
உற்பத்ெித் ெரவுைள், பரிமசொெைர்ைளினொல்/ தவளிக்ைள உெவியொளர்ைளினொல் ெரவுத் ெளத்ெில் 
உட்மசர்க்ைப்படுவதுடன், அத் ெரவுைகளப் பகுப்பொய்வு தசய்வென் மூலம் கைத்தெொழிகல அபிவிருத்ெி 
தசய்வெற்ைொன ெிட்டங்ைள் வகுக்ைப்படுைின்றன. 
 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெியிலிருந்து தபற்றுக் தைொள்ளப்படுைின்ற மொெிரிைளுக்ைொன ஆய்வுகூட 
தபறுமபறுைகளயும், உரிய உற்பத்ெித் ெரவுைகளயும் பகுப்பொய்வு தசய்து, உரிய ெரப்பினர்ைளுக்கு இென் 
தபறுமபறுைள் இகணயத் ெளத்ெினூடொை விநிமயொைிக்ைப்படுைின்றன. 
 

அத்துடன், அெிைொர சகபயில் பெிவு தசய்து தைொள்வெற்ைொை கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு இகணயத் 
ெளத்ெினூடொை விண்ணப்பிக்கும் வசெிைளும் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

மமலும், வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவின் எல்லொப் பணிைளும் இகணயத்ெள வசெிைகளப் 
பொவிப்பென் மூலம் மமற்தைொள்ளப்படுவதுடன், இலத்ெிரனியல் மைொப்புைகளப் மபணிச் தசன்று 
நடவடிக்கைைள் முன்தனடுக்ைப்படுைின்றன. 
 

 

ெரக் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் ெரப் பாதுகாப்புப் பிரிவு 

 

ெரக் ைட்டுப்பொடு தெொடர்பொன நிைழ்ச்சித் ெிட்டங்ைகள நகடமுகறப்படுத்துவெினூடொை ஏற்றுமெி 
இருப்புைளின் ெரத்கெ உறுெிப்படுத்ெல், பல்மவறுபட்ட மைள்வியொளர்ைளின் மெகவைளுக்கு ஏற்றவொறு 
பரிமசொெகன வசெிைகளச் தசய்து தைொடுத்ெல், தெங்கு உற்பத்ெிைள் உள்ளூர் சந்கெக்கு விடப்படும் மபொது 
பரீட்சித்து சொன்றிெழ்ைகள விநிமயொைித்ெல், தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள உயர்ந்ெ மட்டத்ெில் மபணிச் 
தசல்லும் வகையில் ஆமலொசகனச் மசகவைகள வழங்குெல் முெலொனகவ ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் 
ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவின் பிரெொன தபொறுப்புைளொகும். 
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பிரிவின் பணிகள் 

 

 ஏற்றுமெிக்காக அனுப்பப்படுகின்ற உைர்த்ெிய வெங்காய் உற்பத்ெிகபள பரீட்சித்ெலும், ெரத்பெ 
உறுெிப்படுத்ெலும். 

 

தெங்கு உற்பத்ெித் துகறயில் மிைப் பிரெொனமொன மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெியொன உலர்த்ெிய 
மெங்ைொய் கைத்தெொழில் பிரெொனமொை சிறந்ெ ெரக் ைட்டுப்பொட்டின் பக்ைம் ஈடுபடுத்ெப்படுவதுடன், நொளொந்ெ 
உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிைள் அகனத்தும் ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவில் 
நொளொந்ெம் பரீட்சித்ெலுக்கு உட்படுத்ெப்படுைின்றது. ஏற்றுமெிக்ைொை அனுப்பப்படுைின்ற இவ் 
உற்பத்ெிைளுக்ைொை ெரத் சொன்றிெழ்ைகள விநிமயொைிப்பெற்கு இப் பரிமசொெகனைளின் தபறுமபறுைள் 
துகணயொை அகமைின்றன. 
 

 

 தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிக் பகத்தொழிைில் ஈடுபடுவவார், ஏற்றுமெியாளர்கள், 
நுகர்வவார்களுக்காக ஆற்றப்படுகின்ற வசபவகளாக, ஆய்வுகூட பரிவசாெபனச் வசபவகபள, 
சலுபகக் கட்டண முபறயின் கீழ் வமற்தகாள்ளல். 

 

இலங்கைக் ைட்டகளைள் நிறுவனத்ெினொல் விநிமயொைிக்ைப்பட்டுள்ள தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளுக்ைொன ெர 
நிர்ணயங்ைளில் ைொணப்படுைின்ற நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தபௌெீை இரசொயனப் பரிமசொெகனைகள 
மமற்தைொள்ளும் ஆற்றல் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ெரக் ைட்டுப்பொடு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் 
பிரிவிடம் ைொணப்படுைின்றது. இெற்ைகமய தெங்குக் கைத்தெொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தெொழில் 
முயற்சியொளர்ைளின் மமம்பொட்டிற்ைொை துரிெ பரிமசொெகனச் மசகவைகள வழங்குவெற்கு எல்லொச் 
சந்ெர்ப்பங்ைளிலும் நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும். 
 

 உைர்த்ெிய வெங்காய் உற்பத்ெித் தொழிற்பாடுகபள விருத்ெி தசய்வெற்காக நுண்ணுயிரியல் 
மற்றும் தபௌெகீ இரசாயனப் பரிவசாெபனகபள வமற்தகாள்ளல் 

 

அெிைொர சகபயின் ஆய்வுகூடத்ெில் மமற்தைொள்ளப்படுைின்ற பரிமசொெகனைள் ெவிர, நடமொடும் ஆய்வுகூடச் 
மசகவைள் மூலம், தெங்கு உற்பத்ெித் தெொழிற்பொடுைகள விருத்ெி தசய்வகெயும், உற்பத்ெியின் மபொது 
உயர் ெரத்கெப் மபணிச் தசல்வகெயும் மநொக்ைொைக் தைொண்டு நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தபௌெீை 
இரசொயனப் பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன. 
 

இெற்கு மமலெிைமொை,  
 

 தெங்கு உற்பத்ெிைகள மமற்தைொள்ளும் கைத்தெொழிற்சொகலைளுக்கு தெொழில்நுட்ப உெவிைகள 
வழங்குெல், கைத்தெொழிற்சொகலைகள பரீட்சித்ெல் மற்றும் ஆமலொசகனச் மசகவைகள வழங்குெல். 
 

 ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவின் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தபௌெீை இரசொயனப் 
பரிமசொெகன ஆய்வுகூடத்ெிற்ைொை ISO 17025ெரச் சொன்றிெகழப் தபற்றுக் தைொள்வெற்கு நடவடிக்கை 
எடுத்ெல். 

 

 நுண் ைிருமிைள் நச்சொெல் மபொன்ற நிகலகமைளின் மபொது உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிக் 
கைத்தெொழிற்சொகலைகள விமசட பரிமசொெகனைளுக்கு(Swab Tests)உட்படுத்துெலும், ஆய்வுகூட 
பரிமசொெகனைகள மமற்தைொண்டு ஆமலொசகனைகள வழங்குெலும். 
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 மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிகல சுைொெொர ரீெியொனெொைப் மபணிச் தசல்வகெயும், 
ைட்டிதயழுப்புவகெயும் மநொக்ைொைக் தைொண்டு, மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெித் தெொழிற்சொகலைளின் 
சுைொெொர ரீெியொன ென்கமகய பரீட்சித்ெலும், மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெிக்ைொைப் 
பயன்படுத்ெப்படுைின்ற மூலப் தபொருட்ைளொன தைொப்பகரத் மெங்ைொய், உற்பத்ெியொன மெங்ைொய் 
எண்தணய், இென் துகண உற்பத்ெியொன புன்னொக்கு என்பன இலங்கைத் ெர நிர்ணயங்ைளுக்கு 
ஏற்புகடயனவொ? என்பகெப் பரீட்சித்ெலும். 

 

 உள்ளூர் சந்கெயில் ைொணப்படுைின்ற மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெிைளின் ெரம் பரீட்சிக்ைப்படுவதுடன், 
இங்கு ைண்டுபிடிக்ைப்படுைின்ற ைலப்பு எண்தணய் விற்பகனயொளர்ைள் தெொடர்பொன விபரங்ைகள, 
நுைர்மவொர் அெிைொர சகபக்கும், உணவுப் தபொருட்ைள் தெொடர்பொன ைட்டுப்பொட்டுத் ெத்துவங்ைள் 
அளிக்ைப்பட்டுள்ள நிறுவனமொன சுைொெொர அகமச்சின் உணவுக் ைட்டுப்பொட்டு அலைிற்கும் வழங்ைி, அந் 
நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து தசயற்பட்டு, ைலப்புத் மெங்ைொய் எண்தணய் நுைர்விலிருந்து நுைர்மவொகர 
பொதுைொப்பெற்ைொன மசகவைகள வழங்குெல். 

 

 தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் தெொடர்பில் முன்கவக்ைப்படுைின்ற உள்நொட்டு, தவளிநொட்டு 
முகறப்பொடுைளுக்கு அகமவொை, அவ் உற்பத்ெிைள் தெொடர்பில் பரிமசொெகனைகள மமற்தைொள்ளல். 

 

 தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளின் முக்ைியத்துவம் தெொடர்பில் தெளிவூட்டல் நிைழ்ச்சிைகள நடொத்துெலும், 
ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றுெலும். 

 

 உணவு சொர்ந்ெ பிற உற்பத்ெிைகளப் பரிமசொெிக்கும் மசகவைகள நடொத்ெிச் தசல்லல். 
 

 நீர்ப் பகுப்பொய்வுப் பணிைகள மமற்தைொள்ளல். 
 

 ெற்மபொது நிலவும் இலங்கைத் ெர நிர்ணயங்ைகள இற்கறப்படுத்ெலும், ெற்மபொது ெர நிர்ணயங்ைள் 
இல்லொெ தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளுக்கு ெர நிர்ணயங்ைகள வகுப்பெற்கு இலங்கை ைட்டகளைள் 
நிறுவனத்துடன் இகணந்து நிைழ்ச்சித் ெிட்டங்ைகள அமுல் தசய்ெலும். 

 

 தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிலில் ைொணப்படுைின்ற ஆய்வுகூடங்ைளில் மசகவயில் 
ஈடுபட்டுள்ள பணியொட் தெொகுெி சொர்பில் பயிற்சி நிழ்ச்சிைகள நடொத்துெல். 

 

இெற்ைகமய ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் உற்பத்ெிைகள மமற்தைொள்வதும், அெற்ைகமய உள்நொட்டு, 
தவளிநொட்டு சந்கெைகள விருத்ெி தசய்வகெயும் மநொக்ைொைக் தைொண்டு, தெங்கு உற்பத்ெிைகளப் 
பரீட்சிக்கும் நடவடிக்கைைள் ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவினொல் 
மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன. இச் மசகவைகள தமன்மமலும் உரிய ெர நிர்ணயத்துடன் கூடியெொை 
வழங்குவெற்ைொை ஆய்வுகூடங்ைளுக்ைொை ISO 17025ெரச் சொன்றிெகழப் தபற்றுக் தைொள்வெற்ைொன 
நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. இவ் அகனத்துப் பணிைளும் வருடொந்ெ தசயற் ெிட்டத்ெிற்கு 
அகமய முன்தனடுக்ைப்படுவதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் அகடயப் தபற்ற முன்மனற்றம் வருமொறு: 
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Q1ஏற்றுமெிக்காகவும், உள்ளூர் நுகர்விற்காகவும் பயன்படுத்ெப்படுகின்ற தெங்கு உற்பத்ெிகளின் 
ெரத்பெ அத்ொட்சிப்படுத்ெல். 
 
Aதெங்கு உற்பத்ெிகளின் பூர்வ ஏற்றுமெி நுண்ணுயிரியல் பகுப்பாய்வுகபள வமற்தகாள்ளலும் 
அத்ொட்சிப்படுத்ெலும். 
 

மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளின் பரிமசொெகன நடவடிக்கைைளின் மபொது பிரெொனமொை 
பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்படுவது உலர்த்ெிய மெங்ைொய்ைளுக்ைொைவொகும். உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 
உற்பத்ெிச்சொகலைளில் இடம்தபறுைின்ற நொளொந்ெ உற்பத்ெிைகள தசல்தமொதனல்லொ பரிமசொெகனக்கு 
உட்படுத்துெல் ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவின் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடத்ெில் 
மமற்தைொள்ளப்படுைின்றது. இெற்ைகமய ஏற்றுமெிக்ைொைத் ெயொர் தசய்யப்படுைின்ற உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 
உற்பத்ெிைள் அகனத்தும் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்படுைின்றது.  
 

2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொை 9,250 நொளொந்ெ உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெி மொெிரிைள் என்ற இலக்கு 

ெீர்மொனிக்ைப்பட்டது. 9,597 மொெிரிைள் தசல்தமொதனல்லொ பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்டு, 2015 ஆம் 

வருடத்ெில் 104% வெீ முன்மனற்றம் அகடயப் தபற்றுள்ளது. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் மொெிரிைகளப் 
பரிமசொெிப்பெற்கு ஈடுபடுத்துவது அவ் உற்பத்ெிைளின் தைொள்ளளவில் ெங்ைியுள்ளது. 
 

 

                                                   விளக்ைப்படம் எண் 02- Desicated Production & availability of Specimen 

2014 ஆம் வருடத்ெில் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிைளுள் 17 
மொெிரிைளில் தசல்தமொதனல்லொ நச்சொெல் தெரியவந்துள்ளது. நச்சொெல் வெீம் 0.15% வெீமொகும். 2015 ஆம் 

வருடத்ெில் நச்சொெல் மொெிரிைளின் எண்ணிக்கை 26 ஆகும் என்பதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் 

பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்ட மொெிரிைளின் வெீமொைக் தைொள்ளும் மபொது இது 0.27% வெீமொகும். 

அெற்ைகமய நச்சொெல் சற்று அெிைரித்துள்ளது (0.12%). 

41795 
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விளக்ைப்படம் எண் 03-selmonella Cotamanation –deciccated Coconut Daily Specimen 

பூர்வ ஏற்றுமெி நுண்ணுயிரியல் பகுப்பொய்வுைகள மமற்தைொள்வெற்ைொை உள்ளடீு அல்லொெ உற்பத்ெிைளுள் 
முன்னிகல வைிப்பது தும்புச்மசொறு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளொகும். 2014 ஆம் வருடத்ெில் 840 மொெிரிைள் 

பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்டுள்ளதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் 596 மொெிரிைள் பரீமசொெிக்ைப்பட்டன. 

இந்ெ 596 மொெிரிைளிலிருந்து 716 பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்பட்டன. இம் மொெிைளுக்ைொன 
பரிமசொெகனைள் விண்ணப்பெொரிைளின் மெகவைளுக்கு ஏற்பமவ மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன என்பது 
குறிப்பிடத்ெக்ைது. 2014 ஆம் வருடத்ெில் 800 மொெிரிைள் எனும் இலக்கு 840 மொெிரிைள் என்ற 

முன்மனற்றத்கெக் ைொட்டியது. 2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன இலக்கு 700 மொெிரிைளொகும். எனினும் 2015 ஆம் 
வருடத்ெில் தும்புச்மசொறு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி, வருடொந்ெ இலக்குடன் ஒப்பிடுகையில், குகறந்ெ அளவு 
பரிமசொெகனக்ைொை உட்படுத்ெப்பட்டு 85% வெீமொைப் பெியப்பட்டுள்ளது. இம் மொெிரிைளில் தசல்தமொதனல்லொ 

மற்றும்  ஈக்தைொலின் பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன. பரிமசொெிக்ைப்பட்ட மொெிரிைளுள் 2.5% 
வெீத்ெில் தசல்தமொதனல்லொ நச்சுக் ைலத்ெல் பெிவொைியிருந்ெதுடன், எந்ெதவொரு மொெிரியும் ஈக்தைொலின் 
பக்றரீியொவுக்ைொன எல்கலைகள ெொண்டவில்கல. 
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                                                                   விளக்ைப்படம் எண் 04- 

 

Bஉைர்த்ெிய வெங்காய் உற்பத்ெிகளின் ஏற்றுமெிக்கு முன்னரான தபௌெகீ இரசாயனப் 
பரிவசாெபனகபள வமற்தகாள்ளலும் அத்ொட்சிப்படுத்ெலும். 
 
தபௌெகீ மற்றும் கூருணர்வுபடய பரிவசாெபனகளாக, 
 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய் நிறம், துணுக்குைளின் அளவு, ஈரப்பென், சுகவ, மணம், ைழிவு, ைழிவு எண்தணய் 
என்பன வடிந்துள்ளனவொ எனும் பரிமசொெகனைள் பிரெொனமொை மமற்தைொள்ளப்பட்டுள்ளது. இெற்ைகமய, 
2014 ஆம் வருடத்ெில் 11,706 மொெிரிைள் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்டதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் 

9,643 மொெிரிைள் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்டன. இந்ெ 9,643 மொெிரிைளில் இருந்து மமற்தைொள்ளப்பட்ட 

தமொத்ெப் பரிமசொெகனைளின் எண்ணிக்கை 77,144 ஆகும். இது 2015 வருட இலக்குடன் ஒப்பிடுகையில் 

104% வெீ முன்மனற்றமொகும். 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெி 
குகறவகடந்துள்ளது. எனமவ, குகறந்ெ அளவிலொன மொெிரிைள் இலக்கு கவக்ைப்பட்டது. 
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விளக்ைப்படம் எண் 05- 
2014 ஆம் வருடத்ெில் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெப்பட்ட 11,706 உலர்த்ெிய மெங்ைொய் மொெிரிைளுள் 733 
மொெிரிைளில் அெொவது 6.27% வெீ மொெிரிைளில் தபௌெீை இயல்புைளில் குகறபொடுைள் 

அவெொனிக்ைப்பட்டதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் பரிமசொெிக்ைப்பட்ட 9,643 மொெிரிைளுள் 372 மொெிரிைள் 

அெொவது 3.6% வெீ மொெிரிைளில் குகறபொடுைள் ைொணப்பட்டன. இெற்ைகமய தபௌெீை இயல்புைளில்  உரிய 

ெரம் இல்லொகம என்பது 2015 ஆம் வருடத்ெில் வழீ்ச்சியகடந்துள்ளது. இவ்வொறு இலங்கை ெர 

நிர்ணயங்ைளுடன் இணங்ைொெ மொெிரிைளுள் ஆைக் கூடிய வெீமொன 41% வெீம் நிறத்துக்ைொன ெரத்துடன் 
இணங்ைொகம ைொட்டப்படுைின்றது. பிற குகறபொடுைள் வருமொறு: 
 
 ெர நிர்ணயம் இணங்காெ மாெிரிகள் 

எண்ணிக்பக % 
1. வகைப்படுத்ெல் 70 19% 
2. நிறம் 152 41% 
3. முகட நொற்றம் 25 7% 
4. ஈரப்பென் 55 15% 
5. ைருைிய துண்டுைள் 129 35% 
6. தபொசுங்ைிய மணம் 114 31% 
7. புகை மணம் 81 22% 
8. தவளிக்ைழிவுைள் 15 4% 
9. ைழிவு எண்தணய் 9 2.4% 
10. எண்தணய் வடிெல் 20 5.% 
11. துர்நொற்றம் 33 9% 
12. எண்தணய்யுகடயெொை இருத்ெல் 20 5.4% 

அட்டவபண இை. 06(ஒருசிை மாெிரி அளவுவகால்கள் ெரங்களுடன் இணங்கவில்பை. எனவவ, வெீத்பெ கணிப்பிடும் வபாது 100% 
வெீத்பெ ொண்டிச் தசல்லும்) 
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Q2 தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிகபளப் பரிவசாெிக்கும் வசபவகபள நடாத்ெிச் தசல்ைல் 

 

உள்ளூர் உற்பத்ெியொளர்ைளின் பல்மவறு தெங்கு உற்பத்ெிைகள பகுப்பொய்வு தசய்யும் மசகவைகளப் 
மபணிச் தசல்லும் நடவடிக்கை ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவினொல் 
முன்தனடுக்ைப்படுைின்றது. நுண்ணுயிரியல் பரிமசொெகன, இரசொயனப் பரிமசொெகன, தபௌெீைப் 
பரிமசொெகன, கூருணர்வுகடய பரிமசொெகனைள் முெலொன பரிமசொெகனைள் இென் ைீழ் 
மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன. இச் மசகவைகள நியொய விகலயில் தபற்றுக் தைொள்ள முடியுதமன்பதுடன், 
விண்ணப்பெொரியின் மெகவக்கு ஏற்ப உரிய ெர நிர்ணயங்ைளுக்கு உரியெொை பரிமசொெகன அறிக்கைைள் 
விநிமயொைிக்ைப்படுைின்றன. தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெியொளர்ைள், நுைர்மவொர், சிறிய, நடுத்ெர மற்றும் 
பொரியளவிலொன வர்த்ெைர்ைள், ஏற்றுமெியொளர்ைள் ஆைிய எந்ெ ஒருவருக்கும் அல்லது குழுவிற்கும் இந்ெ 
தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகளப் பரிமசொெிக்கும் மசகவைகளப் தபற்றுக் தைொள்ளலொம். 
 
ஓரளவு தைொழுப்பு நீக்ைப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய், தைொப்பகரத் மெங்ைொய், மெங்ைொய் நொர், மெங்ைொய் 
எண்தணய், புன்னொக்கு, தும்புச்மசொறு மற்றும் இகவ சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள், மெங்ைொய்ப் பொல் மற்றும் 
மெங்ைொய்ப் பொல் சொர்ந்ெ பிற உற்பத்ெிைள் முெலொன பல்மவறு தெங்கு உற்பத்ெிைள் இலங்கைத் ெர 
நிர்ணயங்ைளுக்கு உரியெொை பரீட்சிக்கும் மசகவைள் மபணிச் தசல்லப்படுைின்றது. இெற்குத் மெகவயொன 
நவனீ ஆய்வுகூட வசெிைளும், உபைரணங்ைளும் ெரக் ைட்டுப்பொட்டுப் பிரிவிடம் ைொணப்படுவதுடன், 
பரிமசொெகனைளுக்குரிய தபறுமபறுைள் துரிெமொை வழங்ைப்படுைின்றகம குறிப்பிடத்ெக்ைது. 
 
உரிய ெர நிர்ணயங்ைகளயுகடயெொை தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள உற்பத்ெி தசய்ெல் மற்றும் அவ் 
உற்பத்ெிைகளப் பரிமசொெகனக்கு உட்படுத்ெி அவற்றின் ெரம் தெொடர்பில் தெளிகவப் தபற்றுக் 
தைொள்வெற்ைொை உற்பத்ெியொளர்ைகள ஊக்குவித்ெல், இலங்கை உற்பத்ெி எனும் நற்தபயர் 
பொதுைொக்ைப்படுைின்றவொறு உயர் ெரத்ெிலொன தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள தவளிநொட்டுச் 
சந்கெக்கு அனுப்பும் தபொருட்டு ஏற்றுமெியொளர்ைகள ஊக்குவித்ெல் முெலொன மநொக்ைங்ைகள 
அடிப்பகடயொைக் தைொண்டு, தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயில் மமற்தசொன்ன பெிவு தசய்து தைொண்ட 
குழுக்ைளுக்கு ைழிவுக் ைட்டணத்ெின் ைீழ் இப் பரிமசொெகனைகள துரிெமொை மமற்தைொள்வெற்ைொன வசெிைள் 
தசய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
இங்கு பரிமசொெகனைகள மமற்தைொள்வெற்ைொை மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் பிரெொனமொை 
அனுப்பப்படுவதுடன், 2014 ஆம் வருடத்ெில் 1,094 மொெிரிைள் பரிமசொெிக்ைபட்டன. 2015 ஆம் வருடத்ெில் 
விண்ணப்பெொரிைளின் மெகவைளுக்கு ஏற்ப 538 மொெிரிைள் பகுப்பொய்வு தசய்யப்பட்டன. இெற்கு 
மமலெிைமொை, தெங்கு அல்லொெ உற்பத்ெி 01 உம் 2015 ஆம் வருடத்ெில் பகுப்பொய்வு தசய்யப்பட்டதுடன், 
இெகனயும் மசர்த்து தமொத்ெம் 539 மொெிரிைள் பகுப்பொய்வு தசய்யப்பட்டன. இலக்கு கவக்ைப்பட்ட 575 
மொெிரிைளுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 94% வெீ முன்மனற்றமொகும். இந்ெ 539 மொெிரிைளிலிருந்து 
மமற்தைொள்ளப்பட்ட தமொத்ெப் பரிமசொெகனைளின் எண்ணிக்கை 1,420 ஆகும். 2015 ஆம் வருடத்ெில் 
மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளுள் சல்பதடொக்கசட் மற்றும் அப்லதரொக்ஷின் பரிமசொெகனைளுக்ைொை 
மட்டும் 214 உலர்த்ெிய மெங்ைொய் மொெிரிைள் பகுப்பொய்வு தசய்யப்பட்டன. இது பரிமசொெகனக்கு 
உட்படுத்ெப்பட்ட தமொத்ெ மொெிரிைளுள் 40% வெீமொகும். பரிமசொெிக்ைப்பட்ட பிற மொெிரி வகைைள் வருமொறு: 
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விளக்ைப்படம் எண் 06-தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிகபளப் பரிவசாெிக்கும் வசபவகபள நடாத்ெிச் தசல்ைல் 

 

  2014 2015 
1. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் மொெிரிைள் 122 35 
2. புன்னொக்கு மொெிரிைள் 05 10 
3. மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைள் 161 158 
4. தைொப்பகரத் மெங்ைொய் மொெிரிைள் 04 03 
5. ஓரளவு தைொழுப்பு நீக்ைப்பட்ட உலர்த்ெிய மெங்ைொய் மொெிரிைள் 81 105 
6. Coconut spreadமொெிரிைள் - 01 
7. மெங்ைொய் ைிறமீ் மொெிரிைள் 11 11 
8. மெங்ைொய்ப் பொல் மொ மொெிரிைள் - 01 
9. மெங்ைொய் அல்லொெ மொெிரிைள் 05 01 
10. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் மொெிரிைள் சல்பதடொக்கசட் மற்றும் 

அப்லதரொக்ஷின் பரிமசொெகன 

710 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய்

6%

ஓரளவு 
தைொழுப்பு
நீக்ைப்பட்ட
உலர்த்ெிய 

மெங்ைொய்

20%

மெங்ைொய் எண்தணய்

29%

புன்னொக்கு

2%
மெங்ைொய்ப் பொல்மொ

0%

மெங்ைொய்க் ைிறமீ்

2%

தைொப்பகரத் 

மெங்ைொய்

1%

Coconut Spread
0%

உலர்த்ெிய மெங்ைொய்
மொெிரிைள் 

சல்பதடொக்கசட் மற்றும் 
அப்லதரொக் ஷின் 

பரிமசொெகன

40%

தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிகபளப் பரிவசாெிக்கும் வசபவகபள நடாத்ெிச் 
தசல்ைல்
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Q3 (A)ISOெரச் சான்றிெபழப் தபற்றுக் தகாள்வெற்கான நடவடிக்பககள் 

 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவினொல் 
விநிமயொைிக்ைப்படுைின்ற ெரத் சொன்றிெழ்ைளுக்கு சர்வமெச அங்ைீைொரம் ைிகடக்ைின்றவொறு, 
பரிமசொெகனைகள சரியொைவும், முகறயொைவும், ைிரம மொைவும் மமற்தைொள்ளும் வகையில் ISO 17025ெரச் 
சொன்றிெகழப் தபற்றுக் தைொள்வதுடன் தெொடர்புகடய பணிைள் முன்தனடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. மெங்ைொய் 
எண்தணய் பரிமசொெகன நடவடிக்கைைளுக்ைொை, ெரக் ைட்டுப்பொட்டு, ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவின் இரசொயன 
பகுப்பொய்வுப் பிரிவினொல் இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர சகபயினொல் வழங்ைப்படுைின்ற ISO 17025ெரச் 
சொன்றிெழ் 2012 ஆம் வருடத்ெில் தபற்றுக் தைொள்ளப்பட்டதுடன், இது 2015– 2018 வகர 
இற்கறப்படுத்ெப்பட்டது. 
 

 

 

 

 

 

படம் எண் 01 – SLAB Certificate 

                              (Chemical Testing) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய் நுண்ணுயிரியல் பரிமசொெகனைளொன தசல்தமொதனல்லொ, தமொத்ெ உயிரணுக்ைள் 
எண்ணிக்கை, பங்ைசு மற்றும் பூசணம் பிடித்ெல்ைளின் எண்ணிக்கை, தைொலிமபொம் எண்ணிக்கை, ஈ தைொலய் 
எண்ணிக்கை என்பவற்றிற்றொை நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடத்ெினொல், இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர 
சகபயினொல் வழங்ைப்படுைின்ற ISO 17025ெரச் சொன்றிெழ் 2015 ஒற்மறொபர் மொெம் 27 ஆம் ெிைெி 

உகடகமயொக்ைிக் தைொள்ளப்பட்டது. அெற்ைகமய முன்மனற்றம் 100% வெீமொகும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

படம் எண் 02 – SLAB Certificate 

                                    (Biological Testing) 
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படம் எண் 03 

 

(B)பயிற்சி நிகழ்ச்சிகபள நடாத்துெல் 

 

ெரக் ைட்டுப்பொட்டுப் பிரிவினொல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ள ISOெரச் சொன்றிெகழப் தபற்றுக் தைொள்வெற்ைொன 
நடவடிக்கைைளுக்ைொைவும், ெற்ைொலத்ெிற்கு ஏற்ற விெத்ெில் ெிருத்ெப்பட்டுள்ள தெங்கு உற்பத்ெிைகள 
பரீட்சிக்கும் முகறைளுக்ைொை மெகவயொன பயிற்சிைள் ஆய்வுகூட ஊழியர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டதுடன், பிற 
தவளி ஆய்வுகூடங்ைகளச் மசர்ந்ெ ஊழியர்ைளுக்ைொை ெரக் ைட்டுப்பொட்டு, ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவினொல் 
பயிற்சி நிைழ்ச்சிைள் நடொத்ெப்பட்டன.  
 

 

 பயிற்சி நிகழ்ச்சி பங்கு பற்றிவயாரின் 
எண்ணிக்பக 

பயிற்சி நிகழ்ச்சி நடாத்ெப்பட்ட 
இடம் 

1. Applied Chemical & Physical Metrology 01 இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர சகப 

2. Proficiency Testing/ Inter Laboratory Comparisons 01 இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர சகப 

3. Scientific Measurement & Calibration 01 Institute of Chemistry 

4. Internal Auditing of Laboratory Management 

System ISO/ IEC 17025:2005 

01 இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர சகப 

5. Micrology Testing 04 இலங்கை ைட்டகளைள் நிறுவனம் 

6. Personal Hygiene & Safety 03 இலங்கை ைட்டகளைள் நிறுவனம் 

அட்டவபண இை. 07- பயிற்சி நிகழ்ச்சிகபள நடாத்துெல் 

Q4ஏற்றுமெிபய வநாக்காகக் தகாண்டு உற்பத்ெி தசய்யப்படுகின்ற தெங்கு உற்பத்ெிக் பகத்தொழிைின் 
ெரத்பெப் பாதுகாத்ெல் 
 
உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெித் தெொழிற்பொட்கட மமம்படுத்துவெற்ைொை நுண்ணுயிரியல் மற்றும் 
இரசொயனப் பரிமசொெகனைகள மமற்தைொள்ளல், தெொழிற்சொகலைகளப் பரிமசொெித்ெல், ஆமலொசகனச் 
மசகவைகள வழங்குெல் முெலொனகவ இென் ைீழ் நிகறமவற்றப்படுைின்ற பணிைளொகும். 
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உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிச்சொகலைளின் ெரப் பொதுைொப்பு நடவடிக்கைைகள உரியவொறு 
மபணுவெற்ைொை, ஒருமொெ ைொலப்பகுெிக்குள் நொட்டிலுள்ள எல்லொ உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெி 
ஆகலைளும் உட்படுமொறு, ஏற்ைனமவ ெயொரிக்ைப்பட்ட மவகலத் ெிட்டதமொன்றிற்கு அகமவொை நடமொடும் 
ஆய்வுகூடங்ைகள ஈடுபடுத்ெி மமற்தசொன்ன பணிைள் நிகறமவற்றப்பட்டன. இருக்ைின்ற பணியொட் தெொகுெி, 
அரசொங்ைத்ெினொல் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட மமலெிை மநரக் தைொடுப்பனவு என்ற வகரயகறைளுக்குக் ைட்டுப்பட்டு 
ஆய்வுகூடங்ைளின் அன்றொன பரிமசொெகன நடவடிக்கைைளுக்குத் ெகட ஏற்படொெவொறு இப் பணிைள் 
முகறயொன ெிட்டதமொன்றிற்கு அகமய மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன. இென் ைீழ் 2014 ஆம் வருடத்ெில் 510 
தவளிக்ைளப் பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் 500 தவளிக்ைளப் 
பரிமசொெகனைகள நடொத்துவெற்கு முடிந்ெது. உற்பத்ெியொளர்ைளின் மவண்டுமைொளுக்கு அகமய 
பரிமசொெகனைளின் எண்ணிக்கை அெிைரித்ெிருப்பதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெில் முன்மனற்றம் 125% 
வெீமொகும். 
 

உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெிைளின் ெரத்கெ மமம்படுத்தும் வகையில் நுண்ணுயிரியல் பரிமசொெகன 
நடவடிக்கைைள் 2014 ஆம் வருடத்ெில் 476 மொெிரிைளுக்ைொை  மமற்தைொள்ளப்பட்டதுடன், 2015 ஆம் 
வருடத்ெில் இது 392 மொெிரிைளொகும். இந்ெ 392 மொெிரிைளுக்ைொைவும் மமற்தைொள்ளப்பட்ட பரிமசொெகனைளின் 
எண்ணிக்கை 1,176 ஆகும். ISOெரச் சொன்றிெழுக்ைொை விண்ணப்பிக்ை எெிர்பொர்க்கும் உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 
உற்பத்ெிச்சொகலைளின் முக்ைிய மவண்டுமைொளின் அடிப்பகடயில் 10 ெடகவைள் பயணங்ைகள 
மமற்தைொண்டு 17 மொெிரிைள் மசைரிக்ைப்பட்டு 86 பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்பட்டன. இது 2015 ஆம் 
வருடத்ெிற்ைொன இலக்குடன் ஒப்பிடுகையில் 102% வெீ முன்மனற்றமொகும். 
 

மமலும், உலர்த்ெிய மெங்ைொய் உற்பத்ெியின் மபொது பொவிக்ைப்படுைின்ற நீர் உரிய ெரத்ெில் 
ைொணப்படுைின்றெொ? என்பகெப் பரிமசொெிப்பெற்ைொை, அந்ெ நீரில் நுண் ைிருமிைள், இரசொயனப் தபொருட்ைள், 
பொர உமலொைங்ைள் தெொடர்பொன பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்படுைின்றன. இெற்ைகமய 180 
மொெிரிைளுக்ைொை நுண்ணுயிரியல், இரசொயன பகுப்பொய்வுைள் மமற்தைொள்ளப்பட்டதுடன், பொர உமலொைப் 
பகுப்பொய்விற்ைொை 25 நீர் மொெிரிைள் பரிமசொெிக்ைப்பட்டன. 2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன இலக்குடன் 
ஒப்பிடுகையில் இது 87% வெீ முன்மனற்றமொகும். இந்ெ மொெிரிைளிலிருந்து 07 வகையொன பொர 
உமலொைங்ைளுக்ைொை 175 பரிமசொெகனைள் மமற்தைொள்ளப்பட்டன. 
 

Q5வெங்காய் எண்தணய் உற்பத்ெிக் பகத்தொழிபைக் கட்டிதயழுப்புெல் 
 
Aகைப்படம் தசய்யப்பட்ட வெங்காய் எண்தணய் தொடர்பில் சந்பெ கண்காணிப்பு நடவடிக்பககபள 
வமற்தகாள்ளல் 
 
உணவொை உட்தைொள்ளப்படுைின்ற மெங்ைொய் எண்தணய்யிலுள்ள உடல்நல இயல்பு தெொடர்பொைவும், இவ் 
உற்பத்ெிைகள உரிய ெரத்ெில் உற்பத்ெி தசய்வெற்ைொைப் பயன்படுத்ெப்படுைின்ற மூலப் தபொருட்ைள், ெரம் 
குன்றொது அவ் உற்பத்ெிைள் சந்கெக்கு வருெல் முெலொன விடயங்ைகள மநொக்ைொைக் தைொண்டு ெரக் 
ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவினொல் ஆரொய்ச்சி மற்றும் மெிப்படீ்டு நடவடிக்கைைள் 
முன்தனடுக்ைப்படுைின்றன.  
 
ைலப்படம் தசய்யப்பட்ட மெங்ைொய் எண்தணய் தெொடர்பில் ைிகடக்ைப் தபற்ற பகுப்பொய்வுப் தபறுமபறுைகள 
சுைொெொர அகமச்சிடமும், நுைர்மவொர் அெிைொர சகபயிடமும் சமர்ப்பித்து, சட்ட நடவடிக்கைைள் மூலம், 
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சுத்ெமொன மெங்ைொய் எண்தணய் எனக் கூறிக் தைொண்டு ைலப்படத் மெங்ைொய் எண்தணய் வியொபொரத்ெில் 
ஈடுபடுவகெக் ைட்டுப்படுத்துவெற்கு பங்ைளிப்புச் தசய்யப்பட்டது. 
 
ெீவின் மொவட்ட அடிப்பகடயில் சந்கெயில் ைொணப்படுைின்ற மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைகளச் 
மசைரித்து, ைலப்படத் மெங்ைொய் எண்தணய் பரிமசொெகனைகள நடொத்தும் பணிைள் தெொடர்ச்சியொை 2015 ஆம் 
வருடத்ெிலும் மமற்தைொள்ளப்பட்டன. சிறிய, நடுத்ெர மற்றும் பொரிய அளவிலொன வியொபொர நிகலயங்ைள் 
அகனத்தும் உட்படுமொறு முகறயொை இக் ைண்ைொணிப்புப் பணிைள் முன்தனடுக்ைப்பட்டன. அமெ மபொன்று 
நுைர்மவொர் அெிைொர சகபயுடன் இகணந்து சந்கெயிலுள்ள மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைகளச் மசைரித்து, 
அந்ெ மொெிரிைகளப் பரிமசொெித்து தபறுமபறுைகளப் தபற்றுக் தைொடுத்து மமற்தசொன்ன பணிக்கு பங்ைளிப்புச் 
தசலுத்ெப்பட்டது. இெற்ைகமய 2015 ஆம் வருடத்ெில் 150 மொெிரிைள் பரிமசொெிக்ைப்பட்டதுடன், ைலப்படத் 
மெங்ைொய் எண்தணய் இருந்ெ வெீம் 76% வெீமொைக் ைொணப்பட்டது. 2014 ஆம் வருடத்ெில் 
மமற்தைொள்ளப்பட்ட மொெிரிைளுள் 72% வெீம் ைலப்படத் மெங்ைொய் எண்தணய் எனக் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. 
இெற்ைகமய 2015 ஆம் வருடத்ெில் மெங்ைொய் எண்தணய் ைலப்படம் தசய்வெில் அெிைரிப்புக் 
ைொணப்படுைின்றகம அவெொனிக்ைப்படுைின்றது. மெங்ைொய் எண்தணய்க் கைத்தெொழிகல தெொடர்ந்தும் 
முன்தனடுத்துச் தசல்வெிலும், நுைர்மவொரின் சுைொெொரத்ெிலும் இது மமொசமொன நிகலகயத் 
மெொற்றுவித்துள்ளது. அத்துடன், மெங்ைொய் எண்தணய்யில் ைலப்படம் தசய்யொெ மபொெிலும், ெரமற்ற 
மெங்ைொய் எண்தணய் சந்கெயில் உள்ளெொைவும் ஆய்வுைள் மூலம் ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. இெற்ைகமய, 
தைொழுப்பு, அமிலத் ென்கம ெர நிர்ணயங்ைளுடன் இணங்ைொெ 32% வெீமும், அயடின் அளவு இணங்ைொெ 
87% வெீமும் (ைலப்படத் மெங்ைொய் எண்தணய் மற்றும் ைழிவு ைலப்படத் மெங்ைொய் எண்தணய்) என்றவொறு 
ெரத்ெில் குகறந்ெ மெங்ைொய் எண்தணய் சந்கெயில் ைொணப்படுவெொை ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
 

Bவெங்காய் எண்தணய் உற்பத்ெிக் பகத்தொழிைின் ெரத்பெ வமம்படுத்ெல் 
 
மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிகல உரிய ெரத்ெின் ைீழ் தைொண்டு வருவெற்ைொை மெங்ைொய் 
எண்தணய் உற்பத்ெி ஆகலைள் சொர்ந்ெெொை ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மவகலத் ெிட்டதமொன்று 
நகடமுகறப்படுத்ெப்பட்டது. இெற்ைகமய மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெியில் மூலப் தபொருளொைப் 
பயன்படுத்ெப்படுைின்ற தைொப்பகரத் மெங்ைொய் இருப்புைள் உரிய ெரத்ெில் உள்ளனவொ? என்பகெயும், 
உற்பத்ெி தசய்யப்படுைின்ற மெங்ைொய் எண்தணய் உரிய ெரத்ெில் ைொணப்படுைின்றெொ? என்பகெயும், 
மெங்ைொய் எண்தணய் வடித்தெடுத்ெல் விகனத்ெிறன் மிக்ைவொறு இடம்தபறுைின்றெொ? என்பகெயும் 
பரீட்சிப்பெற்ைொை முகறமய தைொப்பகரத் மெங்ைொய், மெங்ைொய் எண்தணய், புன்னொக்கு என்பவற்றின் 
மொெிரிைகள, மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெித் தெொழிற்சொகலைள் சொர்ந்ெெொை மசைரித்து பரிமசொெகனக்கு 
உட்படுத்ெப்பட்டு, பரிமசொெகன தபறுமபறுைள் விநிமயொைிக்ைப்பட்டன. இெற்ைகமய 2015 ஆம் வருடத்ெில் 
105 மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைளும், 67 தைொப்பகரத் மெங்ைொய் மொெிரிைளும், 76 புன்னொக்கு மொெிரிைளும் 
பரீட்சிக்ைப்பட்டதுடன், 2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன இலக்குடன் ஒப்பிடுகையில் இந்ெ எல்லொ 
பரிமசொெகனைளினதும் முன்மனற்றம் 100% வெீமொகும். இெற்ைகமய ைொலி, மொத்ெகற, புத்ெளம், 
குருணொைல், ைம்பெொ, தைொழும்பு ஆைிய மொவட்டங்ைளில் அகமந்துள்ள மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெி 
ஆகலைள் பரீட்சிக்ைப்பட்டதுடன், உரிய ெரத்துடன் இணங்ைொெ மெங்ைொய் எண்தணய் 65% வெீமும், 
தைொப்பகரத் மெங்ைொய் 74% வெீமும், புன்னொக்கு 82% வெீமும் பெியப்பட்டது. உரிய ெரத்துடன் 
இணங்ைொகம தெொடர்பொை வகுத்ெகமத்ெல் அபிவிருத்ெிப் பிரிவு ஊடொை உற்பத்ெியொளர்ைகளத் 
தெளிவூட்டுவெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும். 
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82 மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைள் பரீட்சிக்ைப்பட்டன. இந்ெ மொெிரிைள் இலங்கைத் ெர நிர்ணயத்துடன் 
உடன்படொகம பின்வருமொறு இடம்தபற்றுள்ளது 

 

 அளவுவகால் ெரத்துடன் 
உடன்படாபம  

(%) 

ெரத்ெிற்கு உட்படாெ 
தபறுவபறுகளின் 

இபடப்பட்ட ென்பம 

வெங்காய் 
எண்தணய்க்கான 

இைங்பகத் 
ெரநிர்ணயம் 

1. நிறம் 16% 6 – 8 ஆைக் குகறந்ெது 5 
2. அயடின் அளவு 17% 11.1 – 27.8 11.0 – 7.5 
3. விடுவிக்ைப்பட்ட தைொழுப்பு அமில அளவு 77% 0.9 – 5.0 ஆைக் கூடியது 0.8 

அட்டவபண இை. 08-மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைள் 

18 தூய மெங்ைொய் எண்தணய் மொெிரிைள் பரீட்சிக்ைப்பட்டன. இந்ெ மொெிரிைள் அகனத்தும் உரிய ெர 
நிர்ணயத்துடன் உடன்படுைின்றன. 
 

67 தகாப்பபரத் வெங்காய் மாெிரிகள் பரீட்சிக்கப்பட்டன. 
 
 அளவுவகால் ெரத்துடன் 

உடன்படாபம (%) 
தகாப்பபரத் வெங்காய்க்கான 

இைங்பகத் ெரநிர்ணயம் 

1. எண்தணய் அளவு 74% ஆைக் குகறந்ெது 68% வெீம் 
 

அட்டவபண இை. 09-தகாப்பபரத் வெங்காய் மாெிரிகள் பரீட்சிக்கப்பட்டன. 
 

76 புன்னாக்கு மாெிரிகள் பரீட்சிக்கப்பட்டன. 
 
 அளவுவகால் ெரத்துடன் 

உடன்படாபம (%) 
புன்னாக்கிற்கான இைங்பகத் 

ெரநிர்ணயம் 

1. எண்தணய் அளவு 82% 8% - 5% 
அட்டவபண இை. 10 - புன்னாக்கு மாெிரிகள் பரீட்சிக்கப்பட்டன. 
 

 

பிற தவளிச் தசயற்பாடுகள் 

 

1. இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர சகபயினொல் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்ட மற்றும் இலங்கையின் ெத்துவம் 
தபற்ற ெரொெர அங்ைீைொரத்கெப் தபற்றுக் தைொண்ட ஆய்வுகூடங்ைளுக்ைொை நடொத்ெப்பட்ட ைண்ைொட்சியில் 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிகவப் 
பிரெிநிெித்துவப்படுத்ெல்.SLAB – LAB Conformity Trade Fair: A Knowledge Market for Quality Conscious 

People. 10th November 2015 at BMICH. 

 

2. SAARC Expert Group on Accreditation – 4th Meeting – Colomboமொநொட்டில்2015 நதவம்பர் மொெம் 20 ஆம் 
ெிைெி பங்குபற்றுெல். 

 

3. மெங்ைொய் எண்தணய்யின் ெரம் மற்றும் ெரக் ைட்டுப்பொட்டு மற்றும் ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவின் பணிைள் 
தெொடர்பில் மெங்ைொய் எண்தணய் உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிலொளர்ைகளத் தெளிவூட்டும் தபொருட்டு 
2015.11.30 ஆம் ெிைெி நடொத்ெப்பட்ட தசயலமர்வில் பங்குபற்றுெல். 
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4. தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் வகுத்ெகமத்ெல், அபிவிருத்ெிப் பிரிவிற்கு ஆட்மசர்ப்புச் 
தசய்யப்பட்ட புெிய பரிமசொெகனயொளர்ைளுக்ைொை, ஆய்வுகூடத்ெில் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தபௌெீை 
இரசொயனப் பரிமசொெகனைள் தெொடர்பொன தசயலமர்தவொன்கற 2015 ெிதசம்பர் மொெம் 22, 23 ஆம் 
ெிைெிைளில் நடொத்துெல். 

 
5. சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி மற்றும் ஆரொய்ச்சிப் பிரிவு ைலந்து தைொள்ளும் உள்நொட்டு, தவளிநொட்டு 

ைண்ைொட்சிைளுக்ைொை மொெிரிைகள ெயொர் தசய்து தைொடுத்ெல். 
 

6. தெங்கு உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிலொளர்ைளின் மவண்டுமைொளுக்கு அகமய, அவ் உற்பத்ெி நிறுவனங்ைளில் 
பணியொற்றும் ஊழியர்ைளுக்கு, இலங்கை ெர நிர்ணயங்ைளுக்ைொன பயிற்சிப் பொடதநறிதயொன்கற 
நடொத்துெல். 
 

சந்பெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 
 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் பிரெொன நடவடிக்கைப் பிரிவொை இயங்கும் சந்கெப்படுத்ெல் 
அபிவிருத்ெி மற்றும் ஆரொய்ச்சிப் பிரிவு, 2015 ஆம் வருடத்ெில் ெனது மசகவ தபறுனர்ைளொன தெங்கு 
விற்பகனயொளர்ைள்/ ஏற்றுமெியொளர்ைள், கைத்தெொழிலொளர்ைள் மற்றும் பிற மசகவைகளப் தபற்றுக் 
தைொள்மவொர்ைளுக்ைொை பல்மவறு நிைழ்ச்சித் ெிட்டங்ைகள அமுல் தசய்ெதுடன், குறித்ெ வருடத்ெில் 
இலங்கையில் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைள் ஏற்றுமெி மூலம் தபறப்பட்ட வருமொனத்ெில் 
குறிப்பிடத்ெக்ை அெிைரிப்பு ைொணப்படுவதுடன், இது ரூ. 75.26 பில்லியனொைப் பெிவொைியுள்ளது. தெங்கு 
உற்பத்ெி விற்பகனயொளர்ைளின் தவற்றிக்குப் தபரிதும் மெகவப்படுைின்ற சரியொன சந்கெப்படுத்ெல் 
ெைவல்ைகளயும், ெரவுைகளயும் அறிக்கையிடுவெில் சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் 
பிரிவினொல் 2015 ஆம் வருடத்ெில் பொரிய பணி நிகறமவற்றப்பட்டதுடன், ஏற்றுமெி இலக்குைகளத் 
ெொண்டிச் தசல்வெற்கு இது தபரிதும் உறுதுகணயொை அகமந்ெது. 

 

 

2015 ஆம் வருடத்ெிற்கான தசயற் ெிட்டத்ெிற்கு அபமய அமுல் தசய்யப்பட்ட 
பிரொன பணிகள்: 

 
 தெங்குக் கைத்தெொழில் துகறகய மமற்பொர்கவ தசய்ெலும், மெகவயொன வசெிைகள வழங்குெலும். –

ஏற்றுமெியொளர்ைள், தென்னந் மெொட்டக்ைொரர்ைள் மற்றும் இகடத் ெரைர்ைகளப் பெிவு தசய்ெல். 
 

 தெங்கு சொர்ந்ெ ஏற்றுமெி மற்றும் இறக்குமெி நடவடிக்கைைகள மமற்பொர்கவ தசய்ெல். 
 

 சந்கெப் பிணக்குைகளத் ெீர்த்து கவத்ெல். 
 

 முழுத் மெங்ைொய் மற்றும் தைொப்பகரத் மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனைகள நடொத்துெல். 
 

 08 உள்நொட்டு ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றியென் மூலம் சுற்றொடல் மநசம் தைொண்ட தெங்கு சொர்ந்ெ 
கைத்தெொழிற்சொகலைள் தெொடர்பில் மக்ைகளத் தெளிவூட்டல். 

 

 தும்பு மற்றும் பயிர்ச் தசய்கை மூலங்ைள் தெொடர்பில் மஜர்மனியில் நகடதபற்ற IPM - 2015 
ைண்ைொட்சியிலும், ரஷ்யொவில் நகடதபற்ற Flowers - 201502 ைண்ைொட்சிைளிலும் ஏற்றுமெி 
நிறுவனங்ைகளப் பங்குபற்றச் தசய்ெல், மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் தெொடர்பொை ஜப்பொனில் 
நகடதபற்ற IFIA ைண்ைொட்சியிலும், பிரொன்சில் நகடதபற்ற Fi - Ni ைண்ைொட்சியிலும் ஏற்றுமெி 
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நிறுவனங்ைகள பங்குபற்றச் தசய்ெல் மற்றும் சீனொவில் நகடதபற்ற 3rd China – South Asia Exposition 
ைண்ைொட்சியில் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப பங்குபற்றுெல். 

 

 தெங்கு மற்றும் தசவ்விளநீர் ஏற்றுமெிக்ைொை அனுமெிப் பத்ெிரங்ைகள விநிமயொைித்ெலும், ெற்ைொலிை 
ஏற்றுமெிக்ைொை அனுமெிப் பத்ெிரங்ைகள விநிமயொைித்ெலும். 

 

 நொளொந்ெம் தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளின் சந்கெ விகலைகள ஊடைங்ைளுக்குப் 
தபற்றுக் தைொடுத்ெல். 

 

 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளின் அளவுைள், ஏற்றுமெி/ இறக்குமெி அளவுைள், 
ஏலவிற்பகன விகல நிலவரங்ைள், உலைச் சந்கெ விகல நிலவரங்ைள் அடங்ைிய வொரொந்ெ அறிக்கை, 
மொெொந்ெ அறிக்கை மற்றும் 2014 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன இலங்கை மெங்ைொய் உற்பத்ெி நிலவரங்ைள் 
தெொடர்பொன அறிக்கை என்பன தவளியிடப்பட்டன. 

 

 தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள விருத்ெி தசய்வது தெொடர்பில் உள்நொட்டு, 
தவளிநொட்டுச் சந்கெ நிலவரங்ைள் தெொடர்பில் தெொழில் முயற்சியொளர்ைகளத் தெளிவூட்டும் 
நிைழ்ச்சிைகள நடொத்துெலும், அவற்றுடன் இகணந்து தசயற்படுெலும். 

 

 தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிக் கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு உெவியொை துகண ஒப்பந்ெ முகறயின் ைீழ் 
அரசொங்ை நிறுவனங்ைளுக்குத் மெகவயொன தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைகள, தெங்கு 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயில் பெிவு தசய்து தைொண்டுள்ள வழங்குனர்ைளிடமிருந்து தபற்றுக் 
தைொடுப்பெற்கு நடவடிக்கைைகள எடுத்ெல். 

 

 வணிைத் ெிகணக்ைளத்துடன் இகணந்து ரஷ்யொ, பொைிஸ்ெொன் ஆைிய நொடுைளுக்ைொன வர்த்ெை 
உடன்படிக்கைைள் தெொடர்பொன மபச்சுவொர்த்கெைளில் பங்குபற்றுெலும், மெகவயொன ெைவல்ைகள 
வழங்குெலும். 

 

 உலர்த்ெிய மெங்ைொய், பசுகமயொன மெங்ைொய் எண்தணய், மெங்ைொய்ப் பொல் முெலொன உற்பத்ெிைளின் 
உற்பத்ெிச் தசலவுைள் மற்றும் தவளிநொட்டுச் சந்கெ நிலவரங்ைள் தெொடர்பில் மெிப்படீ்டு 
நடவடிக்கைைகள மமற்தைொள்ளல். 

 

 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெியொளர்ைளுக்ைொை தவளிநொட்டுச் சந்கெ நிலவரங்ைள் 
தெொடர்பில் ெைவல்ைகள வழங்குெல். 

 

 தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள ஏற்றுமெி தசய்யும் மபொது இலங்கையின் அகடயொளத்கெ 
உறுெி தசய்யும் வகையில், “CEYLON COCONUT” எனும் வியொபொரப் தபயகரப் தபற்றுக் 
தைொள்வெற்குத் மெகவயொன நடவடிக்கைைகள எடுத்ெல். 

 

சந்பெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆராய்ச்சிப் பிரிவினால் 2015 ஆம் வருடத்ெில் அமுல் தசய்யப்பட்ட 
நிகழ்ச்சித் ெிட்டங்களும் அவற்றின் முன்வனற்றங்களும் வருமாறு: 
 

3.1உற்பத்ெியாளர்களினதும் எெிர்காை தகாள்வனவர்களினதும் வபையபமப்தபான்பற உருவாக்குெல் 

 

3.1.1 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சார்ந்ெ முடிவுப் தபாருட்களின் சந்பெப்படுத்ெல் நடவடிக்பககளில் 
ஈடுபட்டுள்வளாபரயும், தென்னந் வொட்டங்கபளயும் பெிவு தசய்ெல் 

 

2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் வருடத்ெில் தெங்குக் கைத்தெொழில் சொர்ந்ெெொை 
ஏற்றுமெியில் ஈடுபட்டுள்ள ஏற்றுமெியொளர்ைளின் பெிவில் சற்றுக் குகறவு ைொணப்பட்ட மபொெிலும், 
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தென்னந் மெொட்டங்ைளின் பெிவு 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் வருடத்ெில் 46% வெீ 
முன்மனற்றத்கெக் ைொட்டுைின்றது. 
2014, 2015 ஆம் வருடங்களில் பின்வருமாறு பெிவு நடவடிக்பககள் இடம்தபற்றுள்ளன. 
 

  2015 2014 
1. ஏற்றுமெியொளர்ைள் 550 612 
2. ெரைர்ைள் 17 21 
3. வர்த்ெைர்ைள் 67 86 
4. தென்னந் மெொட்டங்ைள் 276 189 

அட்டவபண இை. 11-2014, 2015 ஆம் வருடங்களில் பின்வருமாறு பெிவு நடவடிக்பககள் இடம்தபற்றுள்ளன 

 
3.1.2 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெி ஏை விற்பபனகபள நடாத்துெல் 
 
3.1.2.1 தகாழும்பு முழுத் வெங்காய் ஏைவிற்பபன 
 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயினொல் 1994 இல் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட மெங்ைொய் ஏலவிற்பகன 2015 ஆம் 
வருடத்ெிலும் நடொத்ெப்பட்டது. இெற்ைகமய 2015 ஆம் வருடத்ெில் 50 மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனைள் 
நடொத்ெப்பட்டு, தெங்குச் தசய்கையொளர்ைளுக்கு ெமது உற்பத்ெிைளுக்கு நியொய விகலக்குப் தபற்றுக் 
தைொள்வெற்கும், தைொள்வனவொளர்ைளுக்கு ெரத்ெில் சிறந்ெ மெங்ைொய் இருப்புைகளப் தபற்றுக் 
தைொள்வெற்கும் சந்ெர்ப்பம் வழங்ைப்பட்டது. 
 

அடிக்ைடி விகலத் ெளம்பலுக்கு உட்படுைின்ற மெங்ைொய் விகலகய நிகலயொன மட்டத்ெில் மபணும் 
வகையில் வொரொந்ெம் நடொத்ெப்பட்ட மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனைள் மெங்ைொய் விகலகய மபணுவெற்கு 
ெீர்க்ைமொன பணிகய நிகறமவற்றியதுடன், மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனயின் உற்பத்ெி விகளவுப் 
தபருக்ைத்கெக் கூட்டுவெற்கு சந்கெப்படுத்ெல், ஆரொய்ச்சிப் பிரிவு 2015 ஆம் வருடத்ெில் முன்நின்று 
தசயற்பட்டது. 
 

2015இல் நடாத்ெப்பட்ட ஏைவிற்பபனகளுக்கு62,136,935 முழுத் வெங்காய்கள் முன்பவக்கப்பட்டன. 
 

வருடம் வெங்காய்களின் எண்ணிக்பக சராசரி விபை 

(1,000 வெங்காய்களுக்கு) முன்பவக்கப்பட்டது விற்கப்பட்டது 

2014 71,505,228 43,153,617 32,301.76 
2015 62,136,935 44,994,090 33,639.82 

அட்டவபண இை. 12 

 
மெகவயொன எவருக்கும் மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனயில் ைலந்து தைொள்ளக் கூடியவொறு, முழுத் மெங்ைொய் 
ஏலவிற்பகனகய இகணயத் ெளத்ெினூடொை அமுல் தசய்வெற்ைொன நடவடிக்கைைள் பூர்த்ெி  
தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்ெ முகறயின் ைீழ் மெங்ைொய் ஏலவிற்பகன 2016 ஆம் வருடத்ெிலிருந்து 
நகடமுகறப்படுத்ெப்படவுள்ளது. 
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3.1.2.2 பிரவெச முழுத் வெங்காய் ஏைவிற்பபன 

 

சிறிய மற்றும் நடுத்ெர தெங்குச் தசய்கையொளர்ைளுக்கு ெமது உற்பத்ெிைளுக்கு நியொய விகலகயப் 
தபற்றுக் தைொள்ளக் கூடியவொறு ஆரம்பிக்ைப்பட்ட பிரமெச மெங்ைொய் ஏலவிற்பகன 2015 ஆம் வருடத்ெில் 
மொெத்ெிற்கு ஒரு ெடகவ வெீம் 12 ெடகவ குளியொப்பிட்டியில் நடொத்ெப்பட்டதுடன், இவ் 
ஏலவிற்பகனயின் முன்மனற்றம் வருமொறு: 
 

 

வருடம் வெங்காய்களின் எண்ணிக்பக சராசரி விபை 

(1,000 வெங்காய்களுக்கு) முன்பவக்கப்பட்டது விற்கப்பட்டது 

2014 747,600 619,600 33,763.69 
2015 1,834,570 1,434,842 36,622.35 

 

2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் வருடத்ெில் நடொத்ெப்பட்ட குளியொப்பிட்டி மெங்ைொய் 
ஏலவிற்பகனக்கு முன்கவக்ைப்பட்ட மெங்ைொய்ைளின் எண்ணிக்கை 145% வெீத்ெினொல் அெிைரித்துள்ளது. 
 

4.1.2.3 தகாப்பபரத் வெங்காய் ஏைவிற்பபன 

 

2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் வருடத்ெில் நடொத்ெப்பட்ட தைொப்பகரத் மெங்ைொய் 
ஏலவிற்பகனக்கு முன்கவக்ைப்பட்ட தைொப்பகரத் மெங்ைொய் அளவு குகறவகடந்துள்ளது.  
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் 30 தைொப்பகரத் மெங்ைொய் 
ஏலவிற்பகனைள் நடொத்ெப்பட்டதுடன், தைொப்பகரத் மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனக்கு முன்கவக்ைப்பட்ட 
தைொப்பகரத் மெங்ைொய் அளவுைள் வருமொறு: 
 

வருடம் தகாப்பபரத் வெங்காய் அளவு சராசரி விபை 

(250 கி.கி. ரூ) 

முன்பவக்கப்பட்ட 
அளவு (கி.கி.) 

விற்கப்பட்ட அளவு 
(கி.கி.) 

அெிசிறந்ெ இை. 1 அெிசிறந்ெ இை. 2, 3 

2014 552,172 525,931 43,406.00 38,815.00 
2015 293,085 260,292 41,035.00 37,516.00 

 

 

3.1.2.4 சந்பெப் பிணக்குகள் தொடர்பான நடவடிக்பககள் 

 

சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவின் 
ெகலகமயில் நடொத்ெப்பட்ட மெங்ைொய் மற்றும் தைொப்பகரத் 
மெங்ைொய் ஏலவிற்பகனைளின் மபொது எழுந்ெ 
பிணக்குைகளத் ெீர்ப்பெற்ைொை அளப்பரிய பணி 
நிகறமவற்றப்பட்டதுடன், தெங்கு மற்றும் தெங்கு 
உற்பத்ெிைகள ஏற்றுமெி தசய்யும் மபொது எழுைின்ற சந்கெப் 
பிணக்குைகளத் ெீர்ப்பெற்ைொைவும் இப் பிரிவு அளப்பரிய 
பங்ைொற்றியது. 
 

                                                             படம் எண் 04-உள்ளூர் ைண்ைொட்சி 
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3.1.3 ெனியார்துபறயின் பங்களிப்புடன் சந்பெப்படுத்ெல் வழிமுபறகபள ஏற்பாடு தசய்ெல் 
 
 
3.1.3.1 உள்நாட்டு வர்த்ெகக் கண்காட்சிகள் 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் ைீழ்க் ைொட்டப்பட்டவொறு 08 
உள்நொடு ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றி தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளின் ெரம் தெொடர்பொைவும், தெங்கு சொர்ந்ெ 
கைத்தெொழில்ைள் தெொடர்பொைவும், உற்பத்ெி, ஏற்றுமெித் ெைவல்ைகள கைத்தெொழிலொளர்ைள், பொடசொகல 
மொணவர்ைள், தபொது மக்ைளிகடமய பிரபல்யப்படுதுவெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. 
 கண்காட்சியின் தபயர் இடம் ஏற்பாடு தசய்ெல் 

1. JIFT வர்த்ெைக் ைண்ைொட்சி யொழ்ப்பொணம் இலங்கை ைண்ைொட்சி மற்றும் மொநொட்டு 
சம்மமளனம். 

2. இகளஞர் ெிறன் ைல்விக் ைண்ைொட்சி தபொல்தைொல்கல இகளஞர் மசகவைள் மன்றம் 

3. மலியமெவ் மமலொ ைண்ைொட்சி குருணொைல் குருணொைல் மலியமெவ ைல்லூரி பகழய 
மொணவர் சங்ைம் 

4. ைல்விக் ைண்ைொட்சி மினுவொங்தைொகட தரஜ ீ ரணதுங்ை வித்ெியொலயம், 
மினுவொங்தைொகட. 

5. புமரொபுட் புமரொதபக் மற்றும் எக்பிஸ் – 2015 
ைண்ைொட்சி 

தைொழும்பு மெசிய ைமத்தெொழில் மபரகவ 

6. உலை சுற்றுலொ ெினம் ைொலி மத்ெிய ைலொச்சொர நிெியம் 

7. நத்ெொமல – 2015 ைட்டுமனரிய ைட்டுமனரிய புனிெ தசபஸ்ெியன் மத்ெிய 
மைொ வித்ெியொலய பகழய மொணவர் 
சங்ைம். 

8. ைொலுசமய ைொலி தென் மொைொண ஆளுனர் அலுவலைம். 

 

3.1.3.2 தவளிநாட்டு வர்த்ெகக் கண்காட்சிகள் 
 
தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைள் ஏற்றுமெி மூலம் கூடுெலொன அந்நியச் 
தசலொவணிகய சம்பொெிக்கும் மநொக்குடன், ஒவ்தவொரு வருடமும் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப 
தவளிநொட்டு வர்த்ெைக் ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றும் அமெ மவகள, ஏற்றுமெியொளர்ைகள இக் 
ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றுவிக்ைச் தசய்வெற்கும் அெிைொர சகப நடவடிக்கை எடுக்ைின்றது. இவ்வொறு 
சர்வமெச ைண்ைொட்சிைளில் பங்குபற்றுவென் மூலம், தவளிநொட்டு ெருவித்ெற் ைட்டகளைகள கூடுெலொைப் 
தபற்றுக் தைொள்வெற்கும், புெிய தைொள்வனவொளர்ைகளத் மெடிக் தைொள்வெற்கும், மபொட்டுமிகு உற்பத்ெிப் 
தபொருட்ைள் தெொடர்பில் தெளிகவப் தபற்றுக் தைொள்வெற்கும், நொளுக்கு நொள் தபொருட்ைளின் 
ெரநிர்ணயங்ைள் தெொடர்பில் நல்ல தெளிகவப் தபற்றுக் தைொள்வெற்கும் சந்ெர்ப்பம் ைிட்டுைின்றது. சர்வமெச 
வர்த்ெைக் ைண்ைொட்சிைளில் உற்பத்ெியொளர்ைகள/ ஏற்றுமெியொளர்ைகள பங்குபற்றுவிக்ைச் தசய்வென் மூலம் 
இலங்கைக்கு தவளிநொட்டுச் சந்கெைகள மமலும் விருத்ெி தசய்து தைொள்வெற்கு முடிவதுடன்,  தெங்குக் 
கைத்தெொழில் மூலம் ஈட்டப்படுைின்ற அந்நியச் தசலொவணி சம்பொத்ெியமும் அெிைரிக்ைின்றது. இது 
இலங்கையின் மெசிய தபொருளொெொரத்கெ வலுவூட்டுவெற்கு உறுதுகணயொை அகமைின்றது என்பது 
குறிப்பிடத்ெக்ைது. 
 

 

 



 

28 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிகார சபப கீழ்க் காணும் சர்வவெச கண்காட்சிகளில் 
பங்வகற்றது. 
 
i. பூங்கா மற்றும் வடீ்டுத் வொட்ட அைங்காரம் தொடர்பில் வேர்மனியில் நபடதபற்ற IPM சர்வவெச 
வர்த்ெகக் கண்காட்சி – இக் ைண்ைொட்சியில் 2015 ஆம் வருடத்ெில் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் 
தபனரின் ைீழ் 04 ஏற்றுமெியொளர்ைள் பங்மைற்றதுடன், இென் மபொது தெங்கு நொர் சொர்ந்ெ தபறுமெி 
மசர்க்ைப்பட்ட உற்பத்ெிைள், தும்புச் மசொறு மூலம் உற்பத்ெி தசய்யப்பட்ட தபொருட்ைள், ெிகர, தும்பு 
பூச்சொடிைள், தூரிகை, பயிர்ச் தசய்கை தபொெிைள் ஆைிய உற்பத்ெிைளுக்ைொை தைொள்வனவொளர்ைகளத் மெடிக் 
தைொள்வெற்கு கூடுெலொன சந்ெர்ப்பம் ைிட்டியது. 
 

இக் தைொள்வனவொளர்ைளுடன் மநரடி தெொடர்புைகள ஏற்படுத்ெிக் தைொள்வென் மூலம் நீண்டைொல 
நன்கமைகளப் தபற்றுக் தைொள்ளக் கூடியெொை இருக்கும். இக் ைண்ைொட்சியில் பங்குபற்றியென் பின் 
இலங்கை ஏற்றுமெியொளர்ைளுக்கு ரூ. 80.0 மில்லியன் தபறுமெியொன ெருவித்ெற் ைட்டகளைள் 
ைிகடத்துள்ளெொை ஏற்றுமெியொளர்ைளினொல் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபக்கு அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

ii. உணவு, பொன வகைைள் தெொடர்பில் சந்கெ வொய்ப்புைகளயும், நுைர்மவொகரயும் இலக்ைொை கவத்து 
ஜப்பொனின் மடொக்ைிமயொ நைரில் நகடதபற்ற பிரெொன வர்த்ெைக் ைண்ைொட்சிதயொன்றொன IFIA ைண்ைொட்சியில் 
இரண்டொவது ெடகவயொைவும் 04 ஏற்றுமெியொளர்ைகள/ கைத்தெொழிலொளர்ைகள பங்மைற்ைச் தசய்வெற்கு 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப நடவடிக்கை எடுத்ெது. 
 

மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைள் ஜப்பொன் சந்கெயில் பரவலொைக் ைொணப்படுவெில்கல என்பதுடன், 
இங்கு மெங்ைொய் உள்ளடீு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளொன தூய மெங்ைொய் எண்தணய், மெங்ைொய்ப் பொல், மெங்ைொய்ப் 
பொல்மொ, மெங்ைொய் நீர், தசவ்விளநீர் மபொன்ற உற்பத்ெிைளுக்கு புெிய தைொள்வனவொளர்ைகளத் மெடிக் 
தைொள்வெற்கும், ெற்மபொது ஏற்றுமெி தசய்யப்படுைின்ற தபொருட்ைளின் தைொள்வனவொளர்ைளுடன் உள்ள 
தெொடர்பிகன விருத்ெி தசய்து தைொள்வெற்கும் சந்ெர்ப்பம் ைிட்டியது. ஜப்பொன் இறக்குமெியொளர்ைள் இவ் 
உற்பத்ெிைளுக்கு உயர் ெரநிர்ணயங்ைகள எெிர்பொர்ப்பெொல், அவர்ைளுள் ஒருசிலர் இலங்கைக்கு வந்து 
உற்பத்ெிப் தபொருட்ைளின் ெரம் தெொடர்பில் பரீட்சித்துப் பொர்த்ெதுடன், இனிவரும் ைொலங்ைளில் அவ் 
உற்பத்ெிைகள ஏற்றுமெி தசய்வெற்கு சந்ெர்ப்பம் ைிட்டுதமன எெிர்பொர்க்ைப்படுைின்றது. 
 

iii. இலங்கை ஏற்றுமெி அபிவிருத்ெிச் சகப சீனொவுக்ைொன இலங்கைத் தூெரைத்துடன் இகணந்து 
ஏற்பொடு தசய்ெ 3rd CHINA – SOUTH ASIA EXPOSITION ைண்ைொட்சியில் ைலந்து தைொள்ளுமொறு இலங்கை 
ஏற்றுமெி அபிவிருத்ெிச் சகபயினொல் விடுக்ைப்பட்ட 
அகழப்கப ஏற்று தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப 
அக் ைண்ைொட்சியில் பங்மைற்றது. 
 

உலைிமலமய ஆைக் கூடிய நுைர்மவொகரக் தைொண்ட 
சீனொவுக்கு தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள 
கூடுெலொை ஏற்றுமெி தசய்வெற்ைொன வொய்ப்புைகள 
விருத்ெி தசய்து தைொள்வெற்கும், இலங்கையில் 
உற்பத்ெி தசய்யப்படுைின்ற ஏற்றுமெிகய இலக்ைொைக் 
தைொண்ட தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைள் 
தெொடர்பில் சீன நுைர்மவொகரத் 
தெளிவூட்டுவெற்ைொைவும் CHINA – SOUTH ASIA 
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EXPOSITION ைண்ைொட்சி ஊடொை அரிய சந்ெர்ப்பம் ைிட்டியதுடன், அெிலிருந்து உச்ச பயகனப் தபற்றுக் 
தைொள்வது தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் எெிர்பொர்ப்பொகும். 
 

iv. உலைிமலமய முென்கமயிலுள்ள பசுகமக் ைண்ைொட்சியொைக் ைருெப்படுைின்ற IPM ைண்ைொட்சித் 
தெொடரின் மற்றுதமொரு ைண்ைொட்சியொன ரஷ்யொவில் நகடதபற்ற Flowers 2015 ைண்ைொட்சியில் தெங்கு 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயினொல் 2015 ஆம் வருடத்ெிலும் இரண்டு ஏற்றுமெியொளர்ைகள பங்மைற்ைச் 
தசய்வெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. ரஷ்யொவில் நகடதபற்ற வர்த்ெைக் ைண்ைொட்சியில் தெங்கு 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயினொல் இரண்டொவது ெடகவயொை ஏற்றுமெியொளர்ைள் பங்குபற்றச் 
தசய்விக்ைப்பட்டதுடன், அென் மபொது ரஷ்ய இறக்குமெியொளர்ைளுக்கு இலங்கை உற்பத்ெிைள் தெொடர்பில் 
விளக்ைம் அளிக்ைப்பட்டு தெளிவூட்டப்பட்டது. இெற்ைகமய, இனிவரும் ைொலங்ைளில் ரஷ்யொ உட்பட 
ைிழக்கு ஐமரொப்பிய நொடுைளுக்கு தெங்கு சொர்ந்ெ தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள கூடிய 
அளவில் ஏற்றுமெி தசய்யக் கூடியெொை இருக்குதமன எெிர்பொர்க்ைப்படுைின்றது. 
 

பிரொன்சின் பரிஸ் நைரில் நகடதபற்ற உணவு, பொன வகைைள் தெொடர்பொன Fi - Ni ைண்ைொட்சியில் 2015 
ஆம் வருடத்ெின் இறுெிக் ைொலொண்டில் முெற் 
ெடகவயொை பங்மைற்றதுடன், இெில் 05 ஏற்றுமெியொளர்ைள் 
பங்மைற்றனர். குறிப்பொை இக் ைண்ைொட்சியின் மபொது தூய 
மெங்ைொய் எண்தணய்க்கு தவளிநொட்டு 
தைொள்வனவொளர்ைளிடமிருந்து கூடிய மைள்வி 
ைொணப்பட்டதுடன், வருட இறுெியொகும் மபொது இந் நொட்டு 
உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள ஏற்றுமெி தசய்வெற்ைொை 
மபச்சுவொர்த்கெைள் நடொத்ெப்படுவெொை ஏற்றுமெியொளர்ைள் 
தெரிவித்ெனர். இெனடிப்பகடயில் இனிவரும் 
ைொலங்ைளில் ைட்டொயமொை ஐமரொப்பிய சந்கெக்கு புெிய 
தைொள்வனவொளர்ைள் ஊடொை தபொருட்ைகள ஏற்றுமெி 
தசய்யக் கூடியெொை இருக்கும். 
 

படம் எண் 05/06  - தவளிநொட்டு ைண்ைொட்சி 
3.1.4 உள்நாட்டு மற்றும் சர்வவெச தெங்கு மற்றும் தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபாருள் சந்பெக்கான 
வசெிகபளச் தசய்ெலும் கட்டுப்படுெலும் 

 

2015 ஆம் வருடத்ெிலும் சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் முழுத் மெங்ைொய், 

தசவ்விளநீர், தென்மனொகல சொர்ந்ெ அலங்ைொரப் தபொருள் ஏற்றுமெிக்ைொை 3,701 ெற்ைொலிை அனுமெிப் 
பத்ெிரங்ைள் உரிய ஏற்றுமெியொளர்ைளுக்கு விநிமயொைிக்ைப்பட்டன. 
 

அமெ மபொன்று மீள் நிர்மொணிக்ைப்பட்ட அெிைொர சகபயின் இகணயத் ெளம், சஞ்சிகை மபொன்ற ஊடைங்ைள் 
ஊடொை பிற தவளிநொட்டு நிறுவனங்ைளிடமிருந்தும், இறக்குமெியொளர்ைளிடமிருந்தும் அெிைொர சகபக்குக் 
ைிகடக்ைின்ற தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைளுக்ைொன ெருவித்ெற் ைட்டகளைகள, 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயில் பெிவு தசய்து தைொண்டுள்ள ஏற்றுமெியொளர்ைளிடத்ெில்/ 
கைத்தெொழிலொளர்ைளிடத்ெில் ஒப்பகடப்பதும் 2015 ஆம் வருடத்ெில் தெொடர்ந்தும் மமற்தைொள்ளப்பட்டன. 
 

 

 

 

 



 

30 
 

3.1.5 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபாருட்கள், வர்த்ெகம், ஏற்றுமெி தொடர்பான 
ெகவல்கபள தொடர்பாடுெல் 

 

தெங்குக் கைத்தெொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள அகனவருக்கும் ெமது வியொபொரத் ெீர்மொனங்ைகள எடுக்கும் மபொது 
மிை முக்ைிய ைொரணியொை விளங்குவது, சரியொன ெைவல்ைகளப் தபற்று அவற்கறப் பகுப்பொய்வு 
தசய்வெொகும். இங்கு, சந்கெப்படுெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவின் ெைவல் மசகவ 2015 ஆம் 
வருடத்ெில் ைீழ்க் ைொணும் பணிைகள நிகறமவற்றியது. 
 
 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைள் தெொடர்பொன ெைவல்ைகளயும், ஏற்றுமெி, 

இறக்குமெித் ெைவல்ைகளயும் தபற்றுக் தைொள்ளலும், அவற்கற உரிய ெரப்பினர்ைளுக்கு 
விநிமயொைித்ெலும். 
 

 விவசொயப் பண்கண விகல நிலவரங்ைள் தெொடர்பிலொன ெைவல்ைகளயும், ெரவுைகளயும் 
முகறயொைச் மசைரித்ெலும், விநிமயொைித்ெலும். 

 புெிய சந்கெப்படுத்ெல் முகறைகள அறிமுைம் தசய்வெினூடொை ஏற்றுமெி வருமொனங்ைகளக் கூட்டிக் 
தைொள்வெற்கு உெவியொை இருத்ெல். 

 

 ெற்மபொதுள்ள மற்றும் உற்பத்ெி தசய்ய எெிர்பொர்க்ைப்படுைின்ற தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ 
உற்பத்ெிைள் தெொடர்பிலொன ெைவல்ைகள முகறயொைச் மசைரித்ெலும், குறித்ெலும், பிரசொரப்படுத்ெலும். 

 

உள்நொட்டு ரீெியொைவும், தவளிநொட்டு ரீெியொைவும் தெங்குக் கைத்தெொழில் சொர்ந்ெெொை முக்ைிய 
ெீர்மொனங்ைகள எடுக்கும் தபொருட்டு, ைீழ்க் ைொணும் நிறுவனங்ைளுக்கு ெரவுைகளப் தபற்றுக் தைொடுக்கும் 
நடவடிக்கைைள், சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் இவ் வருடத்ெிலும் 
மமற்தைொள்ளப்பட்டது. 
 

 இலங்கை மத்ெிய வங்ைி. 
 ஏற்றுமெி அபிவிருத்ெிச் சகப. 
 தெொகை மெிப்பு புள்ளிவிபரத் ெிகணக்ைளம். 
 வளிமண்டலவியல் ெிகணக்ைளம். 
 மற்றும் பிற அரச மற்றும் அரச சொர்பு நிறுவனங்ைள். 
 

 மமலும், தவளிநொட்டு நிறுவனங்ைளொன ஆசிய பசுபிக் தெங்குச் சமூைம், தவளிநொட்டுச் சஞ்சிகைைள் 
(Cocommunity, Oil World, UCAP, Indian Coconut Journal) என்பவற்றின் மூலமொைவும், தெங்குக் 
கைத்தெொழிலுக்ைொைப் தபற்றுக் தைொள்ளப்படுைின்ற விமசட ெைவல்ைகள தெொடர்ந்தும் உள்நொட்டு 
தெங்குச் தசய்கைச் சமூைத்ெிற்குப் தபற்றுக் தைொடுக்கும் பணிைள் 2015 ஆம் வருடத்ெிலும் 
சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் தவற்றிைரமொை நிகறமவற்றப்பட்டது. 

 

 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிைளின் உள்நொட்டு விகல நிலவரங்ைள், 
நொளொந்ெ சிங்ைள, ஆங்ைிலப் பத்ெிரிகைைள் ஊடொை 2015 ஆம் வருடத்ெிலும் 
தவளியிடப்பட்டன. 

 

 மெங்ைொய், தைொப்பகரத் மெங்ைொய் விகல நிலவரங்ைள், உள்நொட்டு தெங்கு 
சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைளுக்ைொன பண்கண விகல நிலவரங்ைள், தமொத்ெ 
விற்பகன விகல நிலவரங்ைள், சர்வமெச சந்கெ விகல நிலவரங்ைள் 
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அடங்ைிய “Coco Market Focus” வொரொந்ெ அறிக்கையின் 48 தவளியடீுைள் 
சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் 2015 ஆம் 
வருடத்ெிலும் தவளியிடப்பட்டன. 

படம் எண் 07/08-Coco Market Focus 

 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைளின் ஏற்றுமெி 
அளவுைள், விகல நிலவரங்ைள், ஏற்றுமெி தசய்யப்படுைின்ற நொடுைள், 
இறக்குமெி தசய்யப்படுைின்ற உணவொை உட்தைொள்ளக் கூடிய 
எண்தணய் வகைைள், இறக்குமெி தசய்யப்படுைின்ற மெங்ைொய் 
எண்தணய் அளவுைள் மற்றும் விகல நிலவரங்ைள் அடங்ைிய “Coco 

Market Focus” மொெொந்ெ சஞ்சிகையின் 12 தவளியடீுைள், 2015 ஆம் வருடத்ெில் தெங்குக் கைத்தெொழில் 
துகறயுடன் தெொடர்புகடய ெரப்பினர்ைளின் மெகவைளுக்கு ஏற்ப ெயொரிக்ைப்பட்டு, சந்கெப்படுத்ெல் 
அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் தவளியிடப்பட்டன. 

 

 

 தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ ஏற்றுமெி, இறக்குமெித் ெரவுைள் அடங்ைியெொை, சந்கெப்படுத்ெல் 
அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் வருடொந்ெம் தவளியிடப்படுைின்ற அர்த்ெமுள்ள 
தவளியதீடொன்றொன Sri Lanka Coconut Statistics சஞ்சிகை 2015 ஆம் வருடத்ெிலும் ெயொரிக்ைப்பட்டு 
தவளியிடப்பட்டது. அவ் தவளியடீ்டில் அடங்ைியுள்ள ெரவுைளுள், 
இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமெி தசய்யப்படுைின்ற எல்லொவிெ தெங்கு 
சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைளின் ஏற்றுமெி அளவுைள் மற்றும் விகல 
நிலவரங்ைள், இலங்கைக்கு இறக்குமெி தசய்யப்பட்ட மெங்ைொய் 
எண்தணய் மற்றும் பிற உணவொை உட் தைொள்ளக் கூடிய எண்தணய் 
வகைைள், விகல நிலவரங்ைள், சர்வமெச மெங்ைொய் விகளச்சல், 
உற்பத்ெி, ஏற்றுமெித் ெரவுைள்/ ெைவல்ைள், ஏற்றுமெியொளர்ைளின்/ 
கைத்தெொழிலொளர்ைளின் ெைவல்ைள் முெலொனவற்கறக் குறிப்பொைக் 
குறிப்பிட முடியும். இவ் தவளியடீ்டிற்கு இலங்கையிலும், 
தவளிநொடுைளிலும் நல்ல ைிரொக்ைி ைொணப்படுைின்றகம குறிப்பிடத்ெக்ைது. 

படம் எண் 09-Coconut Statistics 
3.2 புெிய உற்பத்ெிகள், தபறுமெி வசர்த்ெல், சந்பெ ஊக்குவிப்பு 
முெைானவற்பற அறிமுகம் தசய்ெலும், சந்பெப் பிரவவசத்பெக் கூட்டுெலும் 
 
3.2.1 மெங்ைொய்ச் சிரட்கட, நொர் சொர்ந்ெ தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட அலங்ைொரப் தபொருள் 
உற்பத்ெியொளர்ைளின் உற்பத்ெிைகள, உள்நொட்டு, தவளிநொட்டு சந்கெ மைள்விக்கு ஏற்றவொறு 
ெயொரிப்பெற்ைொன மவகலத் ெிட்டதமொன்று தமொறட்டுகவப் பல்ைகலக்ைழைத்ெின் ைட்டிடக்ைகலப் பிரிவுடன் 
இகணந்து நடொத்ெப்பட்டது. 
 

3.2.2  கைத்தெொழிலொளர்ைளுக்கு உெவியொை துகண ஒப்பந்ெ முகறயின் ைீழ் அரசொங்ை 
நிறுவனங்ைளுக்குத் மெகவயொன தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள, தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர 
சகபயில் பெிவு தசய்து தைொண்டுள்ள கைத்தெொழிலொளர்ைளிடமிருந்து தைொள்வனவு தசய்வெற்ைொன 
ஏற்பொடுைகளச் தசய்து தைொடுத்து உெவி தசய்வெற்கு நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. 
 

3.2.3 புெிய தெொழில்நுட்பத்ெிற்ைொன பிரமவசதமொன்றொை தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயினொல் 
மபணிச் தசல்லப்படுைின்ற இகணயத் ெளத்கெ மீள்நிர்மொணிக்கும் பணிைள் 2015 ஆம் வருடத்ெில் பூர்த்ெி 
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தசய்யப்பட்டதுடன், ைொலக்ைிரமத்ெில் மிைவும் இலகுவொை தவளிநொட்டு நிறுவனங்ைளுடன் ெைவல்ைகளப் 
பரிமொறிக் தைொள்வெற்கும், தெொடர்ந்தும் தெொடர்புைகள ைட்டிதயழுப்புவெற்கும் இென் மூலம் வொய்ப்புக் 
ைிட்டுைின்றது. 
 

3.2.4 தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள ஏற்றுமெி தசய்யும் மபொது இலங்கையின் அகடயொளத்கெ 
உறுெிப்படுத்தும் தபொருட்டு “Ceylon Coconut” எனும் வியொபொரக் குறியிகனப் பயன்படுத்தும் வகையில் 
அெற்ைொன இலட்சிகன நிர்மொணிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், அெகனப் பயன்படுத்துவெற்ைொை உரிய 
அங்ைீைொரத்கெப் தபற்றுக் தைொள்வெற்ைொை முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

3.2.5 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் வருடத்ெில் புெிெொை தைொள்வனவொளர்ைள் 
இனங் ைொணப்பட்டென் ைொரணமொை தசவ்விளநீர் ஏற்றுமெியில் முன்மனற்றம் ைொணப்படுைின்றது. மெங்ைொய் 
நீர் ஏற்றுமெியில் ஈடுபட்டுள்ள பல நிறுவனங்ைள் 2015 ஆம் வருடத்ெில் ெமது உற்பத்ெிைகள 
தவளிநொட்டுச் சந்கெக்கு விநிமயொைித்ெிருப்பதுடன், இவ் உற்பத்ெிைளுக்கு தவளிநொட்டுச் சந்கெயில் கூடிய 
மைள்வி 2016 ஆம் வருடத்ெிலும் ைொணப்படுதமன எெிர்பொர்க்ைப்படுைின்றது. 
3.2.6 சுற்றொடல் மநசம் தைொண்ட தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெிப் தபொருட்ைகள பொவிப்பது 
தெொடர்பில் இலங்கை மக்ைகளத் தெளிவூட்டும் மநொக்குடன், ைற்புல, தசவிப்புல ஊடைங்ைள் ஊடொை 
ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைைள் 2015 ஆம் வருடத்ெிலும் முன்தனடுக்ைப்பட்டன. 
 

3.2.7 சந்பெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி உெவிச் வசபவகள் 
 
 உற்பத்ெிைள்/ சந்கெைள் மற்றும் பல்மவறு மசகவைள் தெொடர்பில் ஆமலொசகனச் மசகவைகள 

வழங்குெல். 
 

 தெங்குக் கைத்தெொழில் துகறயுடன் தெொடர்புகடய உற்பத்ெிைளுக்கு முன்னறிவிப்புைகளத் ெயொரித்ெல், 
சந்கெக் தைொள்கைைகள வகுத்ெல் என்பவற்றிற்ைொை தபருந் மெொட்டக் கைத்தெொழில் அகமச்சிற்கும், 
வொணிப அலுவல்ைள் அகமச்சிற்கும் உெவியொை இருத்ெல். 

 

 உள்நொட்டு, சர்வமெச வியொபொர ெருவித்ெற் ைட்டகளைள் தெொடர்பில் ெைவல்ைகள வழங்குெல். 
 
3.3 உள்நாட்டிலும், தவளிநாட்டிலும் தெங்கு மற்றும் தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெிகளின் பாவபன 
தொடர்பில் கண்டறிவெற்காக மெிப்பீடுகபள வமற்தகாள்ளல்  
 
2015 ஆம் வருடத்ெில் சந்கெப்படுத்ெல் அபிவிருத்ெி, ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினொல் ைீழ்க் ைொட்டப்பட்ட துகறைள் 
மீெொன மெிப்படீுைள் மமற்தைொள்ளப்பட்டன. 
 

 உலர்த்ெிய மெங்ைொய், பசும் மெங்ைொய் எண்தணய், மெங்ைொய்ப் பொல் ஆைிய உற்பத்ெி நிறுவனங்ைளின் 
உற்பத்ெிச் தசலவுைகளக் ைணிப்பிடுவெற்ைொன மெிப்படீ்டு நடவடிக்கைைள். 
 

 தசயலூக்ைக் ைொபன் கைத்தெொழில் தெொடர்பொன மெிப்படீ்டு நடவடிக்கைைள். 
 

 
 



 

33 
 

வமற்தசான்ன மெிப்பீடுகள் ஊடாக கீழ்க் காட்டப்பட்டுள்ள வநாக்கங்கபள 
அபடவெற்கு எெிர்பார்க்கப்பட்டது. 
 உலர்த்ெிய மெங்ைொய், தூய மெங்ைொய் எண்தணய், மெங்ைொய்ப் பொல் ஆைிய உற்பத்ெிைளின் 01 தமற்றிக் 

தெொன்கன உற்பத்ெி தசய்யும் மபொது தசலவொகும் உற்பத்ெிச் தசலகவ மெிப்படீு தசய்ெல். 
 

 மமற்தசொன்ன உற்பத்ெிைளுக்ைொை தவளிநொட்டுச் சந்கெயில் நலவும் மைள்வி மற்றும் ஏற்றுமெி அளவு 
தெொடர்பில் தெளிகவப் தபற்றுக் தைொள்ளல். 

 

 இலங்கையில் தசயலூக்ைக் ைொபன் கைத்தெொழிலில் உற்பத்ெிக் தைொள்ளளவு தெொடர்பில் தெளிகவப் 
தபற்றுக் தைொள்ளல். 

 

 இலங்கையில் மெங்ைொய்ச் சிரட்கடப் பொவகன எவ்வொறொன மட்டத்ெில் ைொணப்படுைின்றது என்பது 
தெொடர்பில் ைருத்துைகளப் தபற்றுக் தைொள்ளல். 

 

3.4 ஏற்றுமெி வருமானம் 
தெங்கு உற்பத்ெி ஏற்றுமெி வருமானம் (2006 – 2015) 
 

வருடம் வருமானம் 
(ரூ.மி.) 

2006 19,661 
2007 24,096 
2008 28,094 
2009 29,081 
2010 32,433 
2011 47,306 
2012 46,666 
2013 47,952 
2014 72,867 
2015 75,259 

விளக்ைப்படம் எண் 07-தெங்கு உற்பத்ெி ஏற்றுமெி வருமானம் 

தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி மூலம் இதுவகர தபறப்பட்ட ஆைக் கூடிய வருமொனம் 
2015 ஆம் வருடத்ெில் பெிவு தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இது ரூ. 75.26 பில்லியனொகும். 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் மெங்ைொய் உள்ளடீு உற்பத்ெி மற்றும் தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட தெங்குத் தும்பு நொர் 

உற்பத்ெி என்பவற்றிற்கு 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது உயர் ஏற்றுமெி வருமொனம் 
ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் மெங்ைொய் உள்ளடீு உற்பத்ெி ஏற்றுமெி வருமொனம் ரூ. 41.67 பில்லியனொகும். இது 

2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 12% வெீ அெிைரிப்பொகும். 2015 ஆம் வருடத்ெில் தூய மெங்ைொய் 

எண்தணய் ஏற்றுமெி மூலம், 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 95% வெீ ஏற்றுமெி வருமொனத்ெில் 
அெிைரிப்பு ைொணப்படுைின்றது. 
ைடந்ெ வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது இவ் வருடத்ெில் தும்பு நொர் ஏற்றுமெியில் பின்னகடவு 
ைொணப்படுைின்றது. இருந்ெ மபொெிலும், தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ைருத்து என்னதவனில், 



 

34 
 

ஏற்றுமெியொளர்ைள் தபறுமெி மசர்க்ைப்பட்ட மெங்ைொய் நொர் முடிவுப் தபொருள் ஏற்றுமெிக்குத் 
தூண்டப்படுெலும், அென் மூலம் கூடுெலொன அந்நியச் தசலொவணிகய சம்பொெித்ெலும் ஆகும். 
 

மெங்ைொய்ச் சிரட்கட சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி 2014 ஆம் வருடத்துடன் ஒப்பிடும் மபொது 2015 ஆம் 
வருடத்ெில் சற்றுக் குகறகவக் ைொட்டுைின்றது. 
 

2016 ஆம் வருடத்ெில் இலங்கையின் தெங்கு மற்றும் தெங்கு சொர்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி வருமொனம் ரூ. 

87.0 பில்லியனொை இருக்குதமன எெிர்பொர்க்ைப்படுைின்றது. 

தெங்கு மற்றும் தெங்கு சார்ந்ெ உற்பத்ெி ஏற்றுமெி –2014/ 2015 
ஒப்பீட்டளவிைான புள்ளி விபரங்கள் 

  அளவு (தம.தொ.) தபறுமெி (ரூ.மி.) 

2014 2015 வித்ெியாசம் 

% 

2014 2015 வித்ெியாசம் % 

01. தெங்கு உள்ளடீு உற்பத்ெிகள்       

1. மெங்ைொய் எண்தணய் 3,926 8,679 118 2,435.31 6,299.02 159 

1.1 தூய மெங்ைொய் எண்தணய் 7,278 13,353 83 5,194.10 10,110.25 95 

2. உலர்த்ெிய மெங்ைொய் 51,132 36,131 -29 17,356.14 12,604.19 -27 

3. தைொப்பகரத் மெங்ைொய் 4,776 489 -90 1,033.80 103.98 -90 

4. முழுத் மெங்ைொய் (1,000 ைொய்) 33,073 13,204 - 1,976.54 1,024.77 - 

5. விகெத் மெங்ைொய் (ைொய்) 2,950 - - 0.67 - - 

6. தசவ்விளந் மெங்ைொய் (ைொய்) 1,980,199 3,198,907 62 131.55 288.23 119 

7. புன்னொக்கு 2,556 4,184 64 153.66 251.49 64 

8. மெங்ைொய் ைிறமீ் 1,923 2,874 49 783.66 1,216.75 55 

9. மெங்ைொய்ப் பொல் 15,491 21,957 42 3,204.08 4,641.74 45 

10. மெங்ைொய்ப் பொல் மொ 5,835 5,642 -3 3,604.07 3,530.16 -2 

11. தைொழுப்பு நீக்ைப்பட்ட மெங்ைொய் 3,793 3,999 5 905.80 843.99 -7 

12. மெங்ைொய் நீர் 767 2,954 - 139.80 444.82 - 

13. தென்னங் ைள் (லீற்றர்) 18,161 7,496 -59 12.31 6.53 -47 

14. வினொக்ைிரி (லீற்றர்) 33,945 33,505 -1 6.89 11.78 71 

15. தபற் அசிட் 2,554 2,872 12 253.16 210.02 -17 

16. மெங்ைொய் பட்டர் - 19 - - 29.89 - 

17. மெங்ைொய் மொ - 256 - - 49.75 - 

 உபதமாத்ெம்    37,191.54 41,667.38 12 

02. தும்பு நார் உற்பத்ெிகள்       

18. தமத்கெத் தும்பு 36,320 18,090 -50 1,727.92 994.65 -42 

19. பிரிஸ்ரல் தும்பு 16,409 11,612 -29 848.46 686.23 -19 

20. அகரக்ைப்பட்ட தும்பு 74,744 62,584 -16 3,967.09 2,993.74 -25 

 உபதமாத்ெம் 127,473 92,287 -28 6,543.47 4,674.62 -29 
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03. வெங்காய்ச் சிரட்பட உற்பத்ெிகள்       

21. மெங்ைொய்ச் சிரட்கடக் ைரி 8,736 8,853 1 619.25 650.17 5 

22. மெங்ைொய்ச் சிரட்கடயும், 

சிரட்கடத் துைள்ைளும் 

486 369 -24 23.46 23.83 2 

23. மெங்ைொய்ச் சிரட்கட 

தசயலூக்ைக் ைொபன் 

37,230 31,747 -15 10,013.85 9,562.46 -5 

 உபதமாத்ெம் 46,452 40,968 -12 10,656.56 10,236.46 -4 

04. தும்பு சார்ந்ெ முடிவுப் தபாருள் 

உற்பத்ெிகள் 

      

24. தும்புக் ையிறு 2,205 2,617 19 220.02 255.61 16 

25. தபரிய ையிறு  8,222 5,960 -28 1,172.03 908.32 -23 

26. துகடப்பை தூரிகை 

(எண்ணிக்கை) 

26,788,155 24,195,093 -10 573.53 566.71 -1 

27. தும்புத் ெடி மற்றும் தூரிகை 

(துகடப்ப தூரிகை நீங்ைலொை) 

25,130,090 23,145,713 -8 2,995.99 2,943.39 -2 

28. இறப்பர் ைலந்ெ தும்புப் மபட் 

மற்றும் ைட்டில் தமத்கெ 

(எண்ணிக்கை) 

6,945,807 4,342,408 -38 390.61 204.32 -48 

29. தும்புக் ையிறுப் பொய் மற்றும் 

விரிப்புைள் (சதுர மீற்றர்) 

635,149 675,885 6 786.11 686.62 -13 

30. தும்புக் ைலொல (சதுர மீற்றர்) 13,920 17,217 24 8.08 7.07 -12 

31. தும்புச் மசொறு 157,177 169,544 8 6,488.97 7,259.58 12 

32. தென்னம் மட்கட (மட்கடைள்) 14,610 16,887 16 884.86 1,036.45 17 

33. விரிப்புைள் 3,671 3,355 -9 519.90 492.30 -5 

34. மெொட்டச் தசய்கைக்ைொைப் 

பயன்படுத்ெப்படுைின்ற தும்பு 

உற்பத்ெிைள் 

54,747 49,488 -10 4,231.06 4,153.49 -2 

 உப தமாத்ெம்    18,271.16 18,513.86 1 

05. பிற உற்பத்ெிகள்       

35. தென்கன ஈர்க்ைில் 8,748 6,257 -28 217.18 166.68 -23 

36. தென்னங் கைம்மரம் 0.008 0.826 10,225 0.02 0.30 1,413 

 உபதமாத்ெம்    217.20 166.98 -23 

  ஏற்றுமெி வருமானங்களின் கூட்டு தமாத்ெம் 72,879.93 75,259.30 3 

குறிப்பு: 2015 ஆம் வருடத்ெில் முழுத் வெங்காய் ஏற்றுமெி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பது வம மாெத்ெிைாகும். 
  
2014 ஆம் வருடத்ெில் வெங்காய் நீர் ஏற்றுமெி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பது யூன் மாெத்ெிைாகும். 
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                                04.நிருவாகப் பிரிவு 
 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ைீழுள்ள எல்லொப் பிரிவுைளுக்கும் உெவிச் மசகவைகள 
வழங்குெலும், அெிைொர சகபயின் பணிைகள முன்தனடுத்துச் தசல்வெற்குத் மெகவயொன வசெிைகள 
வழங்குெலும், அெிைொர சகபகய சிறந்ெ முகறயில் முன்தனடுத்துச் தசல்வெிலும், முன்மனற்றத்ெிலும் 
தெொடர்புகடய எல்லொ ெொபன நடவடிக்கைைளும், மனிெவள அபிவிருத்ெியும், நிருவொை நடவடிக்கைைகள 
வழிநடொத்ெலும், இவற்றின் ஊடொை நிறுவனத்ெின் ஏகனய தசயற்பொட்டுப் பிரிவுைளுக்கு ெமது 
பிரிவிற்குரிய பணிைகள நிகறமவற்றுவெில் உெவியொை இருத்ெல், ஒட்டுதமொத்ெ நிறுவனத்ெின் 
அபிவிருத்ெிகய மநொக்ைொைக் தைொண்டு தசயற்படுெல் என்பன நிருவொைப் பிரிவின் பிரெொன பணிைளொகும். 

4.1 பெவியணி/ பணியாட் தொகுெி 
 
இவ் அெிைொர சகபயின் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பெவியணி எண்ணிக்கை 258 ஆகும். 2015 ஆம் வருடத்ெில் 

மசகவயில் ஈடுபட்ட பணியொட் தெொகுெி எண்ணிக்கை 186 ஆை இருந்ெதுடன், இெில் 26 
உத்ெிமயொைத்ெர்ைள் முைொகமத்துவ மட்ட உத்ெிமயொைத்ெர்ைளொவர். இவ் அெிைொர சகபயின் பணியொட் 
தெொகுெி ைீழ்க் ைொணும் மசகவ வகைைளுக்கு உட்பட்டெொகும். 
 
1. சிமரஷ்ட முைொகமத்துவச் மசகவ வகை. 

 

2. முைொகமத்துவச் மசகவ வகை. 
 

3. ைனிஷ்ட முைொகமத்துவச் மசகவ வகை. 
 

4. இகணந்ெ உத்ெிமயொைத்ெர் மசகவ வகை. 
 

5. முைொகமத்துவ உெவியொளர் (தெொழில்நுட்ப) மசகவ வகை. 
 

6. முைொகமத்துவ உெவியொளர் (தெொழில்நுட்பம் அல்லொெ) மசகவ வகை. 
 

7. ஆரம்ப நுட்பவியல் மசகவ வகை. 
 

8. ஆரம்ப நுட்பவியல் சொர்ந்ெ மசகவ வகை. 
 

9. ஆரம்ப நுட்பவியல் அல்லொெ மசகவ வகை. 
 
4.2 மனிெவள அபிவிருத்ெி நிகழ்ச்சித் ெிட்டங்கள் 
 
அெிைொர சகபயின் தசயற்பணிகயயும், மநொக்ைங்ைகளயும் அகடவெற்ைொை மனிெ வளத்கெ 
விகனத்ெிறனுடனும், விகளவுப் தபருக்ைத்துடனும் ஈடுபடுத்ெிக் தைொள்ளக் கூடியவொறு இவ் அெிைொர 
சகபயின் பணியொட் தெொகுெியினரின் விகனத்ெிறகனயும், உற்பத்ெி விகளவுப் தபருக்ைத்கெயும் விருத்ெி 
தசய்யும் வகையில்2015 ஆம் வருடத்ெில் பல்மவறு விடயப் பரப்புைளின் ைீழ் உள்ளூர் பயிற்சி மற்றும் 
அபிவிருத்ெிப் பொடதநறிைகள நடொத்துவெற்ைொன ஏற்பொடுைள் தசய்யப்பட்டன. இங்கு பயிற்சிப் 
பொடதநறிைகள நடொத்தும் அரச நிறுவனங்ைளுக்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப்பட்டு பொடதநறிைகள ஒழுங்கு 
தசய்வெற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. அெிைொர சகபயின் பணியொட் தெொகுெியினருக்கு ைடந்ெ 
வருடங்ைளில் தபற்றுக் தைொடுக்ை முடியொமல் மபொனதும், ைட்டொயம் வழங்ைப்பட மவண்டியதுமொன பயிற்சிப் 
பொடதநறிைகள 2015 ஆம் வருடத்ெில் நடொத்துவமெ அெிைொர சகபயின் மநொக்ைமொை இருந்ெது. மனிெ 
மனப்பொங்கு, ெிறன் விருத்ெி, புெிெொை ஆட்மசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட பணியொட் தெொகுெியினருக்கு அரசொங்ை 
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மசகவ தெொடர்பில் தெளிகவப் தபற்றுக் தைொடுத்ெல், குழு மனப்பொன்கமகய விருத்ெி தசய்ெல், தெொழிற் 
சூழலில் ஏற்பட்டுள்ள புெிய அம்சங்ைகள அறிமுைப்படுத்ெல், ெொபனச் சூழலுக்கு பழக்ைப்படுத்துெல் 
முெலொனகவ இப் பயிற்சி நிைழ்ச்சிைளின் மநொக்ைங்ைளொகும். 
 

இெற்ைகமய, பணியொட் தெொகுெி சொர்பில் பயிற்சி, அபிவிருத்ெி நடவடிக்கைைளுக்ைொைச் தசலவு 
தசய்யப்படுைின்ற பணம் எெிர்ைொல முெலீடொைக் ைருெி, பயிற்சிக்ைொன மெகவைகள இனங் ைண்டு பணியொட் 
தெொகுெியினர் பயிற்சி நிைழ்ச்சிைளில் பங்பற்றுவிக்ைப்பட்டனர். 
 

4.2.1 2015 ஆம் வருடத்ெில் அெிகார சபபயின் பணியாட் தொகுெியினர் கீழ்க் காணும் விடயப் பரப்புகள் 
உட்படுமாறு பயிற்சிப் பாடதநறிகளில்/ தசயைமர்வுகளில் பங்குபற்றுவிக்கப்பட்டனர். 
 

 பாடதநறியின் தபயர் நிறுவனம் காைப்பகுெி 
1. Short Course on Multivariate Data Analysis மபரொெகனப் பல்ைகலக்ைழைம் 03 நொட்ைள் 

2. தெொழிற்றுகறயொளர்ைளுக்ைொன ஆங்ைில 
தமொழிப் பொடதநறி 

இலங்கை அபிவிருத்ெி நிருவொை 
நிறுவைம் 

03 மொெங்ைள் 

3. மனிெ வள முைொகமத்துவ சொன்றிெழ் 
பொடதநறி 

மெசிய தெொழில்முயற்சி 
முைொகமத்துவ நிறுவனம் 

03 மொெங்ைள் 

4. நிெிப் பிரமொணங்ைள் 104 ெிறன் அபிவிருத்ெி மன்றம் 02 நொட்ைள் 

5. மனிெ வள முைொகமத்துவ சொன்றிெழ் 
பொடதநறி 

IPM 03 மொெங்ைள் 

6. Seminar on Scientific Measurement of 

Calculation 
Institute of Chemistry Ceylon 01 நொள் 

7. Import and Export Procedure ெிறன் அபிவிருத்ெி மன்றம் 02 நொட்ைள் 

8. மின்சொர தெொழில்நுட்ப நுட்பவியல் நிர்மொணக் கைத்தெொழில் 
அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப 

01 நொள் 

9. அலுவலை முைொகமத்துவமும் விகனத்ெிறன் 
மிக்ை தெொடர்பொடலும் 

மெசிய தபருந் மெொட்ட 
முைொகமத்துவ நிறுவனம் 

02 நொட்ைள் 

10. ைளஞ்சிய முைொகமத்துவப் பொடதநறி தபொருள் மற்றும் முைொகமத்துவ 
நிறுவனம் 

03 மொெங்ைள் 

11. Sampling Techniques Survey Design and 

Analysis 

மபரொெகனப் பல்ைகலக்ைழைம் 02 நொட்ைள் 

12. ெைவு மெிப்படீு இலங்கை ெரொெர அங்ைீைொர சகப 02 நொட்ைள் 

13. Seminar on Accreditation Institute of Chemistry Ceylon 01 நொள் 

14. தெொழில் ரீெியொன சொரெிைளொைச் தசயற்படும் 
விெம் தெொடர்பொன பயிற்சி 

ெிறன் அபிவிருத்ெி மன்றம் 03 நொட்ைள் 

15. Rotes and Responsibilities of Office Assistant for 

Higher Labour Productivity 
NILS 02 நொட்ைள் 
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இவற்றிற்கு வமைெிகமாக நிருவாகப் பிரிவு, அெிகார சபபயின் ஏபனய பிரிவுகளுக்கு அவற்றின் 
பணிகபள நிபறவவற்றும் வபாது உெவியாக இருந்ெது. 
 இவ் அெிைொர சகபயின் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பணியொட் தெொகுெியில் நிலவும் தவற்றிடங்ைளுக்கு 

உத்ெிமயொைத்ெர்ைகள ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ெலும், ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ெெிலிருந்து அவர்ைள் ஓய்வு தபறும் 
வகரயிலொன பணியொட் தெொகுெி நிருவொைத்ெிற்குரிய எல்லொப் பணிைகளயும் நிகறமவற்றுெலும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 நிறுவனத்ெின் அகசயொ தசொத்துக்ைள் தெொடர்பில் நிகலயொன தசொத்து ஏட்கடப் மபணிச் தசல்லலும், 
வருடொந்ெ தபொருட் ைணிப்படீு தெொடர்பொன எல்லொவிெ நடவடிக்கைைகளயும் நிகறமவற்றுெலும். 

 

 எல்லொவிெ உள்நொட்டு தைொள்வனவுைளுக்கு மமலெிைமொை ெரக் ைட்டுப்பொட்டு, ெரப் பொதுைொப்புப் பிரிவில் 
நிறுவப்பட்டுள்ள நுண்ணுயிரியல் பகுப்பொய்வுப் பிரிவு, இரசொயன பகுப்பொய்வுப் பிரிவு, கூருணர்வுகடய 
ஆய்வுகூடம் ஆைிய அடிப்பகட ஆய்வுகூடங்ைள் மற்றும் அவற்றுடன் இகணந்ெ ஊடைத் ெயொரிப்பு 
அலகு, கூருணர்வுகடய உபைரணங்ைள் பிரிவு, அலம்பல் அலகு ஆைிய ெரக் ைட்டுப்பொட்டு 
அலகுைளுக்குத் மெகவயொன இரசொயன உபைரணங்ைள், இரசொயனப் தபொருட்ைள் இறக்குமெியுடன் 
தெொடர்புகடய அகனத்துப் பணிைகளயும் நிகறமவற்றுெல். 

 

 ெரக் ைட்டுப்பொட்டுப் பிரிவு விஸ்ெரிக்ைப்பட்டெற்கு அகமய, இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமெி 
தசய்யப்படுைின்ற தெங்கு உற்பத்ெிைளின் ெர நிர்ணயங்ைகள நிர்ணயம் தசய்து மபணிச் தசல்வெற்ைொை 
ஆய்வுகூடத்ெிற்குத் மெகவயொன இரசொயனப் தபொருட்ைகளயும், இரசொயன உபைரணங்ைகளயும் 
இறக்குமெி தசய்யும் மபொது, அெனுடன் தெொடர்புகடய விகலகூறல்ைகளக் மைொருெல், தெொழில்நுட்பக் 
குழு தைொள்முெல் ஆவணங்ைகளத் ெயொரித்ெல், இெற்குரிய அங்ைீைொரங்ைகளப் தபற்றுக் தைொள்ளல், 
ெருவித்ெற் ைட்டகளைளுக்குரிய ஆவணங்ைகளத் ெயொரித்ெல், வங்ைி ஆகணைள், இறக்குமெி 
அனுமெிப் பத்ெிரங்ைகளப் தபற்றுக் தைொள்ளல் மற்றும் இறக்குமெி தசய்யப்படுைின்ற தபொருட்ைளின் 
ெீர்கவப் பணிைகள மமற்தைொள்ளல். 

 

 ஊழியர்ைள் நிறுவனத்ெின் நிருவொை ரீெியொன சட்ட ெிட்டங்ைளுக்கு ைட்டுப்படொகம மபொன்ற 
ைொரணிைளின் மபொதும், நிறுவனத்ெின் ஒழுக்ைக் ைட்டுப்பொட்டிற்குத் மெகவயொன எல்லொ நடவடிக்கை 
முகறைளும், தெொழில் நியொய சகப, தெொழில் நீெிமன்ற சட்ட நடவடிக்கைைளும். 
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                                      4.3 வசமநைன் நடவடிக்பககள் 
 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ஊழியர்ைளுக்ைொை ைடந்ெ வருடங்ைளில் தபற்றுக் தைொடுக்ைப்பட்ட 
ைீழ் விபரிக்ைப்பட்ட மசமநலன் வசெிைள் மற்றும் நிெியுெவிைகள 2015 ஆம் வருடத்ெிலும் தபற்றுக் 
தைொடுக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. 
 
 ைடன் வசெிைள், புகையிரெ பருவைொலச் சீட்டுைள், புகையிரெ வருடொந்ெ அனுசரகண 

ஆகணச்சீட்டுைள், அெிைொர சகபயின் ஊழியர்ைளும், அவர்ைளது குடும்ப அங்ைத்ெவர்ைளும் ைொப்படீு 
தசய்யப்படுைின்ற மருத்துவக் ைொப்புறுெித் ெிட்டம். 
 

 நலன்புரிச் சங்ைத்ெினொல் ஏற்பொடு தசய்யப்படுைின்ற வருடொந்ெ ைல்விச் சுற்றுலொவும், விகளயொட்டுப் 
மபொட்டி நிைழ்ச்சிைளும். 

 

 வொர மவகல நொட்ைளில் தைொழும்பு மைொட்கட, மருெொகன, தவள்ளவத்கெ ஆைிய புகையிரெ 
நிகலயங்ைளிலிருந்தும், தைொெுவகள சந்ெியிலிருந்தும் நொரொமென்பிட்டி அலுவலைத்ெிற்கு 
வருவெற்கும், அலுவலைத்ெிலிருந்து ெிரும்பிச் தசல்வெற்குமொன மபொக்குவரத்து வசெிைகள 
வழங்குெல். 

 

 பணியொட் தெொகுெி அங்ைத்ெவர்ைளின் பொடசொகல தசல்லும் பிள்களைளுக்கு அப்பியொசப் 
புத்ெைங்ைகளக் தைொள்வனவு தசய்வெற்ைொை வவுச்சர் பத்ெிரங்ைகளப் தபற்றுக் தைொடுத்ெல். 

 

 மவகல நொட்ைளில் ஊழியர்ைளுக்கு மெனரீ் வழங்குெல். 
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                                          05.நிெிப் பிரிவு 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ைீழுள்ள நிெிப் பிரிவு, அெிைொர சகபயின் ைீழுள்ள பிரிவுைளுக்குத் 
மெகவயொன நிெி வசெிைகள வழங்கும் தபொறுப்கப ஏற்றுள்ளது. அெற்ைகமய, தசலவு மெிப்படீு 
தசய்யப்பட்ட வரவு – தசலவுத் ெிட்ட அறிக்கைைளுக்கும், தசயற் ெிட்டங்ைளுக்கும் அகமய 
அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட நிைழ்ச்சித் ெிட்டங்ைளுக்கும், ைருத்ெிட்டங்ைளுக்கும் நிெி வசெிைகள வழங்குவது 
தெொடர்பில் உரிய பணிைள் நிெிப் பிரிவினொல் நிகறமவற்றப்படுைின்றது. நிெி அறிக்கைைள், முன்மனற்ற 
அறிக்கைைகளத் ெயொரித்ெல் உள்ளிட்ட நிெி அறிக்கைைகளப் மபணிச் தசல்லும் பணிைள் 
முன்தனடுக்ைப்படுவதும் நிெிப் பிரிவினொல் ஆகும். தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் முெலீட்டு 
முைொகமத்துவம் உட்பட அென் நிெியங்ைளுக்குப் தபொறுப்பொை இயங்குவதும் நிெிப் பிரிவொகும். 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் அரசொங்ை நிெி ஒதுக்ைீடொை ைிகடக்ைப் தபற்ற ரூ. 110.0 மில்லியன் உட்பட ரூ. 411.0 
மில்லியன் தமொத்ெ வருமொனத்கெயும், ரூ. 1,143.0 மில்லியன் தமொத்ெ தசொத்துக்ைகளயும் நிருவைித்ெல் 
தெொடர்பில் அறிக்கைைகளப் மபணி கவத்ெிருப்பது நிெிப் பிரிவின் தபொறுப்பொகும். நிறுவனத்ெின் 
ஒவ்தவொரு பிரிவிலும் தசயலொற்றுகைகய நிகறமவற்றுவது தெொடர்பில் மெகவயொன நடவடிக்கைைளின் 
மபொது நிெி வசெிைகள வழங்ைப்படுவதும் நிெிப் பிரிவினொல் ஆகும். 
 
5.1 சபபயின் தபாதுவான தசயற்பாட்டு நடவடிக்பககள் 
 
 தபொதுவொன தசயற்பொட்டு நடவடிக்கைைளுக்ைொன மீண்தடழும் தசலவொை ரூ. 154.8 மில்லியன் நிெியும், 

மூலெனச் தசலவொை ரூ. 52.7 மில்லியன் நிெியும் தசலவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

 முைொகமத்துவத் மெகவைளுக்ைொை பல்மவறு நிெி அறிக்கைைகளத் ெயொரித்ெல், மொெொந்ெ, மூன்று மொெ, 
அகரயொண்டு மற்றும் வருடொந்ெ அறிக்கைைகளத் ெயொரித்ெல். 

 

 

5.2 மூைென அபிவிருத்ெி நிகழ்ச்சித் ெிட்டங்கள் 

 

தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் மநரடி வருமொனமொை ைொணப்பட்ட தசஸ் வரி வருமொனம், 2007 
ஏப்பிறல் மொெம் 24 ஆம் ெிைெிய එෆ්පී/06/77/07/04 ஆம் இலக்ை ெிகறமசரிச் சுற்றறிக்கை மூலம் 2007.01.01 
ஆம் ெிைெியிலிருந்து அமுலுக்கு வருமொறு அரசொங்ை வருமொனமொைப் பிரைடனப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.  
 

2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன மூலென அபிவிருத்ெி/ மூலென நிைழ்ச்சித் ெிட்டங்ைளின் ைீழ் அரசொங்ைத்ெின் 

தமொத்ெ அளிப்பு/ வருமொனம் – ரூ. 81.1 மில்லியனொகும். 
 

2015 ஆம் வருடத்ெில் கீழ்க் காணும் பணிகபள நிபறவவற்றி முடிப்பெற்கு அெிகார சபபயின் நிெிப் 
பிரிவிற்கு முடிந்ெது. 
 
 நிெி முைொகமத்துவம், அபிவிருத்ெி தெொடர்பில் நிெி அறிக்கைைகளயும், ஆரொய்ச்சிக் 

ைருத்ெிட்டங்ைகளயும் சமர்ப்பித்ெல். 
 

 ஆகல அபிவிருத்ெி நிெியத்ெில் உலர்த்ெிய மெங்ைொய் ஆகல உரிகமயொளர்ைளின் தபயரில் மபணிச் 
தசல்லப்படுைின்ற பொதுைொப்புப் பிகண கவப்பு ஒற்கறக் ைணக்குைளுக்கு மொெொந்ெ தசஸ் வருமெிைகள 
வரவு கவத்ெல். 
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 தெங்குக் கைத்தெொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தெொழில் முயற்சியொளர்ைளுக்கு நிெி வசெிைகள வழங்குவெற்கு 
மக்ைள் வங்ைியுடனும், பிரொந்ெிய அபிவிருத்ெி வங்ைியுடனும் இகணந்து ைப்ருக்ை நிபயும், ெிரிய 
ைப்ருக்ை, ஜயஇசுறு ைடன் ெிட்டங்ைகள அமுல் தசய்வெற்கு உெவியொை இருத்ெல். 

 

 தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ஊழியர் மசமலொப நிெியத்ெிற்ைொன நிெிகய உரியவொறு 
முைொகம தசய்ெல், ஊழியர் மசமலொப நிெிய அங்ைத்ெவர்ைளுக்கு ைடன் வசெிைகளப் தபற்றுக் 
தைொடுப்பெற்கு நடவடிக்கை எடுத்ெல், 55 வருட வயகெத் ெொண்டிய ஊழியர்ைளின் மைொரிக்கையின் 

மபரில் 75% வெீம் எனும் எல்கலக்குக் ைட்டுப்பட்டு அங்ைத்துவப் பணத்கெ விடுவித்ெல். 
 

 சிறந்ெ முைொகமத்துவத்துடன் கூடியெொை நிெியத்ெின் நிெி ெிகறமசரி முறிைளிலும், பிகண 
முறிைளிலும் முெலீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகல அபிவிருத்ெி நிெியத்ெிலுள்ள நிெி மெசிய மசமிப்பு 
வங்ைியில் அந்ெந்ெ ஆகல உரிகமயொளரின் தபயரில் ெிறக்ைப்பட்டுள்ள ஒற்கறச் மசமிப்புக் 
ைணக்குைளில் சிறந்ெ முைொகமத்துவத்துடன் கூடியெொைப் மபணிச் தசல்லப்படுைின்றது. 

 

2015 ஆம் வருட இறுெியில் இந் நிெியத்ெின் மீெி பின்வருமாறு காணப்பட்டது. 
 

(அ) மூலென அபிவிருத்ெி நிெியம்      -  31.1 

(ஆ) ஆகல அபிவிருத்ெி நிெியம்       -   70.1 

(இ) மெங்ைொய் எண்தணய் விகலகய நிகலயொை  கவத்ெிருப்பெற்ைொன நிெியம்  - 232.8 

(ஈ) தபொதுவொன தசயற்பொட்டு நடவடிக்கைைள்     - 177.1 

(உ) என்.ஆர்.ஐ. நிெியம்          - 0.17 

          - 511.27 

(ஊ) ஊழியர் மசமலொப நிெியம்       -  39.1   

(இது ெனியொர் மசமலொப நிெியம் என்பெொல், ஊழியர் மசமலொப நிெியக் ைணக்கு ெனியொைப் மபணிச் 
தசல்லப்படுைின்றது). 
 

நிெிப் பிரிவினொல் வருடொந்ெ மெிப்படீு, வருடொந்ெ ைணக்குைள் மற்றும் பிற புள்ளிவிபரத் ெைவல்ைள் 
ெயொரிக்ைப்பட்டு பணிப்பொளர் சகப, மநர்வரிகச அகமச்சு, ெிகறமசரி, அரசொங்ை ைணக்ைொய்வொளர் ெகலகம 
அெிபெி ெிகணக்ைளம் மற்றும் பிற உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு உரிய ைொலப்பகுெிக்குள் சமர்ப்பித்து அென் 
தபொறுப்பு நிகறமவற்றப்பட்டுள்ளது. 
 

முக்கிய குறிப்பு: இவ் அறிக்கையில் ைொட்டப்பட்டுள்ள எல்லொ நிெிப் தபறுமொனங்ைளும் வகரவொகும். 
இறுெிக் ைணக்கு அறிக்கை (2015) மூலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பகெ 
ைவனத்ெிற்குக் தைொண்டு வருைின்மறன். 

 

2015 ெிதசம்பர் 31 ஆம் ெிகெி முடிவபடந்ெ நிெியாண்டிற்கான தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிகார 
சபபயின் நிெிக் கூற்றுகளுக்கும், வருடாந்ெ கணக்குகளுக்குமான நியெிச்சட்ட அறிக்பக 

 
1971 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்ை தெங்கு அபிவிருத்ெிச் சட்டத்ெினதும், ைொலத்ெிற்குக் ைொலம் இச் 
சட்டத்ெிற்குக் தைொண்டு வரப்பட்ட ெிருத்ெங்ைளினதும் பிரைொரம் ெொபிக்ைப்பட்ட தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர 
சகப, ைீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவொறு அென் நிெிக் கூற்றுைகளயும், வருடொந்ெ ைணக்குைகளயும் 
ெயொரித்ெல் மவண்டும். 
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இச் சட்டத்ெின் 41 ஆம் பிரிவின் பிரைொரம் விடயத்ெிற்குப் தபொறுப்பொன அகமச்சரினொல் 
ெீர்மொனிக்ைப்படுைின்றவொறும், ஏமெனும் ெைவல்ைகள உள்ளடக்ைியவொறும், சகபயும், அெிைொர சகபயும் 
முகறமய ஒவ்தவொரு நிெியொண்டிற்ைொைவும், அவர்ைளது வருமொனங்ைள், தசலவினங்ைள் தெொடர்பில் 
ைணக்குைகளயும் மற்றும் அவர்ைளினொல் மபண மவண்டிய பிற எல்லொக் தைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைகளயும் 
ைணக்குைளில் பெிெல் மவண்டும் என்பதுடன், அவர்ைளது தசயற்பொடுைளுக்குரிய வருடொந்ெக் ைணக்குக் 
கூற்றுைகளயும், புள்ளிவிபரங்ைகளயும் ெயொரித்ெலும் மவண்டும். 
 
ெிகறமசரியினொல் தவளியிடப்பட்ட 2002.05.24 ஆம் ெிைெிய PF/PE/21ஆம் இலக்ை அரசொங்ை நிெிச் 
சுற்றறிக்கையினதும், தெொடர்ந்து பிறப்பிக்ைப்பட்ட ஒழுங்குவிெிைளினதும் பிரைொரம், நிெியொண்டு முடிந்ெென் 
பின் 60 நொட்ைளுக்குள் வருடொந்ெ இறுெிக் ைணக்குக் கூற்றுைளின் வகரகவ வகரந்து முன்கவத்ெல் 
மவண்டும். இெற்ைகமய 2015 ெிதசம்பர் 31 ஆம் ெிைெி முடிவகடந்ெ நிெியொண்டிற்ைொன வருடொந்ெ 
ைணக்குைகள, 2016 தபப்புருவரி மொெம் அல்லது அெற்கு முன்னர் ெயொரித்து ைணக்ைொய்வொளர் அெிபெியிடம் 
சமர்ப்பித்ெல் மவண்டும். 
 
அென் பிரைொரம் அெிைொர சகபயின் மூலென அபிவிருத்ெி நிெியத்ெின், மெங்ைொய் எண்தணய் விகலகய 
நிகலயொன மட்டத்ெில் மபணுவெற்ைொன ெிட்டத்ெின், ஆகல அபிவிருத்ெி நிெியத்ெின், மெ.ஆ.நி. ைருத்ெிட்ட 
நிெியத்ெின் வருடொந்ெ ைணக்குைளும், நிெிக் கூற்றுைளும் ெயொரிக்ைப்பட்டு 2016.06.15 ஆம் ெிைெி 
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. (வகரவு 2016.03.03 ஆம் ெிைெி சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது). 
 
இந் நிெிக் கூற்றுைளில் 2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன தசொத்துக்ைள், தபொறுப்புைள், அமெ மபொன்று வருமெிைள், 
தசலவினங்ைள் தெொடர்பில் மெகவயொன  தவளிப்படுத்ெல்ைள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. ைணக்குைளில் 
ைொட்டப்பட்டுள்ள முக்ைிய விடயங்ைள், தபொருத்ெமொன மற்றும் மெகவயொன சந்ெர்ப்பங்ைளில் குறிப்புைள் 
மூலம் ைொட்டப்பட்டுள்ளன. 
 
2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன இக் ைணக்குக் கூற்றுைள், ைணக்குக் கூற்றுைகளத் ெயொரிக்கும் மபொது 
ைகடப்பிடிக்ைப்படுைின்ற தபொதுவொன ைணக்ைீட்டு மூலெத்துவங்ைள், தைொள்கைைள், ைணக்ைீட்டு 
நகடமுகறைள், ஊைங்ைள் மற்றும் இலங்கை ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு ஏற்ப ெயொரிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
ெனித் ெனியொன குறிப்புைள் மூலம் உறுெி தசய்யப்பட்ட அந்ெந்ெ ஒரு சில மவறுபொடுைள் ெவிர, 
ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைளும், ைணக்குப் பெிெல் முகறைளும், முந்ெிய நிெியொண்டில் ைகடப்பிடிக்ைப்பட்ட 
ைணக்ைீட்டுக் தைொள்கைைளுடனும், ைணக்குப் பெிெல் முகறைளுடனும் இணங்குைின்றன. 
தவளிப்படுத்ெல்ைள் மெகவயொன ஐந்தெொகைத் ெிைெிக்குப் பின்னரொன எந்ெதவொரு சம்பவமும் 
உள்ளடக்ைப்படவில்கல. 
இந் நிெிக் கூற்றுைகளத் ெயொரித்து சமர்ப்பிக்கும் தபொறுப்பு பணிப்பொளர் சகபகயயும், அெிைொர 
சகபகயயும் சொரும். 

 
 
ெபைவர் 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிகார சபபயின் பணிப்பாளர் சபப சார்பில் பகதயாப்பமிடப்பட்டது. 
தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிகார சபப. 
2016.06.06 
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 6. கணக்காய்வு மற்றும் முகாபமத்துவக் குழு அறிக்பக 

 

அரச நிறுவனங்ைளில் நல்லொட்சி தெொடர்பொன வழிைொட்டல் கைநூல் எனும் தபயரில் 2003.06.02 ஆம் 

ெிைெிய அரசொங்ை தெொழில் முயற்சி சுற்றறிக்கை இல. PED/55 இல் 4.7.1 ஆம் அத்ெியொயம் மற்றும் 

2010.12.04 ஆம் ெிைெிய அரசொங்ை தெொழில் முயற்சி சுற்றறிக்கை இல. PED/12 மூலம் ெிருத்ெப்பட்ட 
விடயங்ைளின் பிரைொரம் தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் ைணக்ைொய்வு மற்றும் முைொகமத்துவக் 
குழுக்ைள் நிறுவப்பட்டு, அச் சுற்றறிக்கையிலுள்ள ஏற்பொடுைளின் பிரைொரம் அக் குழுவின் 
நடவடிக்கைைள் முன்தனடுக்ைப்படுைின்றன. 
 

6.1 கட்டபமப்பும் குபற நிபறதவண்ணும் 

 

ைணக்ைொய்வு மற்றும் முைொகமத்துவக் குழு நிகறமவற்று அல்லொெ பணிப்பொளர்ைள் மூவகரக் 
தைொண்டுள்ளது. மீளொய்வுக்குட்பட்ட வருடத்ெில் இக் குழுவின் அங்ைத்ெவர்ைளொை ைீமழ தபயர் 
குறிப்பிடப்பட்ட பணிப்பொளர்ைள் தசயற்பட்டனர். 
 

2015.04.24 ஆம் ெிகெி நபடதபற்ற 2015/01 ஆம் இைக்க கணக்காய்வு மற்றும் முகாபமத்துவக் 
குழுக் கூட்டம் 

 

1. ெிரு. ஆர்.எம்.டீ.மை. நொமல் பண்டொர – ெிகறமசரிப் பிரெிநிெி 

2. ெிரு. ஏ.எஸ்.எம். இஸ்மத் – அங்ைத்ெவர் 

3. ெிரு. என்.எஸ். வனசிங்ெ – அகமச்சுப் பிரெிநிெி 

4. தசல்வி டப்.எம்.வய்.ரீ. பிரணொந்து – அங்ைத்ெவர் 

 

 

2015.07.16 ஆம் ெிகெி நபடதபற்ற 2015/02 ஆம் இைக்க கணக்காய்வு மற்றும் முகாபமத்துவக் 
குழுக் கூட்டம் 

 

1. ெிரு. ஆர்.எம்.டீ.மை. நொமல் பண்டொர – ெிகறமசரிப் பிரெிநிெி 

2. ெிரு. ஏ.எஸ்.எம். இஸ்மத் – அங்ைத்ெவர் 

3. ெிரு. என்.எஸ். வனசிங்ெ – அகமச்சுப் பிரெிநிெி 

4. தசல்வி டப்.எம்.வய்.ரீ. பிரணொந்து – அங்ைத்ெவர் 

 

2015.12.28 ஆம் ெிகெி நபடதபற்ற 2015/03 ஆம் இைக்க கணக்காய்வு மற்றும் முகாபமத்துவக் 
குழுக் கூட்டம் 

 

1. ெிரு. ஆர்.எம்.டீ.மை. நொமல் பண்டொர – ெிகறமசரிப் பிரெிநிெி 

2. ெிரு. என்.எஸ். வனசிங்ெ – அகமச்சுப் பிரெிநிெி 

3. தசல்வி டப்.எம்.வய்.ரீ. பிரணொந்து – அங்ைத்ெவர் 

4. ெிரு. எச்.ஜ.ீஎஸ்.சீ. ஜயரத்ன – அங்ைத்ெவர் 

 

ைணக்ைொய்வொளர் ெகலகம அெிபெியின் பிரெிநிெிதயொருவரும், பிரெொன உள்ளைக் ைணக்ைொய்வொளரும் 
குழுக் கூட்டத்ெில் ைலந்து தைொண்டனர். குழுவில் முைொகமத்துவத்கெப் பிரெிநிெித்துவப்படுத்தும் 
அங்ைத்ெவர்ைள் எவரும் இல்கல. அகழப்பின் மபரில் பணிப்பொளர் நொயைம் கூட்டங்ைளில் ைலந்து 
தைொள்வொர். முைொகமத்துவத்ெின் ஏகனய அங்ைத்ெவர்ைளின் பங்குபற்றுெல் குழுவிற்குத் மெகவப்படும் 
மபொது கூட்டத்ெில் ைலந்து தைொள்வெற்கு அகழப்பு விடுக்ைப்படும். குழுவின் குகறநிகறதவண் 
03அங்ைத்ெவர்ைளொகும். 
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6.2 குழுவின் பணிகள் 
 
 பூர்வொங்ை இறுெி ைணக்ைொய்வு மற்றும் முைொகமத்துவக் குழுக் கூட்ட அறிக்கை மீளொய்வு 

தசய்யப்பட்டு குழு அறிவுறுத்ெல்ைகளயும், சிபொரிசுைகளயும் உரியவொறு அமுல் தசய்வது 
தெொடர்பில் மெடிப் பொர்த்ெல். 
 

 மொெிரிகயயும், உள்ளடக்ைத்கெயும் மீளொய்வு தசய்ெலும், தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகபயின் 
நிெி அறிக்கையிடல் முகறகமயிலுள்ள நம்பைத் ென்கமகய ைண்ைொணிப்பிற்கு உட்படுத்துெலும். 

 

 தவளிவொரி மற்றும் உள்ளைக் ைணக்ைொய்வு விடயத்ெில் விடய முென்கம மற்றும் விகளவுப் 
தபருக்ைத்கெ அத்ெொட்சிப்படுத்துவெற்ைொை ஈடுபடுத்ெப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைகள 
ஒழுங்குமுகறப்படுத்ெலும், மீளொய்வு தசய்ெலும். 

 

 உள்ளை நிருவொை முகறகமயின் ெகைகம மற்றும் தவற்றியளித்ெகல மீளொய்வு தசய்ெலும், 
சிபொரிசுைகள முன்கவத்ெலும். 

 

 உள்ளைக் ைணக்ைொய்வு அறிக்கைைள், தவளிவொரி ைணக்ைொய்வு விளக்ைங்ைள் மற்றும் அவற்றுக்ைொை 
எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைள் என்பவற்கற மீளொய்வு தசய்ெல். 

 

 ஒழுங்குமுகறப்படுத்ெல் மற்றும் நிெி அறிக்கையிடல் மெகவைளுடன் இணங்குெல் மற்றும் உரிய 
ஒழுங்குபடுத்ெல் அெிைொர நிறுவனங்ைளுடன் மபணிச் தசல்லப்படுைின்ற தெொடர்புைகள 
அத்ெொட்சிப்படுத்துவெற்ைொை, ஒழுக்ைதநறித் ெர நிர்ணயங்ைள் மற்றும் நடவடிக்கை முகறைள் 
தெொடர்பில் மீளொய்வு தசய்ெலும், சிபொரிசுைகள முன்கவத்ெலும். 

 

6.3 கூட்டங்களும் தசயற்பாடுகளும் 

 

மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்ெில் குழு மூன்று (03) ெடபவகள் கூடியது. குழு அங்கத்ெவர்களின் 
வருபக வருமாறு: 
 

 பணிப்பாளரின் தபயர் கைந்து தகாண்ட கூட்டங்களின் 
எண்ணிக்பக 

1. ெிரு. ஆர்.எம்.டீ.மை. நொமல் பண்டொர 03 
2. ெிரு. ஏ.எஸ்.எம். இஸ்மத் 02 
3. ெிரு. என்.எஸ். வனசிங்ெ 03 
4. தசல்வி டப்.எம்.வய்.ரீ. பிரணொந்து 03 
5. ெிரு. எச்.ஜ.ீஎஸ். ஜயரத்ன 01 

 
 
 
மீளாய்வுக்குட்பட்ட வருடத்ெில் குழுவினால் பின்வரும் தசயற்பாடுகள் நபடமுபறப்படுத்ெப்பட்டன  
 
6.3.1 உள்ளகக் கணக்காய்வு 
 
 உள்ளைக் ைணக்ைொய்வுப் பிரிவின் நடவடிக்கைைளுடன் தெொடர்புகடயெொை 2015 ஆம் 

வருடத்ெிற்ைொன ைணக்ைொய்வொளர் அெிபெி ெிகணக்ைளத்ெின் சிபொரிசுைகளயும் ைருத்ெிற் தைொண்டு 
ெயொரிக்ைப்பட்ட உள்ளைக் ைணக்ைொய்வு நிைழ்ச்சித் ெிட்டத்கெயும், ைணக்ைொய்வுத் ெிட்டத்கெயும் 
ைலந்துகரயொடலுக்கு உட்படுத்ெி, தெொடர்ந்தும் ைணக்ைொய்விற்கு உட்படுத்ெ மவண்டிய துகறைள் 
தெொடர்பில் ஆமலொசகன வழங்குெலும், ைணக்ைொய்வு நிைழ்ச்சித் ெிட்டத்கெயும், ைணக்ைொய்வுத் 
ெிட்டத்கெயும் சகபயின் அங்ைீைொரத்ெிற்ைொை சிபொரிசு தசய்ெலும். 
 



 

72 
 

 2015 ஆம் வருடத்ெிற்ைொன உள்ளைக் ைணக்ைொய்வுத் ெிட்டத்கெ அமுல் தசய்வெில் விகளவுப் 
தபருக்ைம் மமற்பொர்கவக்கு உட்படுத்ெப்பட்டது. 

 

 எெிர்ைொலத்ெில் குகறபொடுைள் மீண்டும் இடம்தபறொெிருக்கும் தபொருட்டு ைொலத்ெிற்மைற்ற சரியொன 
நடவடிக்கைைகள எடுக்கும் மநொக்குடன் விமசட உள்ளை ைணக்ைொய்வுத் மெடல்ைளும், 
அவற்றிற்ைொன முைொகமத்துவத்ெின் பெில்ைளும் மீளொய்வுக்கு உட்படுத்ெப்பட்டன. 

 

6.3.2 தவளிக் கணக்காய்வு 
 2014.12.31 ஆம் ெிைெியுடன் முடிவகடந்ெ வருடத்ெிற்ைொன தெங்கு அபிவிருத்ெி அெிைொர சகப 

தெொடர்பில் ைணக்ைொய்வொளர் அெிபெி ெிகணக்ைளத்ெினொல் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ைணக்ைொய்வு 
விளக்ைங்ைளுக்குரியெொை முைொகமத்துவத்ெினொல் வழங்ைப்பட்ட மறுதமொழிைள் மீளொய்வுக்கு 
உட்படுத்ெப்பட்டதுடன், குறிப்பொைச் சுட்டிக் ைொட்டப்பட்ட பிரச்சிகனைள் மீண்டும் எழுவகெத் 
ெடுக்கும் தபொருட்டு முைொகமத்துவத்ெினொல் எடுக்ைப்பட்ட சரி தசய்யும் நடவடிக்கைைள் 
தெொடர்பில் மெடிப் பொர்த்து மெகவயொன ஆமலொசகனைள் வழங்ைப்பட்டன. 

 
6.3.3 நிெி அறிக்பகயிடுெல் 
 
 ைணக்ைொய்வு தசய்யப்பட்ட வருடொந்ெ நிெிக் கூற்றுக்ைகள ைண்ைொணிப்பு மற்றும், ஒழுங்குபடுத்ெல் 

அெிைொர சகபயினொல் விெிக்ைப்பட்ட மெகவைளுக்கு அகமயவும், ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு 
அகமயவும் ெயொரித்துள்ளெொை அத்ெொட்சிப்படுத்துவெில் சகபக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்ைப்பட்டது. 
 

6.3.4 கூட்ட அறிக்பககள்/ சபபக்கு அறிக்பகயிடுெல் 
 

 குழுக் கூட்டங்ைகள நடொத்துவதுடன் தெொடர்புகடய கூட்ட அறிக்கைைள் சகபச் தசயலொளர் 
அலுவலைத்ெில் மபணிச் தசல்லப்படுைின்றது, இெற்ைகமய கூட்டங்ைளுக்குரிய எல்லொ 
அறிக்கைைளும் சகபயிடம் முன்கவக்ைப்பட்டதுடன், பணிப்பொளர் சகபக் கூட்டங்ைளில் 
நிகறமவற்றிக் தைொள்ளப்பட்டு, குழுவினொல் தசய்யப்பட்ட சிபொரிசுைகள அமுல் தசய்வெற்ைொை 
பணிப்பொளர் சகபயின் அங்ைீைொரம் தபற்றுக் தைொள்ளப்படுைின்றது. ஒழுங்குமுகற 
அடிப்பகடயில் முக்ைிய விடயங்ைள் தெொடர்பில் பிந்ெிய நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும். 
அெிைொர சகபயின் பழக்ைப்பட்ட பணிச்சட்டத்ெிற்கும், தபொருத்ெமொன சந்ெர்ப்பங்ைளிலும் 
எடுக்ைப்பட்ட சரி தசய்யும் மற்றும் ெவிர்க்கும் நடவடிக்கைைள் தெொடர்பில் பின் ஆய்வுைகள 
மமற்தைொண்டு மெகவயொன அறிவுறுத்ெல்ைள் வழங்ைப்பட்டன. 
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