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தாபிப்� 

ெஹக்ெடர் ெகாப்ேபக�வ விவசாய ஆராய்ச்சி பயிற்சி நி�வகம் (HARTI) 1972 இன் 05 
ஆம் இலக்க விவசாய ஆராய்ச்சி பயிற்சி நி�வகச் சட்டத்தின் கீழ் 1972 ஆம் ஆண்� 
தாபிக்கப்பட்ட�. இந்த நி�வகம் கமத்ெதாழில் அைமச்சின் கீழ் ஒ� நியதிச் சட்ட 
சைபயாக இயங்கி வ�கின்ற�. இந்த நி�வகம் �க்கியமாக விவசாயம் மற்�ம் கிராமியத் 
�ைற ஆகியவற்�க்கான ஆராய்ச்சி  பயிற்சி ஆகிய விடயங்களின் அ�ப்பைடயிலான 
ெகாள்ைகைய ேமம்ப�த்�ம் நிமித்தம் தாபிக்கப்பட்ட�. நாட்�ல் விவசாய ஆராய்ச்சி 
நடவ�க்ைகயில் ஒ� �ன்ேனா� நி�வனமாக விளங்�கின்ற இந்த HARTI நி�வகம் 
அ� 1972 ஆம் ஆண்� தாபிப்�ப் ெபற்ற� �தல் �ப்பத்� ஐந்� வ�டங்க�க்�ம் 
அதிகமான காலமாக ச�கப் ெபா�ளாதார ஆராய்ச்சி பயிற்சி விடயங்கைள அறி�கப்  
ப�த்தி�ம் அதே நேரம் விவசாயத் �ைறயின் அபிவி�த்தி சார்ந்த ெகாள்ைககைள 
வ�த்தைமக்க தகவல்கைள வழங்கி�ம் கணிசமானளவு அ�பவத்ைதப் ெபற்�ள்ள�.       

கட்டாயக் �றிக்ேகாள்கள்  

ேமற்�றித்த சட்டத்தின் 3 (1) ஆம் பிாிவின் ஏற்பா�க�க்� அைமய நி�வகத்தின் 
ெபா�வான கட்டாயக் �றிக்ேகாள்கள் பின்வ�மா� காணப்ப�ம்:   

i.  விவசாய ஆராய்ச்சி நடவ�க்ைககைள வளர்த்�ப் ேபாஷித்தல், அவற்�க்� 
உத�தல், அந்த நடவ�க்ைககைள ஊக்�வித்தல் மற்�ம் ஒத்�ைழப்�டன் 
ெதாழிற்ப�தல்.  

ii. அரசாங்கத் திைணக்களங்கள், உள்�ர் அதிகார சைபகள், அரசாங்கக் 
�ட்�த் தாபனங்கள் மற்�ம் ஏைனய நி�வனங்க ள் என்பவற்றின் �லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்ற விவசாய ஆராய்ச்சி  சார்ந்த நடவ�க்ைககைள 
ஒ�ங்கிைணத்தல். 

iii. விவசாய அபிவி�த்தியை பாதிக்கின்ற நி�வனசார் காரணிகள் ெதாடர்பான 
ஆராய்ச்சிகைள�ம் ஆய்�கைள�ம் ேமற்ெகாள்�தல்.  

iv. விவசாய ேநாக்கங்களின் நிமித்தம் காணியின் சிக்கனமாக பாவைன பற்றிய 
ஆராய்ச்சி மற்�ம் ஆய்�கள் என்பவற்ைற ேமற்ெகாள்�தல். 

v. விவசாய மற்�ம் கிராமிய அபிவி�த்தி சம்பந்தமான ச�கப் ெபா�ளாதார 
ஆராய்ச்சி ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்�தல். 

vi. இலங்ைகயி ல் அல்ல� ெவளிநா�களி ல் உள்ள ஏைனய நி�வனங்க�டன் 
�ட்டாக இைணந்� அல்ல� தனியாக விவசாய ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான 
பயிற்சி சார்ந்த ெசயற்பா�கள் மற்�ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பவற்ைற 
ேமற்ெகாண்� அல்ல� ெசயற்ப�த்தி குறி த்த இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
�ப்ேளாமா பட்டங்கள், பட்டங்கள், பிாிசில்கள் மற்�ம் மதிப்� வி��கள் 
என்பவற்ைற வழங்�தல்.   
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vii. உள்நாட்�, பிராந்திய சர்வேதச மட்டங்களில் மாநா�கள், க�த்தரங்�கள் 
மற்�ம் ேவைலயரங்�கள் என்பவற்ைற நடத்�வதற்� அ�சரைணைய 
வழங்�தல். 

viii. ஆசிய நா�களின் ஒத்�ைழப்�டன் அந்த நா�களின் பிராந்திய ாீதியான 
ேதைவகையப் �ர்த்திெசய்�ெகாள்�ம் ெபா�ட்� விவசாயக் கட்டைமப்� 
பற்றிய பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான அத்தைகய ஆராய்ச்சி நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்� விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான தகவல்கைளச் 
ேசகாிப்பதற்�ம் மற்�ம் தகவல்கைளப் பரப்�வதற்�ம் ேதைவயான ஒ� 
நிைலய வசதிையப் ெபற்�க்ெகா�த்தல்.  

ix. ெபா�வாக இலங்ைகக்�ம் மற்றும் ஏைனய ஆசிய நா�க�க்�ம் விேஷட 
�றிப்�டன் விவசாய அபிவி�த்தி மற்�ம் ந�னமயப்ப�த்தல் விடயங்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனக�டன் அத்தைகய ஆராய்ச்சி நடவ�க்ைககைள 
ெதாடர்�படச் ெசய்தல்.   

 

�ரேநாக்� 

நிைலயான விவசாய கிராமிய அபிவி�த்தி ெதாடர்பான அறிைவ வளர்த்� அந்த 
அறிைவப் பரப்�வதற்கான �ன்ேனா� நி�வனமாகத் திகழ்தல். 

ெசயற்பணி  

ஆராய்ச்சி மற்�ம் பயிற்சி என்பன சார்ந்த ெசயற்பா�கைள ேமற்ெகாள்�வதன் ஊடாக 
விவசாயத்ைத�ம் கிராமியத் �ைறைய�ம் வ�ப்ப�த்�தல்.  

�றிக்ேகாள்கள் 

i. விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சிைனக�க்� ச�கப் ெபா�ளாதார ஆராய்ச்சியில் சிறந்த ஒ� நிைலயமாக 
விளங்�தல். 

ii. அரசாங்கத்தினதும் மற்றும் வர்த்தக ஆராய்ச்சி ச�கங்களி னதும் ெகாள்ைக ஆக்�நர்கள் மற்�ம் 
திட்டமிடலாளர் ஆகிய தரப்�க�டன் மிக ெந�க்கமான ெதாடர்�கைளப் ேபணிச்ெசல்லல். 

iii. ெகாள்ைக வ�த்தைமத்தல், ெசயற்ப�த்�தல் சம்பந்தமான நடப��ைற அறிைவ வளர்த்தல், உாிய 
ேநரத்திற்� தகவல்கைளப் பரப்�தல் ஆகிய நடவ�க்ைககளின் ஊடாக மிகப் பய�ள்ள  வி டயமாக 
ஆக்குதல்.    

iv. ேதசிய ெகாள்ைக விடயங்கள் ெதாடர்பான �யாதீன மதிப்��கைள ஏற்பா� ெசய்� வழங்�வதன் 
�லம் ெபா� மக்கைள விழிப்�ட்�தல்.   

v. நி�வகத்தின் அறி� மற்�ம் அதன் பதவியணியின் ஆற்றல்கள் என்பவற்றின் அ�ப்பைடயில் 
�த�� ெசய்� ச�கப் ெபா�ளாதாரப் ப�ப்பாய்�க்கான ஆற்றல்கைள வ�ப்ப�த்�தல்.     

vi. கிராமிய அபிவி�த்தியில் அக்கைற�ைடய தரப்�களின் ஆற்றல்கைள பயிற்சியின் ஊடாக  
அதிகாித்தல். 
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ஆ�நர்கள் சைப - 2013 

தி� விேஜரத்ன சகல�ாிய - கமத்ெதாழில் அைமச்சின் ெசயலாளர் - தைலவர், ஆ�நர்கள் 
சைப - (2013 ஆம் ஆண்� நவம்பர் மாதம் வைர)  
ெபாறியியலாளர் தி� உேதனி விக்ரமசிங்க - பதில் ெசயலாளர் கமத்ெதாழில் அைமச்சின் 
ெசயலாளர் - தைலவர் - ஆ�நர்கள் சைப  
தி� ஆர்.எம்.�.�. மீகஸ்�ல்ல - கமத்ெதாழில் அைமச்சின் ெசயலாளர் - தைலவர், 
ஆ�நர்கள் சைப - (2013.12.06 ஆம் திகதியி��ந்�)  
தி� ல�த் காந்த ஜயேசக்கர - பணிப்பாளர் - HARTI (2013 ெபப்�வாி மாதத்தி��ந்�)  
தி� ஈ.எம். அேபரத்ன  - பணிப்பாளர் - HARTI (2013 மார்ச் மாதத்தி��ந்�)  
தி� ஏ.எல்.ஏ. அேஸாக்க சிறிவர்த்தன - ேமலதிகச் ெசயலாளர், கமத்ெதாழில் அைமச்� - 
சைப உ�ப்பினர்  
தி�மதி பி.எம். சாந்தி ெபர்னாந்� - பணிப்பாளர், நிலப் பயன்பாட்�த் திட்டமிடல் 
திைணக்களம் - சைப உ�ப்பினர் 
தி� எஸ்.�.ஏ.�. ெபாரலஸ்ஸ - ேமலதிகச் ெசயலாளர் (காணிகள்), காணிகள் மற்�ம் 
காணி அபிவி�த்தி அைமச்� - சைப உ�ப்பினர் (ஆகஸ்ட் மாத்தி��ந்�)  
தி� �.சி.ஏ. �ணவர்த்தன - பணிப்பாளர் நாயகம், ��சன ெதாைக மதிப்�ட்�ப் �ள்ளி 
விபரத் திைணக்களம் - சைப உ�ப்பினர் (மார்ச் மாதம் வைர)  
தி�மதி �ஸ்பா ெவல்லப்பி� - திைறேசாிக்கான பிரதிச் ெசயலாளர், நிதி மற்�ம் 
திட்டமிடல் அைமச்� - சைப உ�ப்பினர் (ஏப்ரல் மாதத்தி��ந்�)  
கலாநிதி �.எஸ்.ஏ. விேஜ�ந்தர - பணிப்பாளர், ேதசிய தாவரவியல் �ங்காக்கள் 
திைணக்களம் - சைப உ�ப்பினர் 
தி� எம்.சி. கமேக - பணிப்பாளர், பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள் மற்�ம் சி� ெதாழில் 
�யற்சிகள் அபிவி�த்தி அைமச்� - சைப உ�ப்பினர் 
தி� ஜி.�.டப்ளி�. ஜயவர்த்தன - ேமலதிகச் ெசயலாளர், ெப�ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்� - சைப உ�ப்பினர்  
தி� என்.எச்.எம். சித்திரானந்த - ேமலதிகச் ெசயலாளர் (நி�வாக�ம் நிதி�ம்), கல்வி 
அைமச்� -  சைப உ�ப்பினர் (ஆகஸ்ட் மாதத்தி��ந்�) 
கலாநிதி தி�மதி எல்.டப்ளி�.ஆர். த அல்விஸ் - சிேரஷ்ட விாி�ைரயாளர், ேதசிய கல்வி 
நி�வக வாழ்க்ைகத்ெதாழில் கல்வித் திைணக்களம் - சைப உ�ப்பினர் (ெசப்டம்பர் 
மாதத்தி��ந்�)  
தி� �.�. அேபரத்ன - பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), நீர்ப்பாசன நீர் வள �காைமத்�வ 
அைமச்� - சைப உ�ப்பினர் 
தி� ேஜ.எம். மங்கலதிஸ்ஸ - ேமலதிகச் ெசயலாளர் (அபிவி�த்தி�ம் திட்டமிட�ம்), 
�ட்�ற�கள் உட்�ைற வர்த்தக அைமச்� - சைப உ�ப்பினர் 
தி� எச். அமர�ங்க - பணிப்பாளர், பிராந்திய அ�வலகங்கள் கண்காணிப்�ப் பிாி�, 
இலங்ைக மத்திய வங்கி - சைப உ�ப்பினர்  
கலாநிதி ேக. சமரசிங்க - �டாதிபதி, விவசாய �டம், ேபராெதனிய பல்கைலக்கழகம் - 
சைப உ�ப்பினர் (ஆகஸ்ட் மாதம் வைர) 
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ேபராசிாியர் ரஞ்ஜித் ேசனாரத்ன - உப ேவந்தர், பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக் 
�� - சைப உ�ப்பினர் (ெசப்டம்பர் மாதத்தி��ந்�)  
தி ரு கே.ஜி . சி றி யாபால - வி வசாயப் பணி ப்பாளர் நாயகம் - சபை உறுப்பி னர் (யூலை 
மாதம் வர ை) 
கலாநி தி  ஆர்.ஆர்.ஏ. வி ஜேக ோன் - வி வசாயப் பணி ப்பாளர் நாயகம் - சபை உறுப்பி னர் 
(ஆகஸ்ட் மாத்தி லி ருந்து)  
தி ரு ஆர்.பி .ஆர். ராஜபக்ஷ - காணி கள் ஆணை யாளர் நாயகம் - சபை உறுப்பி னர்  
தி ரு எம்.ஏ.எஸ். வீரசி ங்க - கமநல அபி வி ருத்தி  ஆணை யாளர் நாயகம் - சபை உறுப்பி னர் 
ப ொறி யி யலானர் தி ருமதி  பத்ரா கமலதாச - வி வசாயப் பணி ப்பாளர் நாயகம் - சபை 
உறுப்பி னர்  
தி ரு டப்ளி யூ.எச். கருணா ரத்ன - கூட்டுறவு அபி வி ருத்தி  ஆணை யாளர் நாயகமும் 
கூட்டுறவுச் சங்கக் கடைகள் பதி வா ளரும் - சபை உறுப்பி னர் 
கலாநி தி  பி ரேமலால் குருப்புஆராச்சி  - துணை ப் பி ரதி நி தி  (நி .தி ), FAO - சபை உறுப்பி னர் 
தி ருமதி  ஏ.ஐ. பத்தி ரன - பதி ல் செயலாளர், ஆளுநர்ள் சபை  
  

 

ஆளுநர்கள் சபையி ன் கூட்டங்கள்  

கூட்டம் நடைபெற்ற தி கதி   கலந்துக ொண்ட உறுப்பி னர்களி ன் எண்ணி க்க ை 
 
1. 2013 சனவரி  30    13 
2. 2013 மார்ச் 27    10 
3. 2013 ஏப்ரல் 24     13 
4. 2013 யூன் 26     15 
5. 2013 யூலை 31    10 
6. 2013 ஆகஸ்ட் 28    09 
7. 2013 ஒற்ற ோபர் 30    16 
8. 2013 தி சம்பர் 05    13  
 
 
  
 
 

4 
 



கணக்காய்வு முகாமைத்துவக் குழு  

1. தி ருமதி  புஸ்பா வெல்லப்பி லி  (தலைவர்) - தி றைசேரி க்கான பி ரதி ச் செயலாளர், 
நி தி  மற்றும் தி ட்டமி டல் அமைச்சு 

2. தி ரு ஏ.எல்.ஏ. அச ோக சி றி வர்த்தன (உறுப்பி னர்) - மேலதி கச் செயலாளர், 
கமத்த ொழி ல் அமைச்சு 

3. தி ருமதி  பி .எம். சாந்தி  பெர்னா ந்து (உறுப்பி னர்) - பணி ப்பாளர், நி லப் பாவனைக் 
க ொள்க ைத் தி ட்டமி டல் தி ணை க்களம் (2013 யூன் மாதம் வர ை) 

4. தி ரு எம்.சி . கமகே (உறுப்பி னர்) - பணி ப்பாளர், பாரம்பரி ய க ைத்த ொழி ல்கள் 
மற்றும் சி று த ொழி ல்முயற்சி கள் அபி வி ருத்தி  அமைச்சு (2013 நவம்பர் மாதத்தி ல் 
இருந்து)     

5. தி ருமதி  எம்.ஐ. புஸ்பா ஹே மமாலி  (அவதானி ப்பாளர்)-கணக்காய்வு அத்தி யட்சகர் 
கணக்காய்வா ளர் அதி பதி யி ன் தி ணை க்களம்  

6. தி ரு டப்ளி யூ.கே.எல்.ஈ. வெல்லாவி ட்ட (அவதானி ப்பாளர்) - பி ரதான உள்ளகக் 
கணக்காய்வா ளர், கமத்த ொழி ல் அமைச்சு  

 

கணக்காய்வு முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள்   
 

நடைபெற்ற தி கதி    கலந்துக ொண்ட உறுப்பி னர்கள் எண்ணி க்க ை 

1. 2013 மார்ச் 13    03 

2. 2013 யூன் 12     03 

3. 2013 நவம்பர் 11    03 

4. 2013 தி சம்பர் 23    03  
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ெபா�வான கண்ேணாட்டம் 

விவசாய உற்பத்திகளின் உற்பத்தித்திறன், உற்பத்தி மற்�ம் இலாபம் என்பவற்றி�ள்ள 
அதிகாிப்� அேத ேநரம் உண�ப் பா�காப்� ஆகியன நாட்�ன் இன்ைறய விவசாயக் 
ெகாள்ைகயின் �க்கியமான சக்திகளாக விளங்�கின்றன. இந்த சக்திகள் பற்றி மஹிந்த 
சிந்தைன என்ற வழிகாட்டல் ஆவணத்தி�ம் ��க்கமாக விபாிக்கப்பட்�ள்ள து. இந்தக் 
�றிக்ேகாள்கைள அைடவதில் HARTI நி�வகத்தின் பங்காளிப்பான� இன்றியைமயாத 
விடயமா�ம். விவசாய மற்�ம் கிராமிய �ைறயின் அபிவி�த்தியி�ள் வ�கின்ற ச�கப் 
ெபா�ளாதார, நி�வன, கலாச்சார, அரசியல் விடயங்கள் ெதாடர்பான ஆராய்ச்சிைய 
ேமற்ெகாள்�ம் �கமாக HARTI நி�வகம் தன்ைன அர்ப்பணித்�ள்ள�. ஆராய்ச்சிைய 
ேமற்ெகாண்டதன் பின்னர், அத்தைகய பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்� அவசியமான 
நடவ�க்ைகைய எ�க்�ம் வைகயில் ஆராய்ச்சி ���கள் மற்�ம் சிபாாி�கள் அல்ல� 
ஆேலாசைனகள் என்பவற்றி��ந்� கிைடத்த தகவல்கைள நிகழ்ச்சித்திட்டத் திட்டமிடல் 
தரப்�க�க்�ம் ெகாள்ைக ஆக்�ம் தரப்�க�க்�ம் இந்த நி�வகம் பரவச் ெசய்கின்ற�. 
சந்ைதகளி��ந்�ம் வர்த்தகத் தரப்�களிடமி�ந்�ம் உண� �கர்�ப் ெபா�ட்கள் பற்றி 
ேசகாித்த தகவல்கைளப் பரப்�தல் மற்�ம் வர்த்தகத் தரப்�கள் ேபான்ற அ�வலர்கள், 
விவசாயிகள் மற்�ம் எைனய அக்கைற�ைடய தரப்�கள் ஆகிய தரப்�க�க்� பயிற்சி 
அளித்தல் ஆகியவற்றி�டாக வளங்கைள அபிவி�த்தி ெசய்தல் ஆகியன நி�வகத்தின் 
ஏைனய ெதாழிற்பா�களாக விளங்�கின்றன.           

HARTI நி�வகத்தின் அபிலாைஷையப் �ர்த்தி ெசய்வதில் தன� ெப�ம் ெபா�ப்ைப 
மதித்�ப் ேபணி எம� நி�வகம் 2013 ஆம் ஆண்��ம் அேத பிாிவில் ெவற்றிகரமான 
�ைறயில் ெசயலாற்றி�ள்ள�. 2013 ஆம் ஆண்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட HARTI நி�வக 
க�த்திட்டங்களின் �ன்ேனற்ற விபரங்கைள உள்ளடக்கிய இந்த வ�டாந்த அறிக்ைக 
என� பதவி காலத்தின் ேபா� ெவளியிடப்ப�கின்ற �தலாவ� வ�டாந்த அறிக்ைக 
என்பைத �ன்னிட்� நான் மகிழ்ச்சி அைடகின்ேறன்.     

2013 ஆம் ஆண்�ல், 27 ஆராய்ச்சி ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. இந்த ஆய்�கள் 
நிமித்தம் திைறேசாி 20.6 மில்�யன் �பா நிதிைய வழங்கிய�. கால்நைட அபிவி�த்தி, 
பைன உற்பத்தி, கித்�ல் ைகத்ெதாழில்கள், �ண் நிதித் திட்டங்கள், விவசாயம் சார்ந்த 
�ற்�லா, பழ மற்�ம் மரக்கறி ஏற்�மதிகள், ெவற்றிைல, பாசிப்பய� மற்�ம் க�வா 
ஆகிய பயிர்ச் ெசய்ைககள், தக்காளிப் பயிர்ச் ெசய்ைக மற்�ம் வாசைனத்திரவியம் ைமய 
ைகத்ெதாழில்கள் என்பன ேபான்ற விடயப் பரப்�களில் காணப்ப�கின்ற பிரச்சிைனகள் 
அ�ப்பைடயில் ஆய்�கள் அைமந்� காணப்பட்டன. �ன்ென�க்கப்பட்ட ஆய்�களில் 
ஒ� ஆய்ைவத் தவிர ஏைனய ஆய்�களின் �ன்ேனற்றம் பற்றி ஆரா�ம் ேபா� அந்த 
ஆய்�கள் 100% �ன்ேனற்றத்ைத அைடந்�ள்ளன. இந்த ஆய்�களின் ஏறக்�ைறய 20 
ஆய்�கள் கமத்ெதாழில் அைமச்�, ச�ர்த்தி அைமச்�, சி� ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்�, 
நீர்ப்பாசன அைமச்�, ஏற்�மதி விவசாயப் பயிர்கள் அைமச்� மற்�ம் ஜனாதிபதி ெசயலக 
அ�வலகம் ேபான்ற அைமச்�க்கள், திைணக்களங்கள், நி�வனங்கள் என்பவற்றி��ந்� 
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வி�க்கப்பட்ட ேவண்�ேகாள்களின் அ�ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைவயா�ம். 
இவற்றின் அந்தந்தத் �ைறகளில் அபிவி�த்தி ப் பணிகைள நிைறேவற்�கின்ற ேபா� 
இைவ எதிர்ேநாக்கிய பிரச்சிைனகளின் அ�ப்பைடயில் இந்த ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டதால், ஆய்�களின் ���கள் நிச்சயமாக அபிவி�த்திற்� பய�ள்ள விதத்தில் 
பயன்ப�த்தலாம் என்பதில் எம்மால் தி�ப்திெகாள்ள ���ம்.               

இ� தவிர, �றித்த ஆண்� காலப்ப�தியில் இரண்� ெசயல் ஆராய்ச்சி ஆய்�க�ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ேகாண��க்ெவவ விவசாயக் கிராம அபிவி�த்தி மாதிாியின் 
இரண்டாம் கட்ட நடவ�க்ைக இவற்றில் ஒன்றா�ம். இந்த ஆய்வின் கீழ், �ழற்சி நிதிகள் 
வ�ப்ப�த்தல் ெதாடர்பான பணிகள் நிைறேவற்றப்பட்டன. சிற்�ண்�ச்சாைலயில் LPG 
எாிவா��க்� ஏற்ப�கின்ற ெசலைவக் �ைறப்பதற்� அந்த சிற்�ண்�ச்சாைலயின் 
கழி�கைள பய�ள்ள விதத்தில் பயன்ப�த்தி உயிர் வா�ைவ உற்பத்தி ெசய்வ� பற்றிப் 
பாிட்சித்�ப்பார்க்�ம் ஒ� �ன்ைனய க�த்திட்டத்தின் ஒ� ெதாடர்ச்சி இரண்டாவ� 
ெசயல் ஆராய்ச்சிக் க�த்திட்டமா�ம்.     

வர்த்தகர்கள் ேபான்ற விவசாயிகள், உத்திேயாகத்தர்கள், ஏைனய அக்கைற�ைடய 
தரப்�க�க்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத்�வத�டாக வ�ம் மனித வள 
அபிவி�த்தி�ம் 2013 ஆம் ஆண்� கணிசமான �ன்ேனற்றத்ைத அைடந்�ள்ள�.  பல 
மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட 82 பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் ெமாத்தமாக  6,058 ேபர் 
பயிற்சியளிக்கப்பட்டனர். இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் அ�  28% �தமாக 
இ�ந்த�. 2012 ஆம் ஆண்�டன் ஒப்பி�ம் ேபா� பயிற்�விப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
20% ஆக அதிகாித்தி�ந்த�.      

HARTI நி�வகத்தின் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஏைனய நி�வகங்களி��ந்� வ�ம்  
அ�வலர்க�டன், அந்த நி�வனங்க�டனான உற�கைள வளர்ப்பதற்� ேமலதிகமாக 
விவசாயத் �ைறயில் எம� அ�பவங்கைளப் பகிர்ந்�ெகாள்�வதற்� ஒ� வாய்ப்ைப 
அளித்தன. மாகாண சைபகள், ஏற்�மதி விவசாயப் பயிர்கள் திைணக்களம், கமநல 
அபிவி�த்தித் திைணக்களம் என்பன இவற்�க்� மத்தியில் இ�ந்த நி�வனங்களா�ம்.       

ேம�ம், பங்காளேதசத்தின் உள்�ராட்சி �ட்�ற�கள் அைமச்சின் அதிகாாிக�டன் 
கிராமிய அபிவி�த்தி ெதாடர்பான �த்தாக்க சிறந்த ெசயன்�ைறகள் பற்றிய எம� நாட்� 
அ�பவத்ைத 2013 ஆம் ஆண்�ல் ெவற்றிகரமான �ைறயில் பகிர்ந்�ெகாள்ள ��ந்த�.  
ெமாத்தமாக 14 பங்காளேதச அதிகாாிகள் HARTI நி�வகத்திற்� வ�ைக தந்தனர். எம� 
நி�வகம் ச�ர்த்தி அதிகார சைப, பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள் சி� ெதாழில்�யற்சிகள் 
அபிவி�த்தி அைமச்� மற்�ம் சர்வேதச அைமப்� ஆகியவற்றின் �லம் வழிகாட்டப்பட்ட 
ெவற்றிகரமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்�ம் க�த்திட்டங்கள் என்பன ெதாடர்பான 
ேகாட்பாட்� ாீதியான அேத ேநரம் ெசயன்�ைற ாீதியான அ�பவங்கைள அவர்கள் 
ெபற்�க்ெகாள்�ம் வைகயில் எம� நி�வகம் ேதைவயான ஒ�ங்�கைளச் ெசய்த�.       
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�றித்த ஆண்� காலப்ப�தியில், எம� நி�வகத்தின் அ�வலர்களின� ஆற்றல்கைள 
அபிவி�த்தி ெசய்வதற்� அதிக கவனம் ெச�த்தப்பட்ட�. இந்த விடயம் ெதாடர்பில் 1.1 
மில்�யன் �பா ெதாைக ெசல� ெசய்யப்பட்ட�. பதவிநிைல மற்�ம் பதவிநிைல சாராத 
இரண்� வ�தி அ�வலர்க�ம் பயிற்சிகைளப் ெபற்றனர். இேத ேநாக்கத்தின் நிமித்தம் 
�ன்ைனய ஆண்�ல்  1.2 மி ல்லி யன் ரூபா செலவு செய்யப்பட்டது. பதவி நி லை சார்ந்த 
108 அலுவலர்களும் பதவி நி லை சாராத 50 அலுவலர்களும் பயி ற்சி  அளி க்கப்பட்டனர்.      

முன்னைய ஆண்டு ப ோல எமது நி றுவகத்தி ன் வருமானங்கள் 2013 ஆம் ஆண்டி லும் 
அதி கரி த்தி ருந்தன. 2012 ஆம் ஆண்டி ல் இருந்த வருமானம் 23.06 மி ல்லி யன் ரூபா ஆகும். 
இந்த வருமானம் 2013 ஆம் ஆண்டி ல் 25 மி ல்லி யன் ரூபாவா க இருந்தது. சரி யான 
பராமரி ப்பி ன் மூலம் கருத்தரங்கு அல்லது மாநாடு சம்பந்தமான வசதி களையும் வி டுதி  
வசதி களையும் பயன்படுத்தும் வக ையி ல் அதி களவா ன வா டி க்க ையாளர்களை ஈர்ப்பதற்கு 
எமது நி றுவகத்தி ற்கு ஆற்றல் இருந்தமை இந்த வருமான அதி கரி ப்புக்கு முக்கி யமான 
காரணமாக அமைந்தது.   

 

ஈ.எம். அபேரத்ன 
பணி ப்பாளர் 
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விவசாயக் ெகாள்ைக  க�த்திட்ட மதிப்�ட்�ப் பிாி�  

1. விவசாயத் திைணக்களத்தின் சில OFC பயிர் மற்�ம் மரக்கறி விைத இனங்களின் 
மதிப்�க் �ைற�க்கான காரணங்கள் பற்றிய ஆய்�  

 ஆராய்ச்சிக் ��: தி� ேஜ.ேக.எம்.�. சந்திரசிறி  -   ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
       Ms தி�பா ப��ஆராச்சி     -   �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  

2012 ஆம் ஆண்� ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஆய்� 2013 ஆம் ஆண்� மார்ச் மாதத்தில் 
நிைற� ெசய்யப்பட்ட�. விவசாயத் திைணக்களம் அபிவி�த்தி ெசய்த மிளகாய், 
ேசாளம், ெகப்சிெகம், தக்காளி, கத்தாிக்காய் நீள் அவைர (மாயி) ேபான்ற ஏைனய 
வயல் பயிர் (ஏ.வ.ப) மற்�ம் மரக்கறிப் பயிர் இனங்களின் மதிப்�க் �ைற�க்கான 
காரணிகைள கண்டறிவ� �றித்த ஆய்வின் �க்கிய ேநாக்கமாக இ�ந்த�. சிபாாி� 
ெசய்யப்பட்ட இனங்கைள அங்கீகாிக்�ம் மற்�ம் மதிக்�ம் அளைவ கண்டறிவ�ம் 
அந்த இனங்களின் மதிப்பில் ெசல்வாக்�ச் ெச�த்திய ச�கப் ெபா�ளாதார, நி�வன, 
ஏைனய காரணிகைள ஆராய்வ�ம் இந்த ஆய்வின் விேஷட �றிக்ேகாள்களாக 
விளங்கின. அ�ராத�ரம், �த்தளம், கண்�, �வெர�யா, ப�ைள, ெமானராகைல 
மற்�ம் அம்பாைற ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்தப் பயிர் இனங்கைளப் பயிாி�கின்ற 
விவசாயிகளின் ஒ� ெசயன்�ைற மதிப்பாய்வின் அ�ப்பைடயில் �றித்த இந்த ஆய்� 
அைமந்தி�ந்த�.      

விவசாயத் திைணக்களம் அபிவி�த்தி ெசய்த ேசாளம் (சம்பத் மற்�ம் பத்ரா) மற்�ம் 
கப்சிெகம் (லங்கா ெயேலா வக்ஸ்) ேபான்ற சில பயிாினங்களின் விைதகள் �ற்றி�ம் 
தரம் �ைறந்தைவ என ஆய்வின் ���கள் ெவளிப்ப�த்தின.  மிளகாய் (KA-2, MI-2), 
தக்காளி (தி�ன), கத்தாி (அமந்த மற்�ம் ெஹார்த்தி ெலனா ெயாி) மற்�ம் நீள் 
அவைர (ெபாலன், ெவல் ெபாலன் மற்�ம் �ஷிட்டா) �த�ய ஏைனய பயிர்க�க்� 
அபிவி�த்தி ெசய்யப்பட்ட சில விைத இனங்கள் ஓரள� தி�ப்திகரமானைவயாக 
இ�ந்தன. ஆனால் அேத பயிர் இனங்க�க்�ாிய ஏைனய விைத இனங்கள் �ற்றி�ம் 
தரம் �ைறந்தன என்பதால் அந்த விைத இனங்கள் மதிக்கப்ப�வதில்ைல. மிளகாய் 
விைதகள் - கல்கிாியாகம, வ�னியா மற்�ம் MI-க்றீன், மேஹ� தக்காளி விைதகள், 
�ஷிட்டா, லங்கா ெசாி மற்�ம் லங்கா சவர் ஆகிய விைத இனங்கள் தரம் �ைறந்த 
விைத இனங்களாகக் காணப்பட்டன.        
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சிபாாி� ெசய்யப்பட்ட விைத இனங்களின் மதிப்�க் �ைற�க்�க்கான காரணங்கள் 
பின்வ�மா� காணப்பட்டன.    

 
i. விவசாயிகளின் அறி�ம் விழிப்�ணர்�ம் இந்த விைத இனங்களில் இல்லாைம  
ii. பற்றாக்�ைறயான உற்பத்தி, தகாத பகிர்ந்தளிப்� ஆகியவற்றின் காரணமாக 

சாியான கால ேநரத்தில் ெகாள்வன� ெசய்வதற்� தரமான ேபாதிய விைதகள் 
இல்லாைம   

iii. தனியார் �ைற உத்தரவாதம் அளிப்ப� ேபால் ஒ� கவர்ச்சியான ேசைவைய 
(விஸ்தாிப்� பற்றிய ஆேலாசைன, ஏைனய உள்ளீட்� விநிேயாகம் அடங்கலாக) 
உ�திப்ப�த்�வதற்� DOA இன் இயலாைம    

iv. விவசாயத் திைணக்களம் அபிவி�த்தி ெசய்த விைத இனங்க�டன் ஒப்பி�ம் 
ேபா� அதிக விைளச்சைல�ம் வ�மானத்ைத�ம் த�கின்ற இறக்�மதி ெசய்யப் 
பட்ட கலப்� விைத இனங்களில் விவசாயிகளின் ெப�ம் கவனம் தி�ம்பி�ள்ளைம 
மற்�ம் �ச்சிக�க்�ம் �ைடக�க்�ம் எளிதில் உட்ப�தல் ேபான்ற சில வி�ப்பம் 
அற்ற பன்�கள் �த�யன    

 

சிபாாி�கள்: 

i. ெசய்�காண்பிப்�கள் ேபான்ற பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்�ம் ஏைனய 
�ைறகள் என்பவற்றி�டாக DOA இன் விைத இனங்கைளப் பற்றி விவசாயிகள் 
அதிகளவில் அறியப்ப�த்தப்ப�தல் ேவண்�ம்.   

ii. இறக்�மதி விைதக�டன் ேபாட்�யிடக்��ய சிறந்த பன்பியல்�கைள�ைடய 
உயர்ந்த விைத இனங்கள் கமநல அபிவி�த்தி நிைலயங்க�க்� வழங்கப்பட�ம் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட�ம் ேவண்�ம். 

iii. விைதகைள இறக்�மதி ெசய்� விளம்பரப்ப�த்�ம் கம்பனிகள் �திய விைத 
இனங்கைள விவசாயிக�க்� அறி�கப்ப�த்�வ� ேபால் விவசாயிக�க்� அந்த 
விவசாயிகள் பாிட்சித்�ப் பார்க்�ம் வைகயில் மாதிாிகளாக விைதகள் அடங்கிய 
சி� ெபாதிகள் வழங்கப்பட ேவண்�ம்.   

iv. அதிக விைளச்சைல�ம் வ�மானத்ைத�ம் ெப�வதற்� வி�ம்�ம் விவசாயிகளின் 
ேதைவகளின� அ�ப்பைடயில் �திய விைத இனங்கைள அபிவி�த்தி ெசய்ய 
அதிக கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம்.    
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2. இலங்ைகயில் காணப்ப�ம் �ண் நிதி நி�வனங்கள்: ெவற்றிகரமான காரணிகைள 
கண்டறிவதற்கான வித்தியாசமான மாதிாிகள் பற்றிய ஆய்�  

 
    ஆராய்ச்சிக் ��: தி� ேஜ.ேக.எம்.�. சந்திரசிறி      -   ஒ�ங்கிைணப்பாளர்      
        Ms �.ஏ.�.எஸ். ப��ஆராச்சி  -   �ைண ஆராய்ச்சியாளர்   
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

 ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  
�ன் நிதி என்ப� 1980 ஆம் ஆண்� �தல் இ�ந்� வந்�ள்ள ஒ� பிரபல்�யமான 
அ���ைறத் திட்டமா�ம். இ� வறிய மக்களின் கடன் ேதைவ யைப் �ர்த்தி 
ெசய்கின்ற�. அரசாங்க�ம் தனியார் �ைற�ம் �றிப்பாக இலங்ைகயி�ள்ள அ.சா. 
நி�வனங்க�ம் வறிய மக்களின் கடன் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் நிமித்தம் பல 
�ண் நிதித் திட்டங்கைள நைட�ைறப்ப�த்தி�ள்ளன.வறிய விவசாயிக�க்� கடைன 
வங்க�ம் மற்�ம் அவர்களின் ேசமிப்ைப அைடயாளப்ப�த்த�ம் அரசாங்கத்தினால் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட அத்தைகய ஒ� திட்டம் தான் கமக்காரர் வங்கி. ஆனால், இந்தத் 
திட்டம் எதிர்பார்க்கப்பட்டவா� சிறந்த �ைறயில் ெதாழிற்ப�வதில்ைல. அேத ேநரம் 
சிறந்த �ைறயில் இயங்�ம் �ண் நிதித் திட்டங்க�ம் நாட்�ல் காணப்ப�கின்றன. 
கமக்காரர் வங்கி ேபால் ஏைனயவற்ைற�ம் அபிவி�த்தி ெசய்வதற்� சிறந்த �ைறயில் 
�ண் நிதித் திட்டங்கைள ெசயற்ப�த்�கின்ற இவற்றி��ந்� பாடங்கைளக் கற்�க் 
ெகாள்�வதற்�ம் வழிகாட்டல்கைளப் ெபற்�க் ெகாள்�வதற்�ம் �றித்த ஆய்� 
�ன்ென�க்கப்பட்ட�. �ண் நிதி நி�வனங்கள் தம� �றிக்ேகாள்கைள அைட�ம் 
வைகயில் ெதாழிற்ப�வதற்� அந்த �ண் நிதி நி�வனங்க�க்� வழிகாட்�கின்ற 
மிகச் சிறந்த நி�வன ஒ�ங்�கைள�ம் மற்�ம் இயக்கசார் நைட�ைறகைள�ம் 
இனங்காண்பதற்கான பல மாதிாிகளின் கீழ் �ண் நிதி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைளப் பற்றி 
ஆராய்வ� இந்த ஆய்வின் �க்கிய �றிக்ேகாளாக இ�ந்த�. இந்த ஆய்வின் கீழ், இ� 
மாதிாிக�க்� உாித்தான  நான்� �ண் நிதித் திட்டங்கள் ஆராயப்பட்டன. இவற்றில், 
அம்பாந்ேதாட்ைட ஜன சக்தி வங்கி�ம் வ /ப இலங்ைக மகளிர் அபிவி�த்தி ேசைவகள் 
�ட்�ற�ச் சங்க�ம் ச�க வங்கியல் என்� அைழக்கப்ப�ம் ஒ� மாதிாிக்�ாிய 
நி�வனங்களா�ம். மட்டக்களப்பில் �ண் கடன் �ைறைமைய அ�ப்பைடயாகக் 
ெகாண்� இயங்�ம் கிறிஸ்�வ இளம் மகளிர் சங்க�ம் நாடளாவிய ாீதியில் இயங்�ம் 
கமக்காரர் வங்கிக் கடன் திட்ட�ம் ேகந்திரமயப்ப�த்தப்பட்ட வங்கியல் மாதிாி என 
அைழக்கப்ப�ம் ஏைனய மாதிாிக்�ாியனவா�ம்.            
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���கள்:  

ச�க வங்கிய�க்� உாித்தான கடன் �ைறைமகள் கீேழ �றிப்பிடப்பட்�ள்ள 
ெவற்றிகரமான நி�வன சார் ஒ�ங்�கள், இயக்கசார் நைட�ைறகள், நியதிகள், 
ஒ�ங்�விதிகள் மற்�ம் திற�ைறத்திட்டங்கள் என்பன பின்பற்றப்பட்டைமயால் 
ேகந்திரமயப்ப�த்தப்பட்ட மாதிாிைய விட�ம் அதிகள� ெவற்றிவாய்ந்தைவயாக 
காணப்ப�கின்றன.  

i. ச�க வங்கியல் மாதிாியின் கீழ் வங்கியான� வா�க்ைகயாளர்க�டன் 
மிக�ம் ெந�க்கமான �ைறயில் ெதாழிற்பட்�ம் அேத ேநரம் அ�க்க� 
தன� வா�க்ைகயாளர்க�டன் பரஸ்பர உற�கைள ேபணி�ம் வ�வதால் 
வா�க்ைகயாளர்கள் வங்கிைய தம� ெசாந்த வங்கியாகப் பார்த்� அதைன 
அபிவி�த்தி ெசய்வதற்� �ட்�ப் ெபா�ப்ைப ஏற்கின்றனர்.    

ii. கடன் �ைறைமயின் நியதிகள், ஒ�ங்�விதிகள், அதைன �காைம ெசய்தல் 
மற்�ம் அதன் ெசயற்பா�கைள கண்காணித்தல் ஆகிய விடயங்கைள 
�றித்�க்காட்�கின்ற வா�க்ைகயாளர்களின் அதிக பங்ேகற்� உத்தரவாதம் 
அவர்களின் ெவற்றிக்� வழிவ�த்�ள்ள�.   

iii. வங்கிகளின் சகல ெசயற்பா�க�ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைமயாக இருப்பதால் 
அைவ பற்றி சி� ��க்களி�ம் ஏைனய ஆயங்களி�ம் கலந்�ைரயாடப் 
ப�கின்ற�. கணக்�கள் உள்ளக் கணக்காய்வாளர்களினா�ம் ெவளிவாாி 
கணக்காய்வாளர்களினா�ம் கணக்காய்� ெசய்யப்ப�கின்றன. இந்த 
நிைலைம தன� வா�க்ைகயாளர்களின் நம்பிக்ைகைய ெவல்�வதற்� 
பங்களித்�ள்ள�.  

iv. சிறந்த �ைறயில் ெசயலாற்�கின்ற உ�ப்பினர்க�க்� மத்தியி��ந்� 
ஆட்ேச்ர்த்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ெகா�ப்பன� ெச�த்தப்ப�ம் ஒ� பதவியணி 
�லமான �காைமத்�வ ெசயற்பா�கள் வங்கியின் அபிவி�த்திற்காக தம� 
�� கால ேநரத்ைத�ம் பங்களிக்க ைவத்தன.  

v. பதவி�யர்�கைள வழங்�தல், கடன்கைள விநிேயாகித்தல், அவர்களின் 
சம்பாத்தியம் சார்ந்த இலாபங்கள் �த�யன மற்�ம் அவர்களின் சம்பள 
ஏற்றங்கைள�ம் பதவி�யர்�கைள�ம் அவர்களின் ெசயலாற்�ைக�டன் 
இைணப்பதன் �லம் அவர்கைள ஊக்�வித்தல் ஆகியன ெதாடர்பான 
இலக்�கைள அைடவதன் �லம் கடன் �ைறைமயின� ��ெமாத்த 
ஊழியர்கைள�ம் ஊக்�விப்பதான� ெசயலாற்�ைகயில்  ெப�மளவான 
ஒ� தாக்கத்ைதக் ெகாண்�ள்ள�.   

vi. அவர்களின் ெசயலாற்�ைகயின் அ�ப்பைடயில் தனியாள் உ�ப்பினர்கள், 
சி� ��க்கள், கிராமிய சங்கங்கள் மற்�ம் வங்கிகள் ேபான்ற தரப்�கைள 
தரம்பித்தல் மற்�ம் அந்த ெசயலாற்�ைகயின் அ�ப்பைடயில் வங்கி 
நன்ைமகைள (வித்தியாசமான வ�திக் கடன்கள் மற்�ம் அவற்றின் அள�) 
வழங்�தல் ஆகியன�ம் அதிக சாதைனக�க்� வழிவ�த்�ள்ளன.     
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vii. வங்கி அல�கள் அவற்றின் உ�ப்பினர்கள், சி� ��க்கள் ஆகிய தரப்பின் 
ஒவ்ெவா� தனியாள் அம்சத்தின�ம் ெசயலாற்�ைக பற்றி ஊழியர்கள் 
மற்�ம் �காைமத்�வத்தின் வித்தியாசமான அ�வலர்கள் ஆகிய தரப்�கள்  
�லம் ெதாடர் கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்�தல் மற்�ம் தவ�கைள சீர் 
ெசய்�ெகாள்�வதற்� உடன�யான நடவ�க்ைககைள எ�த்தல் என்பன 
��கமான ெதாழிற்பாட்�ற்�ம் அேத ேநரம் நிைலெப�த�தன்ைமக்�ம் 
பயனாக அைமந்�ள்ளன.     

viii. காப்��திைய உள்ளடக்கி �றித்த ேசைவகைள�ம் மற்�ம் மக்க�க்� 
அதிக நன்ைமகைள வழங்�கின்ற ஏைனய ச�க கலாச்சார ேசைவகைள�ம் 
விஸ்தாித்தல் வங்கியின் பால் மக்கைள அதிகம் ஈர்ப்பதற்� காரணமாக 
மாறி�ள்ள�.   

சி பாரி சுகள்: 

i. கமக்காரர் வங்கி  ஏனைய வெற்றி கரமான நுண்நி தி த் தி ட்டங்களை நடைமுறைப் 
படுத்துகி ன்ற ஏனைய வங்கி கள் மக்களை நெருங்கச்செய்வது ப ோன்று செய்ய 
வேண்டும். அந்த ந ோக்கத்தி ற்கு, குழுவி ன் ஒவ்வ ொரு அங்கத்தவருக்கும் நன்மை 
பயக்கும் குழு சார்ந்த செயற்பாடுகளி ல் ஈடுபடும் வக ையி ல் சி று குழு உறுப்பி னர் 
ஊக்குவி க்கப்பட வேண்டும். வி வசாயம் சார்ந்த செயற்பாடுகளி ல் அதி க வேலைப் 
பளுவுடைய சகல வி வசாயி களையும் ஊக்குவி ப்பது ஒரு கடி னமான வி டயம் 
என்பதால் அதற்காக பெண்கள் ஊக்குவி க்கப்படலாம். இவர்களி ன் வி ருப்பமும் 
குறி த்த ஆய்வி ன் ப ோது பெறப்பட்டது.  

ii. சகல செயற்பாடுகளி னதும் நி தி  சார்ந்த கணக்குகளி னதும் வெளி ப்படைத்தன்மை, 
உறுப்பி னர்களி ன் பங்கேற்பைப் பெறல் மற்றும் அந்த உறுப்பி னர்களுக்கு சகல 
நன்மைகளையும் சேவைகளையும் வழங்குதல் அதே நேரம் ஊழி யர்களுக்கும் 
அவர்களி ன் செயலாற்றுக ை அடி ப்படையி ல் இந்த நன்மைகளை வழங்குதல் 
ப ோன்ற நுண் கடன் தி ட்டங்களுக்கு வழி வகுத்த இங்கு சுட்டி க்காட்டப்பட்ட 
வி டயங்கள் முதலி யன கமக்காரர் வங்கி கள் த ொடர்பி ல் பி ன்பற்றப்பட வேண்டும்.   
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3. இலங்க ையி ல் வறுமை ஒழி ப்பி ல் சமுர்த்தி  வங்கி களி ன் செயல்தி றன் பற்றி ய ஓர் 
மதி ப்பீடு 

ஆராய்ச்சி க் குழு:  Ms எம்.கே.என். தமயந்தி  - ஒருங்கி ணை ப்பாளர்  
                                 Ms பி .ஏ. ஜே . சம்பி க்கா -    துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
 

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 

ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்:  

வறுமை ஒழி ப்பி ல் சமுர்த்தி  வங்கி களி னது செயல்தி றனை மதி ப்பி டுவதும் வி னைத் 
தி றன் வா ய்ந்த பயனுள்ள சேவைகளைப் பெற்றுக்க ொள்ளும் அதே நேரம் வழங்கும் 
நி மி த்தம் நன்மை பெறுநர்களும் உத்தி ய ோகத்தர்களும் எதி ர்ந ோக்கும் பி ரச்சி னைகள் 
மற்றும் கஷ்டங்கள் முதலி யவற்றை இனங்கண்டறி வது குறி த்த ஆய்வி ன் முக்கி ய 
குறி க்க ோளா க இருந்தது. காணப்பட்ட வி ஷே ட குறி க்க ோள்கள் பி ன்வருமாறு: 

i. சமுர்த்தி  வங்கி களி ன் வலி மை, பலவீனங்கள், வா ய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் 
என்பன பற்றி  மதி ப்பி டுதல்  

ii. சமுர்த்தி  வங்கி களி ன் மூலமான சேவை வி நி ய ோகம் த ொடர்பி ல் நன்மை 
பெறுநர்களி ன் உள்ளுணர்வை கண்டறி தல் 

iii. வங்கி யல் நடத்த ைகள் மற்றும் வறி யவர்களை ஊக்குவி த்தல் ஆகி யவற்றுடன் 
சம்பந்தப்படும் பி ரச்சி னைகளை இனங்கண்டறி தல் 

iv. சமுர்த்தி  வங்கி களி ன் ப ொருளா தார மற்றும் நலனோம்புக ை சார்ந்த தாக்கங்களை 
மதி ப்பி டுதல்  

முக்கி ய முடி வுகள்: 

i. ஐம்பது வீதமான வங்கி  வா டி க்க ையாளர்கள் சமுர்த்தி  வங்கி யுடனும் அதன் 
சேவையுடனும் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு கஷ்ட அல்லது பி ரச்சி னை அனுபவமும் 
அவர்களுக்கு இருக்கவி ல்லை என அவர்கள் குறி ப்பி ட்டனர். சி ல வா டி க்க ையாளர் 
சி ல கஷ்டங்களை எதி ர்ந ோக்கி யதாக குறி ப்பி ட்டனர். அதே நேரம் இவர்கள் 
சமுர்த்தி  மானி யத்த ை (39.7%) வழங்குவதி ல் தாமதங்கள் காணப்பட்டன, வங்கி  
சார்ந்த நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்கள் த ொடர்பான தகவல்கள் (30.5%) இல்லாமலி ருந்தன, 
சமுர்த்தி  அபி வி ருத்தி  உத்தி ய ோத்தர்களி ன் சேவைகள் வி னைத்தி றனும் பயனும் 
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குன்றி யதாக (24.4%) இருந்தன, ஆகக்கூடி ய கடன் த ொக ை (6.0%) ப ோதி யளவு 
இருக்கவி ல்லை என்ற பல காரணங்களையும் குறி ப்பி ட்டனர்.           

ii. 13.4% வீதமான வா டி க்க ையாளர்கள் கடந்த ஐந்து வருட காலங்களி ல் கடன்களை 
பெறவி ல்லை அதே நேரம் 51.1% வீதமானவர்கள் 3-10 தடவைகள் கடன்களைப் 
பெற்றனர்.     

iii. 40% வீதமான வா டி க்க ையாளர்கள் சமுர்த்தி  வங்கி யி ன் கடன்/சேமி ப்புகள் புதி ய 
த ொழி ல்வா ய்ப்புகளை உருவா க்குவதற்கு பெரி தும் உதவி ன எனத் தெரி வி த்தனர்.    

iv. சமுர்த்தி  நன்மை பெறும் 19% வீதமான குடும்பங்கள் தவி ர நன்மை பெறும் 
ஏனைய குடும்பங்கள் மாதம் ஒன்றுக்கு 5000 ரூபாவுக்கு குறைந்த அல்லது கூடி ய 
த ொக ையை சம்பாதி க்கி ன்றன.     

சி பாரி சுகள்: 

i. சி றந்த இலக்க ை அடைவதற்காக அடி  மட்ட ஆய்வை உடனடி யாக மேற்க ொள்ள 
வேண்டும்.  

ii. தேவையானவி டத்து தீ ர்மானமெடுத்தல் அதி காரம் பகி ர்ந்தளி க்கப்பட வேண்டும்.  
iii. வங்கி  சி றந்த ஒரு கடன் வரலாற்றையுடைய வா டி க்க ையாளர்களுக்கு தேவையான 

குறைந்த குழு கணக்கு நி லுவை வீத அடி ப்படையி ல் அதி க கடன் எல்லையுடன் 
கூடி ய ஒரு கடன் தி ட்டத்த ை அறி முகப்படுத்த வேண்டும்.   

iv. வங்கி  இளைஞர்கள், வருமானத்த ை ஈட்டுவதற்கு இயன்ற வி த்தி யாசமான மக்கள் 
மற்றும் வி தவைகள் ஆகி ய ோருக்கு கல்வி  ந ோக்கங்களுக்கான ஒரு புதி ய கடன் 
தி ட்டத்த ை அறி முகப்படுத்த வேண்டும். 

4. பனைக் க ைத்த ொழி லி ல் ஈடுபடும் தரப்புகளி ன் சமூகப் ப ொருளா தாரமும் அந்தத் 
தரப்புகளி ன் பி ரச்சி னைகளும் பற்றி ய ஓர் பகுப்பாய்வு  

 
ஆராய்ச்சி க் குழு:  தி ரு ஆர்.எல்.என். ஜயதி ஸ்ஸ - ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 

             தி ரு ஸ்ரீ  வி ஜேந்தி ரன்            - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்      
 

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 
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ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 

பனை மரம் இலங்க ையி ல் வடக்கு, கி ழக்கு மற்றும் தெற்கு ஆகி ய பகுதி களி ல் 
இயற்க ையாக வளர்கி ன்றது. பனை பயி ரி டப்படுவதி ல்லை. முன்னைய ஆராய்ச்சி க்கு 
அமைய, முன்னூறு பாவனைகளைப் பெறக்கூடி யதாக இருக்கி ன்றது. இவற்றி ல் சங்க 
அமைப்புகள் இருந்தாலும் பனையி லி ருந்து மி கவும் வர ையறுக்கப்பட்ட நன்மைகளே  
கி டைக்கி ன்றன. ஆக ையால், கி ராமி ய மக்களுக்கு பனை உற்பத்தி களை உற்பத்தி  
செய்வதற்கும், த ொழி ல் வா ய்ப்புகளையும் மற்றும் வருமானத்த ையும் பெறுவதற்கும் 
பனையைப் பயன்படுத்த அதி களவி ல் சாத்தி யம் நி லவுகி ன்றது. வடக்கி ல் நி லவி ய 
யுத்த நி லைமையி ன் காரணமாக யுத்தம் முடி வடைந்தத ைத் த ொடர்ந்தும் பனை சார்ந்த 
க ைத்த ொழி லும் வீழ்ச்சி  கண்டது. அங்கி ருக்கி ன்ற மக்களுக்கு த ொழி ல்வா ய்ப்புகளை 
மீள ஏற்படுத்தி க்க ொடுப்பதற்கான ஒரு தேவை இருக்கி ன்றது. அதற்காக பனை சார்ந்த 
க ைத்த ொழி லி ன் இன்றைய நி லையையும் அதன் அபி வி ருத்தி ற்கான தடைகளையும் 
புரி ந்துக ொள்ளுவது அவசி யமாகும். பனை சார்ந்த க ைத்த ொழி லி ன் இன்றைய நி லை 
பற்றி  ஆராய்வதும் அதன் அபி வி ருத்தி ற்கான தடைகளைக் கண்டறி வதும் இந்த 
ஆய்வி ன் முக்கி ய குறி க்க ோளா க இருந்தது. வவுனி யா , கி ளி ந ொச்சி , யாழ்ப்பாணம், 
முல்லைத்தீவு, மன்னா ர் மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகி ய மாவட்டங்களி ல் இந்த ஆய்வு 
மேற்க ொள்ளப்பட்டது. சாறு மைய உற்பத்தி கள், இலை மைய உற்பத்தி கள் மற்றும் 
இறப்பர் மைய உற்பத்தி கள் ப ோன்ற பல பனை மைய உற்பத்தி  நடவடி க்க ைகளி ல் 
ஈடுபடுகி ன்ற மக்கள் மாதி ரி  அளவை ஆய்வா க மேற்க ொள்ளுவது பி ரதான தரவுகள் 
சேகரி ப்பு முறையாக இருந்தது. பனை மைய உற்பத்தி களை க ொள்வனவு செய்தல், 
பதனி டுதல் மற்றும் சந்த ைப்படுத்துதல் ஆகி யவற்றி ல் ஈடுபடுகி ன்ற கூட்டுறவுச் சங்கக் 
கடைகளி லி ருந்தும் தரவுகள் சேகரி க்கப்பட்டன.                

முக்கி ய முடி வுகள்: 

i. பனையி ன் சாறு சார்ந்த க ைத்த ொழி லி ன் சமூகப் ப ொருளா தார அம்சங்கள் பற்றி  
ஆராயும் ப ோது இன ரீதி யி ல் 87% வீதமானோர் இந்து தமி ழ் இனத்தவர். அங்கு 
வசி க்கி ன்ற பெரும்பான்மை மக்களுக்கு (86%) ச ொந்த நி ரந்தர வீடுகள் (70%) 
இருக்கி ன்றன. இந்த வீடுகள் (77%) செங்கற்களி னா ல் நி ர்மாணி க்கப்பட்டவை. 
ஆனா ல், இவற்றி ல் 75% வீதமான வீடுகளுக்கு மி ன்சார வசதி கள் இருக்கவி ல்லை.         
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ii. சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களி ல் பனை மைய உற்பத்தி களை பதனி டுவது அங்கு 
வசி க்கும் பெரும்பான்மையான (65% வீதத்தி ற்கும் அதி கமான) மக்களி ன் பி ரதான 
த ொழி லாக காணப்பட்டது. அதே மக்களி ல் 75% வீதத்தி ற்கும் அதி கமானவர்கள் 
தமது துணை த் த ொழி லாக வி வசாயத்தி லும் தி றன் த ொழி லாளர் த ொழி ல்களி லும் 
ஈடுபட்டி ருந்தனர்.     

iii. சகல மாவட்டங்களி லும் சாறுகளி லி ருந்து கள்ளை உற்பத்தி  செய்யும் ஏறக்குறைய 
75% வீதமானவர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கக் கடைகளுக்கு தமது பனை மைய 
உற்பத்தி களை வி ற்பனை செய்த அதே நேரம் சக்கர ை ப ோன்ற இனி ப்புக் கள்ளு 
மற்றும் ஏனைய துணை  உற்பத்தி களை உற்பத்தி  செய்வதி ல் ஈடுபட்டு வந்தனர்.    

iv. கி ராக்கி யான பருவகாலங்களி ல் கள்ளை வி ற்பனை செய்ய இயலாத காரணத்தால் 
சாறு எடுக்கும் மரங்களை வர ையறுப்பதன் மூலம் க ொள்வனவு செய்த அளவை 
கூட்டுறவுச் சங்கக் கடைகள் குறைத்து வி டுகி ன்றன. இதனா ல் சாறு உற்பத்தி யி ல் 
ஈடுபடும் நபர்களுக்கு ஒரு மட்டுப்பாடு ஏற்படுகி ன்றது.    

v. குறி த்த பகுதி யி லுள்ள கள்ளச் சாராய உற்பத்தி கள் கூட்டுறவுச் சங்கக் கடைகளி ன் 
மூல கள்ளு சந்த ைப்படுத்தலைக் குறைத்துள்ளன.   

vi. கள்ளு வடி ப்பவர்களுக்கு கள்ளு வடி த்தல் த ொழி லி ன் மூலம் ஒரு கவர்ச்சி  மி குந்த 
வருமானத்த ை (மாதம் ஒன்றுக்கு முழு ம ொத்த வருமானம் ரூ.62,000/- 86,000/-ரூ. 
என்ற அளவி ல்) சம்பாதி க்க முடி யும். ஆனா ல், இந்த சம்பாத்தி யங்களை அவர்கள் 
சற்றும் கூட சேமி க்க முனைவதி ல்லை.        

vii. கள்ளு வடி க்கும் 90% வீதமான குடும்பங்களுக்கு கவர்ச்சி யான வருமானத்த ை 
ஈட்ட முடி ந்தாலும் அந்தத் த ொழி லி ல் குறைந்த மதி ப்பு இருப்பதால் அதி ல் தமது 
பி ள்ளைகளை ஈடுபடுத்த வி ரும்புவதி ல்லை.    

சி பாரி சுகள்: 

i. வடக்கி ல் மக்களி ன் கள்ளச் சாராய உற்பத்தி யைத் தடைசெய்தல், நாட்டி ற்கு வரும் 
எதனோல் இறக்குதி யை நி றுத்துதல், பனம் கள்ளி ன் ப ோஷா க்குப் பெறுமானத்த ை 
உணரச்செய்தல், தகரங்களி ல் அடைக்கப்பட்ட கள்ளை த ோட்டத் துறைகளுக்கு 
அறி முகப்படுத்துதல், தகரங்களி ல் அடைக்கப்பட்ட கள்ளை உற்பத்தி  செய்தல், 
அதனை நவீன உலகத்தி ற்கும் சர்வதேச சந்த ைகள் முதலி யவற்றுக்கும் அறி முகப் 
படுத்துதல் என்பவற்றி னூடாக பனம் கள்ளு வி ற்பனையை வி ஸ்தரி த்தல்.   
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ii. பனை மரத்தி ல் ஏறுவதற்கு இலகுவா ன ஒரு நடமாகும் கருவி சாதனம் மற்றும் அதி க 
சாறு மைய உற்பத்தி களை உற்பத்தி  செய்வதற்கான சி ல த ொழி ல்நுட்பங்கள் 
என்பவற்றை அறி முகப்படுத்துவதனூடாக பனை சாறு மைய உற்பத்தி களை இளம் 
மக்கள் மத்தி யி ல் பி ரபல்லி யப்படுத்துவதற்கு நடவடி க்க ையை எடுத்தல்.  

iii. மனோபாவத்த ை மாற்றும் பயி ற்சி  நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்களி னூடாக உற்பத்தி  சார்ந்த 
ந ோக்கங்களுக்காக சேமி க்கும் மற்றும் அந்த சேமி ப்புகளை உற்பத்தி களுக்காக 
பயன்படுத்தும் வக ையி ல் பனம் கள்ளு வடி க்கும் மக்களை ஊக்குவி த்தல்.  

5. கி த்துல் க ைத்த ொழி லி ன் இன்றைய நி லையும் எதி ர்கால நன்மைகளும் 
 

ஆராய்ச்சி க் குழு:   Ms இந்தி க்கா பத்தி ரன  -     ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 
                    Ms எம்.டீ. சுசி லா  லுர்து -     துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  

 

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம்  

 
ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
கி த்துல் என்பது நாடு முழுதி லும் ப ொதுவா க பரந்து காணப்படுகி ன்ற ப ொருளா தார 
முக்கி யத்துவம் வா ய்ந்த ஒரு மரமாகும். ஆனா ல் இது வி ஷே டமாக தாழ்நாட்டு மற்றும் 
மலைநாட்டு ஈர வலயப் பி ரதேசங்களி ல் காணப்படும். கி த்துல் மைய வளங்களை 
உற்பத்தி த்தி றன் வா ய்ந்ததாக பயன்படுத்தும் நி மி த்தம் அரசாங்கம் கி த்துல்களை ஒரு 
க ைத்த ொழி லாக ஊக்குவி ப்பதற்கு எண்ணற்ற பல வழி களி ல் தலையீட்டு முயற்சி களை 
செய்துள்ளது. ஆனா ல், இந்த முயற்சி களி ன் தாக்கம் எதி ர்பார்த்த அளவி ல் காணப் 
படவி ல்லை என்பது புலனா குகி ன்றது. அபி வி ருத்தி ற்கான அரசாங்கத்தி ன் முயற்சி கள்  
இருந்த ப ோதி லும் கி த்துல் மைய க ைத்த ொழி ல்களை அல்லது சுய த ொழி ல் வா ய்ப்பு 
வழி களை அபி வி ருத்தி  செய்யாமைக்கான காரணங்களை பற்றி  ஆராய்வது இந்த 
ஆய்வி ன் முக்கி ய குறி க்க ோளா க இருந்தது. காணப்பட்ட வி ஷே ட குறி க்க ோள்கள் 
பி ன்வருமாறு: (i) கி த்துல் க ைத்த ொழி லி ல் ஈடுபடும் மக்களி னது சமூகப் ப ொருளா தார 
பி ரச்சி னைகளை ஆராய்தல், (ii) க ைத்த ொழி லி ன் சந்த ைப்படுத்தல் சார்ந்த பி ரச்சி னை 
வக ைகளை இனங்கண்டறி தல், (iii) க ைத்த ொழி லி ல் எதி ர்ந ோக்கப்படுகி ன்ற ஏனைய 
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தடைகளை கண்டறி தல். கி த்துல் மைய உற்பத்தி  சார்ந்த செயற்பாடுகளி ல் ஈடுபடும் 
மக்களி ன் ஒரு மாதி ரி  அளவை ஆய்வு அடி ப்படையி ல் இந்த ஆய்வு அமைந்தி ருந்தது.    

 
முடி வுகள்: 

i. அரசாங்கம் சுற்றுப்புறப் பகுதி களி ல் வசி க்கி ன்ற மக்களி டமி ருந்து க ொள்வனவு 
செய்யப்படும் கி த்துல் சாறுகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கி த்துல் உற்பத்தி களி ன் 
தரத்த ை மேம்படுத்துவதற்கு த ொழி ல்நுட்பம், கருவி  சாதனங்கள் மற்று பயி ற்சி கள் 
ப ோன்ற வசதி களை வழங்கி  கி த்துல் கி ராமங்களையும் (கம்மான) அதே நேரம் 
நி லையங்களையும் தாபி ப்பதி ல் முயற்சி களை மேற்க ொண்டுள்ளது. ஆனா ல், இந்த  
நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம் அதன் முகாமைத்துவத்தி ற்கு ப ொறுப்புக்கூற வேண்டி ய முகாமை 
கூட்ட ொத்துழைப்பி ல் காணப்பட்ட பலவீனத்தி ன் காரணமாக வெற்றி யளி க்காது 
ப ோயுள்ளது. அரசி யல் மூலம் செல்வா க்குச் செலுத்தும் தகுதி யற்ற தலைவர்கள் 
தேர்வு மற்றும் வளங்களை ந ோக்கி ய அவர்களி ன் தகாத முகாமைத்துவம் என்பன 
இந்த நி லைமைக்கு வழி வகுத்துள்ளன.      

ii. பெருமளவி ல் கி த்துல் உற்பத்தி களை உற்பத்தி  செய்கி ன்ற தனி யார் துறை 
உற்பத்தி த் தரப்புகள் உற்பத்தி ற்கு அதி கமான சீனி களை (பாணி  மற்றும் சக்கர ை 
ப ோன்ற) அந்த உற்பத்தி களை மாசுபடுத்துகி ன்றனர். இதன் வி ளைவா க குறி த்த 
க ைத்த ொழி ல் கடுமையாக பாதி ப்புக்குட்பட்டு அதி களவி ல் தரம் கெடுகி ன்றது. 

iii. கி த்துல் பூக்களை பூக்கச்செய்வதற்கு அரசாங்கம் ‘கெஸ்பர்’ என்று அழைக்கப்படும் 
ஒரு புதி ய த ொழி ல்நுட்பத்த ை அறி முப்படுத்தி யுள்ள ப ோதும் மி கவும் குறைந்தளவு 
உற்பத்தி யாளர்கள் மாத்தி ரமே இந்த முறையை பயன்படுத்துகி ன்றனர் (1.31%  
வீதமானோர் கெஸ்பர் முறையை தனி யாகவும் அதே நேரம் 11.79% வீதமானோர் 
கெஸ்பர் முறை மற்றும் பாரம்பரி ய முறை ஆகி ய முறைகளையும் பயன்படுத்தி  
வருகி ன்றனர்). கல்வி யறி வு குறைந்த பெரும்பான்மை நபர்களி னா ல் அந்த முறை 
பயன்படுத்தப்படுதல், அந்த முறையி ன் பெறுமதி யும் மற்றும் பி ரய ோகமும் பற்றி  
அறி யாமை என்பன தடைகளி ல் அவதானி க்கப்பட்ட ஒரு முக்கி ய காரணமாகும்.     
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சி பாரி சுகள்: 
i. உற்பத்தி யாளர்களி ன் மூலம் ஜனநாயக ரீதி யி ல் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வி னைத் 

தி றன் வா ய்ந்த தலைவர்களைக் க ொண்டு அவர்களி ன் முகாமைத்துவத்த ை சரி  
செய்வதன் மூலமும் அவர்களி ன் செயற்பாடுகளுக்கான த ொடர் கண்காணி ப்பு 
வி டயங்களுக்கு மேலதி கமாக அவர்களுக்கு தேவையான பயி ற்சி களையும் ஏனைய 
முகாமைத்துவம் சார்ந்த வழி காட்டல்களையும் வழங்குவதன் மூலமும் சகல கி த்துல் 
நி லையங்களையும் சி றந்த முறையி ல் இயங்கச் செய்வதற்கு நடவடி க்க ை எடுக்கப் 
படுதல் வேண்டும்.   

ii. நி யமப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தரம் சார்ந்த நான்றி தழை வழங்குவதன் மூலம் கி த்துல் 
உற்பத்தி களி ன் தரத்தி ற்கு உத்தரவா தம் அளி க்கப்படுதல் வேண்டும். 

iii. கல்வி யறி வு குறைந்த மக்கள் புரி ந்துக ொள்ளக்கூடி ய, நன்மை அடையக்கூடி ய 
வக ையி லான அத்தக ைய வி தத்தி ல் ‘கெஸ்பர் முறை’ பற்றி ய பயி ற்சி  த ொடர்பான 
பயி ற்சி  நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்கள் அங்கீரி க்கப்படுதல் வேண்டும்.    

 

6. பழ வர்க்கங்களின�ம் மரக்கறி வைககளின�ம் ஏற்�மதி சார்ந்த ெசயலாற்�ைக: 
ஏற்�மதி வளர்ச்சி, ஸ்தீரத்தன்ைம மற்�ம் பல்�னப்ப�த்தல்  

 
ஆராய்ச்சிக் ��:  Ms ஏ.எம்.எஸ். ெபேரரா               -   ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 

  Ms எம்.எச்.ேக. ரன்ெபாடகெதர     -   �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
  Ms ரசிக்கா விேஜசிங்க                   -   �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

 
ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 
ஏற்�மதி வளர்ச்சி, ஸ்தீரத்தன்ைம மற்�ம் பல்�னப்ப�த்தல் ஆகிய விடயங்க�க்� 
விேஷட கவனத்ைத ெச�த்தி ஏற்�மதி மார்க்கங்கைள அதிகாிக்�ம் ெபா�ட்� 
அவசியமான விடயங்கைள இனங்கா�வ�ம் F மற்�ம் V ஏற்�மதித் �ைறயின் 
ெசயலாற்�ைகைய மதிப்பி�வ�ம் இந்த ஆய்வின் �க்கிய ேநாக்கமாக இ�ந்த�.  
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�க்கிய ���கள்: 

i. �ய மரக்கறி வைகக�க்� 20 எண்ணிக்ைகக்�ம் அதிகமான தனித்தனியான HS 
�றி��க�ம் அேத ேநரம் �ய பழ வர்க்கங்க�க்� 21  HS �றி��க�ம் காணப் 
ப�கின்றன. ம�பக்கத்தில் பார்க்�ம் ேபா� �ன்� �தல் ஐந்� வைரயான 
உற்பத்தி மார்க்கங்கள் அந்த உயர்ந்த �ன்� உற்பத்தி மார்க்கங்களி��ந்�ம் 80 -
85  வைர அண�கின்ற ெமாத்த F மற்�ம் V ஏற்�மதிக்�ப் பங்களிக்கின்றன. இ� 
அதிக ஏற்�மதி வ�மானத் தளம்பல்களில் க�ைமயானள� ெதாடர்�பட்�ள்ள�. 
�ய மரக்கறி வைகக�க்�ம் �ய பழ வர்க்கங்க�க்�ம் 32 இற்�ம் அதிகமான 
ஏற்�மதி நிைலயங்கள் காணப்ப�கின்றன. எனி�ம், ஏற்�மதிச் சந்ைதகள் 
ெமாத்த ஏற்�மதி வ�மானத்திற்� 90 �தம் பங்களிக்�ம் அத்தைகய 10 உன்னத 
நிைலயங்களில் ஒ��கப்ப�கின்றன. இன்�ம், ஏற்�மதிப் ெபா�ட்க�டன் 
ஒப்பி�ம் ேபா� ஏற்�மதிச் சந்ைதகள் சற்� பல்�னப்ப�த்தப்பட்டைவயாக 
இ�க்கின்றன.                

 
ii. �றித்த ஆய்� ஏற்�மதித் தரம் அதிகாிக்கப்பட ேவண்�ய ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற 

உற்பத்திகளின் சாத்தியமாக அன்னாசி, பப்பாசி, யாைணக்ெகாய்யா, வாைழ 
மற்�ம் ஸ்ேடாெபாி ேபான்ற பழங்கைள இனங்கண்ட�. சலாத் ெட்��ஸ், 
கப்�ெகம், ப்ெராக்ெகா�, கவ்�ப்லவர் மற்�ம் ெவள்ளாிக்காய், க்ேளாப் ஆர்ட்� 
ேசாக் மற்�ம் ெபாத்தான் காளான் என்பன சந்ைத சார்ந்த சாத்திய�ைடய மரக் 
கறி வைககளாக விளங்�கின்றன. ம�பக்கத்தில் ேநாக்�ம் ேபா�, மாைலதீ�, 
ஐ.அ.இ, �ைவட் மற்�ம் ச�தி அேரபியா ஆகிய நா�கள் தற்ேபாதி�க்கின்ற 
சாத்தியமான சந்ைத வாய்ப்�க�ைடய நா�களாக இனங்காணப்பட்�ள்ளன.  

 
iii. இலங்ைகயில் F மற்�ம் V �ைறயில் வளர்ச்சி ஏற்பட்�ள்ள� என ஆய்வின் 

���கள் ெவளிப்ப�த்�கின்றன. ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற உற்பத்திகைள�ம் 
மற்றும் �திய உற்பத்தி மார்க்கங்கைள அறி�கப்ப�த்�வதன் �க்கிய த்துவத்ைத 
ஈர்க்கின்ற �க்கியமான சந்ைத வாய்ப்�கைள�ம் மற்�ம் ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற 
ஏற்�மதி கலைவக்கான நிைலயங்கைள�ம் அதிகளவில் அதிகாிக்�ம் விடயம் ஒ� 
�க்கிய பங்களிப்ைப வகித்�ள்ள�.      

 
iv. உற்பத்திகளின் தரம் இன்ைம, சிறந்த தரமான விைதகள் கிைடப்�த்தன்ைம 

இன்ைம, ஏற்�மதி சார்ந்த விநிேயாக �ரண்பா�, வர்த்தக அளவிலான பண்ைண 
இன்ைம, விநிேயாக சங்கி�யின் ெசல்வாக்� மற்�ம் ஏற்�மதித் தரப்�க�க்�ம் 
ஏைனய அக்கைற�ைடய தரப்�க�க்�ம் இைடயில் ெதாடர்�கள் �ைறவாக 
காணப்ப�கின்றைம என்பன மரக்கறி வைககளின�ம் பழ வர்க்கங்களின�ம் 
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ஏற்�மதி சார்ந்த பல்�னப்ப�த்த�ன் �க்கிய பிரச்சிைனகளாக இனங்காணப் 
பட்�ள்ளன.   

 
சிபாாி�கள்:  
�றித்த ஆய்� பின்வ�ம் சந்தர்ப்ப �ழ்நிைலகளில் F மற்�ம் V ஏற்�மதிப் ெபா�ட்கள் 
அேத ேநரம் சந்ைதகள் என்பவற்ைற பல்�னப்ப�த்�மா� சிபாாி� ெசய்கின்ற�.   

 
i. ப�வகாலமல்லாத விேஷடத்�வம் : சாியான உகந்த நீர்ப்பாசன வசதிகளி�டாக 

ஏற்�மதிக்கான அதிக ெப�மான�ைடய பணப் பயிர்களின் உற்பத்தியில் இலக்� 
ெகாள்�கின்ற கலப்�ப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய �றிப்பாக சி�ேபாக காலத்தில் 
பல்�னப்ப�த்�தல். DOA ஆகக்�ைறந்த� 09 மாதங்கள் வைர உற்பத்திகைள 
கிைடக்கச் ெசய்யக்��ய ப�வகாலமல்லாத பழ உற்பத்தி வலயங்கைள இ� 
வைர இனங்கண்�ள்ள�. இந்தப் ெபாறி�ைறத்திட்டத்ைத மரக்கறித் �ைறயி�ம் 
அறி�கப்ப�த்த ேவண்�ம். இ� விநிேயாக சங்கி� சார்ந்த �ரண்பா� அதிகாிக்க 
வழிவ�க்�ம்.    
 

ii. ெப�மதி ேசர்ந்த ைகத்ெதாழில்  அபிவி�த்தி: இதைன �றிப்பாக இளம் விவசாய 
ெதாழில் �யற்சியாளர்க�க்� மத்தியில் திறன் அபிவி�த்தி மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப 
பரம்பல் ஆகியவற்றி�டாக ேமற்ெகாள்ள ���ம்.    

 
iii. வர்த்க அளவில் அதிக ெப�மான�ைடய பழ வர்க்கங்களின�ம் மற்�ம் மரக்கறி 

வைககளின�ம் பயிர்ச் ெசய்ைக ேமம்பா� : தற்ெபா��, ெப�ம்பான்ைமயான 
கம்பனிகள் பாாியளவான பண்ைணகைள பயன்ப�த்தி பழ வர்க்கங்களின�ம் 
மரக்கறி வைககளின�ம் ஏற்�மதிக்�ம் பயிர்ச் ெசய்ைகக்�ம் ெவளிநாட்� 
�த�ட்�த் தரப்�க�டன் பங்காளித்�வ அைமப்�கைள ஏற்ப�த்தி�ள்ளன.  
ஆைகயால், அந்தக் கம்பனிகள் பழ வர்க்கங்களின�ம் மரக்கறி வைககளின�ம் 
ஏற்�மதி வாய்ப்ைப�ம் பயிர்ச் ெசய்ைகைய�ம் ஊக்�விக்�ம். DOA �ைறயான 
ஒ� விதத்தில் �ட்�த் ேதாட்டப் பழப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய�ம் மற்�ம் �ட்�த் 
ேதாட்ட மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய�ம் அபிவி�த்தி ெசய்ய ேவண்�ம் எனத் 
ேதைவப்ப�த்�கின்ற�. இைவ சி� கமக்காரர் ��க்கள் ெகாத்தணிக்கான ஒ� 
�ைறைமைய அபிவி�த்தி ெசய்ய�ம், ெதாழில்�ட்பத்ைதப் பரவச்ெசய்ய�ம் 
மற்�ம் சாியான விஸ்தாிப்� சார்ந்த ேசைவகைள�ம், ேமம்பட்ட விைதகைள�ம் 
அேத ேநரம் ந�ைக �லப்ெபா�ட்கைள�ம் வழங்க�ம் இய�ம்.    
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iv. கப்பற்சரக்�க் கட்டணங்கைளக் �ைறத்தல் : இலங்ைகயின் எயார்ைலன்ஸ் 
ேசைவயின் (� லங்கன் எயார் ைலன்ஸ் மற்�ம் மிஹின் லங்கா) சாியான 
�ட்ெடாத்�ைழப்�டன் சாத்தியமான சந்ைத வாய்ப்�கைள அைடந்�ெகாள்�ம் 
வைகயில் கப்பற்சரக்�கைள எ�த்�ச்ெசல்வ� ெதாடர்பில் கப்பல்கள் ெசல்�ம் 
இல�வான மணித்தியால �ைறைமய அறி�கப்ப�த்�வ� இன்றியைமயாத 
இ�தித் தீர்வாக அைம�ம்.  

 
v. வி வசாயி களை ஏற்றுமதி  சார்ந்த சந்த ைகளுடன் த ொடர்புபடுத்துதல்: இலங்க ை 

மத்தி ய வங்கி  மற்றும் EDB வங்கி  ஆகி ய வங்கி களுடனா ன கூட்ட ொத்துழைப்பி ல் 
முன்னே ற்ற வி ற்பனை சார்ந்த ஒப்பந்தங்களை அறி முகப்படுத்துதல்.  

 
vi. பழ வர்க்கங்களையும் மரக்கறி ப் பயி ர்களையும் உற்பத்தி  செய்யும் உற்பத்தி த் 

தரப்புகள், பதனி டும் தரப்புகள் ஆகி ய தரப்புகளி னதும் மற்றும் ஏற்றுமதி யாளர் 
சங்கத்தி னதும் ப ொறுப்பு: ஆதலால் இந்த அமைப்புகளி ல் உற்பத்தி த் தரப்புகளி ன் 
துல்லி யமான பங்கேற்பு அவசி யமாகும். குறி த்த சங்கம் உற்பத்தி த் தரப்புகளுக்கு 
சி றந்த இலாப எல்லைகளை உத்தரவா தப்படுத்தல், ஒரு வெளி  வளர்ப்பாளர் 
முறைமை நுட்பத்த ை அபி வி ருத்தி  செய்தல், குளி ர் அறைகள் மீது முதலீ டுகளை 
செய்தல் ஆகி யவற்றி ன் மூலம் அறுவடைக்குப் பி ற்பட்ட கால இழப்புகளைக் 
குறைப்பதற்கான ஒரு நீண்டகால நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்த ைக் க ொண்டி ருக்க வேண்டி ய 
அவசி யம் காணப்படுகி ன்றது. இவை ஏற்கெனவே  பி ரேரணை களைத் தி ட்டமி ட்டுத் 
தயாரி த்துள்ளன. ஆதலால் மேற்குறி த்த வி டயங்களை அதி ல் சேர்க்க முடி யும். 
இவை ஆகக்குறைந்தது ஒரு ஆண்டி ற்காவது எதி ர்காலத்தி ல் தேவைப்படும் தரம் 
சார்ந்த சி றப்பம்சங்களி னதும் தரத்தி னதும் ஆவண ரீதி யான எதி ர்வுகூறல்கள் 
இவற்றுக்கு அவசி யமாகும். இந்த சி பாரி சுகளை பி ரய ோகி க்கக் கூடி ய வக ையி ல் 
ஊக்குவி ப்பதற்கு EDB வங்கி  பாரி யளவா ன ஒரு பங்களி ப்பை வகி க்க முடி யும்     
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வி வசாய வளங்கள் முகாமைத்துவப் பி ரி வு   
 

நி றைவு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள்  
1. இலங்க ையி லுள்ள வா சனைத்தி ரவி ய மைய எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி லி ன் இன்றைய 

நி லையும் எதி ர்கால நன்மைகளும்: கறுவா  இலை எண்ணெ ய் சி ற்றனெல்லா  
எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி ல் வி டய ஆய்வு  

 
ஆராய்ச்சி க் குழு: தி ரு எஸ்.ஏப்பாசி ங்க   - ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 

Ms ரேணு க்கான வீரக்க ொடி  - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
Ms சுசி லா  லுர்து   - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  

 
நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 

 
நேக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
எதி ர்காலத்தி ல் வா சனைத்தி ரவி ய மை எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி லை மேம்படுத்துவதற்கு 
தேவையான சி பாரி சுகளை முன்வைக்கும் ந ோக்கி ல் கறுவா  இலை எண்ணெ ய் மற்றும் 
சி ற்றெல்லா  எண்ணெ ய் ஆகி ய க ைத்த ொழி ல்களுக்கு வி ஷே ட கவனத்த ை செலுத்தி  
இலங்க ையி ல் வா சனைத்தி ரவி ய மைய எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி லி ன் படி ப்படி யான 
வீழ்ச்சி  பற்றி  ஆராய்வது இந்த ஆய்வி ன் முக்கி ய ந ோக்கமாக இருந்தது.    

 
முடி வுகள்: 
கறுவா  எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி ல்: 
த ொழி ல்முயற்சி யாளர்கள் பல வழி களி லும் கறுவா  இலை எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி ல் 
த ொடர்பி ல் தமது பங்களி ப்பை வழங்குகி ன்றனர். (1) காலி  மாவட்டத்தி ல் வசி க்கி ன்ற  
பெரும்பான்மையான த ொழி ல்முயற்சி யாளர்கள் (45%) அவர்களுக்குச் ச ொந்தமான 
பெருந்த ோட்டங்களி லி ருந்து சேகரி க்கப்பட்ட இலைகள் மற்றும் அவர்கள் பி றரி டம் 
இருந்து க ொள்வனவு செய்யப்பட்ட இலைகள் ஆகி யவற்றி லி ருந்து தமது ச ொந்த 
எண்ணெ ய் வடி  ப ொறி த்த ொகுதி களை பயன்படுத்தி  எண்ணெ ய்யைப் பி ரி த்தெடுத்து 
உற்பத்தி  செய்கி ன்றனர். மாத்தறை மாவட்டத்தி ல் பெரும்பான்மையானவர்கள் (49%) 
அதே வழி களி ல் அந்த இலைகளை பெற்றுக்க ொண்டாலும் அவர்கள் வா டக ைக்குப் 
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பெற்ற எண்ணெ ய் வடி க்கும் ப ொறி த்த ொகுதி களை பயன்படுத்துகி ன்றனர். இதனா ல் 
மாறாக வடி த்தெடுக்கும் எண்ணெ ய்யி ல் அர ை ப ோத்தல் எண்ணெ ய் / வடி த்தெடுத்தல் 
ப ொறி த்த ொகுதி  உரி மையாளர்களுக்கு செல்கி ன்றது. (2) கறுவா  இலை எண்ணெ ய் 
க ைத்த ொழி ல் காலி  மாவட்டத்தி ல் அதி க இலாபம் தரக்கூடி ய ஒரு த ொழி ல்முயற்சி யாக 
வி ளங்கி யது. இந்த க ைத்த ொழி ல் ‘மீட்டி யக ொட த ொழி ல்நுட்பம்’ என அழைக்கப்படும் 
துருப்பி டி க்காத உருக்காலான எண்ணெ ய் வடி த்தெடுக்கும் ப ொறி த்த ொகுதி களை 
பயன்படுத்தி  இயக்கப்படுகி ன்றது. எண்ணெ ய் வடி த்தெடுக்கும் ப ொறி த்த ொகுதி கள் 
உடைமை 81 வீதமாக இருந்தது. அவற்றுக்கு மத்தி யி ல் மீட்டி யாக ொட த ொழி ல்நுட்ப 
பயன்பாடு 94 வீத அளவி ல் காணப்பட்டது. எண்ணெ ய் உற்பத்தி த்தி றன் ஒரு 
புறழ்வுக்கு ஐந்து ப ோத்தல்கள் / எண்ணெ ய் வடி த்தல் என்ற அளவி ல் காணப்பட்டது. 
அதற்கு இணங்க, கறுவா  இலைகளுக்கு அதி க வி லை (ரூ. 80000-100000/ஏக்கர்) 
க ொடுக்கப்பட்டது. (3) மாத்தறை மாவட்டத்தி ல் எண்ணெ ய் வடி த்தெடுக்கும் ப ொறி த் 
த ொகுதி  உரி மையாளர்களி ன் வீதம் 30 வீதமாகக் காணப்பட்டது. அவற்றுக்கு 
மத்தி யி ல் துருப்பி டி க்காத உருக்காலான ப ொறி த்த ொகுதி களி ன் பயன்பாடு ஆகக் 
குறைந்த வீதத்தி ல் (61%) காணப்பட்டது. ஒரு புறழ்வுக்கு எண்ணெ ய் வடி த்தெடுத்தல் 
ப ொறி த்த ொகுதி யி லி ருந்து வடி த்தெடுக்கப்படுகி ன்ற எண்ணெ ய் அளவு 3.5 ப ோத்தல் 
அளவுகளா கும். மாத்தறை மாவட்டத்தி ல், காலி  மாவட்டத்த ை ப ோன்று கறுவா  பயி ர்ச் 
செய்க ைக்கு உகந்த மண் மற்றும் காலநி லை காணப்படுவதி ல்லை. மேலும், அங்கு 
கறுவா  இலைகளுக்கு (ரூ. 2000-4000/ஏக்கர்) குறைந்த கேள்வி  நி லவி யது. (4) காலி  
மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களி ல் அதி கமான த ொழி ல்முயற்சி யாளர்கள் முறையே 
(42%) மற்றும் (44%) வீதமானோர் களஞ்சி ய வசதி களி ன் பற்றாக்குறையால் வெளி க் 
களஞ்சி யங்களி ல் கறுவா ய் இலைகளை களஞ்சி யப்படுத்துகி ன்றனர். இது, அந்த 
இலைகளி லி ருந்து உற்பத்தி யாக்கப்படுகி ன்ற எண்ணெ ய் அளவையும் தரத்த ையும் 
கடுமையாகப் பாதி த்தது.      

 
சி ற்றனெல்லா  எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி ல்: 
இரத்தி னபுரி  மற்றும் அம்பாந்த ோட்டை ஆகி ய மாவட்டங்களி லுள்ள சி ற்றனெல்லா  
எண்ணெ ய் க ைத்த ொழி ல் ஒரு ப ோட்டி த்தன்மை வா ய்ந்த அளவி ல் இயங்குவதி ல்லை. 
த ொழி ல்முயற்சி யாளர்களி ன் எண்ணி க்க ை 29 வீதமாக இருந்த ப ோதி லும் எண்ணெ ய் 
வடி த்தெடுக்கும் ப ொறி த்த ொகுதி களி ன் உரி மையாளர்கள் வீதம் (16%) குறைவா க 
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காணப்பட்டது. சி ற்றனெல்லாவை வளர்க்கி ன்ற ஏனைய தரப்புகள் எண்ணெ ய் 
வடி த்தெடுக்கும் ப ொறி த்த ொகுதி களை வா டக ை அடி ப்படையி ல் பயன்படுத்தி னர். 
இதனா ல் ஒரு புறழ்வுக்கு உற்பத்தி  எண்ணெ ய்யி ல்/வடி த்தெடுக்கும் எண்ணெ ய்யி ல் 1/6 

ப ோத்தல் எண்ணெ ய் ப ொறி த்த ொகுதி  சார்ந்த செலவா க அந்தப் ப ொறி த்த ொகுதி  
உரி மையாளர்களுக்கு செலுத்தப்படுகி ன்றது. (2) ஏற்கெனவே  காணப்படுகி ன்ற பெருந் 
த ோட்டங்கள் படி ப்படி யாக அழி ந்து வருவதால் ஆய்வுக்கான இந்த இடங்களி ல் புதி ய 
பெருந்த ோட்டங்களை அமைக்கும் ஒரு ப ோக்கு இருக்கவி ல்லை என்ற வி டயம் 
அவதானி க்கப்பட்டது. இரத்தி னபுரி  மாவட்டத்தி ல் சி ற்றனெல்லாவை வளர்க்கும் 
பெருந்த ோட்ட உரி மையாளர்கள் ஏற்றுமதி  பயி ர்கள் தி ணை க்கள வழி காட்டலி ன் கீழ் 
மி ளகு வளர்ப்பத ை பி ரதீயீடாக்கி க்க ொண்டனர். (3) அறுவடை காலத்தி ன் ப ோது 
களஞ்சி ய வசதி கள் பற்றாக்குறையால் அதி களவா ன இலைகளை களஞ்சி யப்படுத்தல் 
மட்டுப்பட்டி ருந்தது. இதனா ல் தி றந்த வெளி களி ல் களஞ்சி யப்படுத்தி யதன் வி ளைவா க 
தேவையற்ற ஈரளி ப்பு ஏற்பட்டமை, உலர்ந்தி ருந்தமை மற்றும் இலைகளை பூச்சி கள் 
தாக்கி யி ருந்தமை என்பவற்றி னா ல் எண்ணெ ய் அளவி லும் தரத்தி லும் பாதி ப்புகள் 
ஏற்பட்டி ருந்தன. (4) சி ற்றனெல்லா  க ைத்த ொழி லி ல் ப ொதுவா க பாரம்பரி ய த ொழி ல் 
நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. மீட்டி யாக ொட த ொழி ல்நுட்பத்தி ன் பயன்பாடு ஆகக் 
குறைந்த அளவி ல் இருந்தது (அம்பாந்த ோட்டையி ல் 2%, இரத்தி னபுரி யி ல் 9%).    

 
சி பாரி சுகள்: 
i. ஒழுங்கமைந்த வளர்ப்புக் குழுக்களுக்கும் சி ல வா சனைத்தி ரவி ய பயி ர்களுக்குமான 

அரசாங்கத்தி னது துணை  நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி ன் செயற்படுத்துக ைக்கும் ஊக்குவி ப்பு 
செய்கி ன்ற கறுவா  மற்றும் சி ற்றனெல்லா  ஆகி யவற்றி ன் நி மி த்தம் கி டைக்கக்கூடி ய 
காணி களி ன் அளவை ஆவணமயப்படுத்துதல்.    

ii. எண்ணெ ய் வடி த்தெடுக்கும் த ொழி ல் அலகுகளை நி யமப்படுத்தல், மேற்பார்வை 
செய்தல் மற்றும் தரத்த ைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடி க்க ைகளை எடுத்தல். 

iii. வி லை ஏற்றுத்தாழ்வுகளி லி ருந்து நன்மைகளைப் பெறுகி ன்ற வக ையி ல் களஞ்சி ய 
வசதி களை வழங்குவதன் மூலம் த ொழி ல்முயற்சி யாளர்களி ன் ஆற்றலை அதி கரி க்க 
செய்தல். 
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iv. ஏற்றுமதி ச் சந்த ைகளை இலக்காகக்க ொண்டு பெறுமதி  சேர்ந்த உற்பத்தி கள் பற்றி  
புதி ய த ொழி ல்முயற்சி யாளர்களுக்கு பயி ற்சி யளி த்தல் அதே நேரம் அத்தக ைய 
க ைத்த ொழி ல்களை ஆரம்பி க்கும் வக ையி ல் அவர்களுக்கு வழி காட்டுதல்.   

v. புதி ய த ொழி ல்முயற்சி யாளர்கள் குறி த்த க ைத்த ொழி லி ல் நுழைவத ை உறுதி செய்து 
க ொள்ளும் ப ொருட்டு ஏற்றுமதி  ஊக்குவி ப்பு சபை மற்றும் ஏற்றுமதி ப் பயி ர்கள் 
அபி வி ருத்தி த் தி ணை க்களம் ஆகி யவற்றி ன் மூலம் வா சனைத்தி ரவி ய எண்ணெ ய் 
க ைத்த ொழி லி ல் காணப்படும் ஏகப ோக தன்மையைக் குறைக்க நடவடி க்க ைகளை 
எடுத்தல்.   

 
2. சுதேசி ய கி ழங்கு இனங்களை ஒரு குறைநி ரப்பு உணவுப் பயி ராக ஊக்குவி ப்பது 

த ொடர்பி ல் காணப்படுகி ன்ற சாத்தி யங்களையும் மட்டுப்பாடுகளையும் இனங்கண்டு 
அறி தல்  

 
ஆராய்ச்சி க் குழு:  தி ரு எஸ். ஏப்பாசி ங்க - ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 

Ms ரேணு க்கா வீரக்க ொடி  - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 
Ms சாகரி க்கா ஹி ட்டி ஹமு - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 

 
நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 

 
ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
கி ழங்குப் பயி ர்ச் பயி ர்ச் செய்க ையி ல் ஈடுபடும் வி வசாயி களி னது சமூப் ப ொருளா தார 
நி லைமைகளை மதி ப்பி டுவதனூடாக சுதேசி ய கி ழங்குப் பயி ர்களை குறைநி ரப்பு 
உணவுப் பயி ர்களா க ஊக்குவி ப்பது த ொடர்பி ல் காணப்படுகி ன்ற சாத்தி யங்களையும் 
மட்டுப்பாடுகளையும் இனங்காண்பது இந்த ஆய்வி ன் முக்கி ய ந ோக்கமாக இருந்தது.    

 
முடி வுகள்: 

i. பெரும்பான்மயான வி வசாயி கள் (82%) 45 வயதுடையவர்களா கக் காணப்பட்டனர். 
72 வீதமான வி வசாயி கள் நுகர்வுக்காக மாத்தி ரம் கி ழங்குகளை வளர்த்தி ருந்தனர். 
கி ழங்குப் பயி ர்ச் செய்க ையி ல் இளம் வி வசாயி களி ன் ஈடுபாடு ஆகக் குறைந்தளவி ல் 
காணப்பட்டது. ஆதலால் நுகர்வுக்கான ந ோக்கங்கள் அரி தாகக் காணப்பட்டன.   
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ii. பெரும்பான்மையான வி வசாயி கள் (52%) கடந்த காலப் பயி ர்ச் செய்க ைகளி லி ருந்து 
சேமி க்கப்பட்ட நடுக ை மூலப்ப ொருட்களைப் பயன்படுத்தி யி ருந்தனர். 18 வீதமான 
வி வசாயி கள் நடுக ை மூலப்ப ொருட்களைக் க ொள்வனவு செய்தி ருந்தனர். அதே நேரம் 
எஞ்சி ய வி வசாயி கள் அவர்களுக்கு மத்தி யி லேயே அத்தக ைய மூலப்ப ொருட்களை 
பரி மாற்றல் செய்தி ருந்தனர். கி ழங்குப் பயி ர்ச் செய்க ைக்கான நடுக ை மூலப்ப ொருள் 
பயன்பாடு அரி தானது என்பத ை இது எடுத்துக்காட்டுகி ன்றது. அதி கமான கி ழங்கு 
இனங்களி னது அறுவடை அளவும் ஆகக்குறைந்த மட்டத்தி ல் காணப்பட்டது.   

iii. ஐந்து வீதமான வி வசாயி களுக்கு நடுக ை மூலப்ப ொருட்களை வழங்குவதற்கான ‘தி வி  
நெகும’ நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி னூடாக வர ையறை தலையீட்டு நடவடி க்க ை சார்பானது 
தவி ர, கி ழங்கு பயி ர்ச் செய்க ையி ல் ஈடுபடும் வி வசாயி களுக்கான ஏதாவது துணை  
நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்கள் அல்லது அறி வையும் தி றனையும் மேம்படுத்துவது த ொடர்பான 
முயற்சி கள் இருக்கவி ல்லை. 

iv. காலை உணவுக்கு சாப்பி டுவதற்கான கி ழங்குகள் (63%) வீதமாகவும் மதி ய உணவுக்கு 
சாப்பி டுவதற்கான கி ழங்குகள் (46%) வீதமாகவும் காணப்பட்டன. இவை கி ழங்குகள் 
நுகர்வு மாதி ரி க்கு புதுமையாக இருந்தன. இரா ப ோஷனத்தி ற்கு இரண்டு வீதமான 
கி ழங்குகள் மாத்தி ரமே சேர்க்கப்பட்டன. கி ழங்குகளி ன் நுர்வு மற்றும் கி ழங்குகளை 
வி டவும் குறைந்த ஒரு வி லையி ல் உருளைக்கி ழங்குகளி ன் கி டைப்புத்தன்மை ஆகி யன 
த ொடர்பி ல் மக்கள் மத்தி யி ல் காணப்படுகி ன்ற மனோபாவமானது கி ழங்குகளி ன் 
நுகர்வு அதி கரி ப்பை மட்டுப்படுத்தி யி ருந்தது.    

v. இந்தத் தரப்பட்ட பி ன்னணி யானது கி ழங்குகளைப் பயி ரி டுவதி ல் வி வசாயி கள் 
மத்தி யி ல் அதி க அக்கறை காணப்படவி ல்லை, கி ழங்குகளைப் பயி ரி ட்ட வி வசாயி கள் 
பரம்பர ையான வி வசாயி களா கக் காணப்பட்டனர், கி ழங்குகளை வழமையாகப் பயி ர் 
செய்தனர், ஆனா ல் நி லையான ஒரு அளவி ல் பயி ர் செய்யவி ல்லை என்பன ப ோன்ற 
வி டயங்களை நி றூபி த்தி ருக்கி ன்றது. மேலும், 94 கி ழங்கு இனங்களி ல் அதி கமான 
இனங்கள் அழி வுக்குட்பட்டி ருந்தன என கண்டறி யப்பட்டுள்ளன. நுகர்பவர்வகள் 
அத்தக ைய கி ழங்கு இனங்களைப் பற்றி ய அறி வி ன்மையால் சி ல கி ழங்கு இனங்களை 
நுகர்வதற்கு வி ரும்புவதி ல்லை. கி ழங்குகளி ன் பெறுமதி  சேர்ந்த உற்பத்தி கள் பற்றி ய 
பாரம்பரி ய அறி வு படி ப்படி யாக மங்கி  வருகி ன்றது. ஆக ையால், மக்களுக்கு மத்தி யி ல் 
கி ழங்குகளி ன் நுகர்வை பி ரபல்லி யப்படுத்துவதற்கு வலி மையான ஒரு தேவை காணப் 
படுகி ன்றது.     
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vi. குருனா கல் மாவட்டத்தி ல் த ொழி ற்படுகி ன்ற தனி யார், அரச துறை நி றுவனங்கள் 
வி வசாயி களுக்கு மத்தி யி ல் கி ழங்குப் பயி ர்ச் செய்க ையைப் பி ரபல்லி யப்படுத்த 
முயன்று வருகி ன்றன. இந்த நி றுவனங்களி னா ல் செயற்படுத்தப்பட்ட வி த ை வங்கி  
முறைமை நாட்டி ல் கி ழங்குப் பயி ர்ச் செய்க ையை அதி கரி ப்பதற்கு காலத்தி ற்கு உகந்த 
ஒரு தி றமுறைத்தி ட்டமாகக் காணப்படுகி ன்றது.    

 
சி பாரி சுகள்: 

i. வி வசாயி களுக்கு மத்தி யி ல் கி ழங்குப் பயி ர்ச் செய்க ையைப் பி ரபல்லி யப்படுத்தும் 
மற்றும் அழி வுக ைளத் தடுக்கும் ப ொருட்டு 

- கமநல சேவைகள் நி லைய மட்டத்தி ல் செய்துகாண்பி ப்புப் பண்ணை களைத் 
தாபி த்து குறி த்த அந்தந்தப் பி ரதேசங்களி ல் கி டைக்கக்கூடி ய கி ழங்கு இனங்களை 
பயி ரி டும் வக ையி ல் வி வசாயி களுக்கு கற்பி த்தல், வி வசாயி களை ஊக்குவி த்தல்.  

-  தனி யார் மற்றும் அரச துறை நி றுவனங்களுக்கு இடையி லான கூட்டி ணை ந்த 
நடவடி க்க ையி னூடாக வி த ை வங்கி  முறைமையை அறி முகப்படுத்துவதன் மூலம்  
ஒவ்வ ொரு கி ராமத்தி லும் ஒவ்வ ொரு செய்துகாண்பி ப்பு வீட்டுத் த ோட்டத்த ைத் 
தாபி த்து அதனை ஒரு வி த ை வங்கி யாக அபி வி ருத்தி  செய்தல்.   

ii. ஆராய்ச்சி யை மேற்க ொள்ளுவதன் மூலம் வி வசாயி களுக்கு அதி க வி ளைச்சலைத் 
தருகி ன்ற கி ழங்கு இனங்களை அறி முகப்படுத்துதல்.  

 iii.  கி ழங்குகளி ன் மூலி க ை மற்றும் ப ோஷனைப் பெறுமானகங்கள் பற்றி  குறி ப்பாக 
பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் ப ொது மக்களுக்குமான வி ளம்பரம் சார் நி கழ்ச்சி த் 
தி ட்டங்களை செயற்படுத்துதல்.  

iv.  கி ழங்குகளி ன் பெறுமதி  சேர்ந்த உற்பத்தி கள் மற்றும் மக்கள் மத்தி யி ல் இந்த 
உற்பத்தி களைப் பி ரபல்லி யப்படுத்துதல் ஆகி யன பற்றி ய பாரம்பரி ய அறி வை 
ஆவணமயப்படுத்துதல்.     

v. ஏற்றுமதி த் தரப்புகளை ஊக்குவி ப்பதற்காக ஏற்றுமதி ச் சந்த ையி லுள்ள சந்த ை 
வா ய்ப்புக்கள் பற்றி  ப ோதி த்தல்.  
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  3.நி ரந்தர பயி ர் பீடைகள் பற்றி ய நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம்: ஓர் மதி ப்பீடு 
 

ஆராய்ச்சி க் குழு: Ms சர்மி னி  கே. குமார - ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 
Ms ரேணு க்கா வீரக்க ொடி  - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 

 
நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 

 
ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
வி வசாய உயி ரி யலுக்கான சர்வதேச நி லையத்தி னா ல் கண்டுபி டி க்கப்பட்ட பயி ர் 
பீடைகள் (CCs) பற்றி ய எண்ணக்கரு வி வசாயத் தி ணை க்களத்தி னா ல் 2010 ஆம் 
ஆண்டு இலங்க ைக்கு அறி முகப்படுத்தப்பட்டது. CCs வெற்றி யை ஒரு வி ஸ்தரி ப்பு 
சார்ந்த ஒரு சாதனமாக ஆராயும் நி மி த்தம் இந்த ஆய்வு மாத்தறை, மாத்தளை மற்றும் 
தி ருக ோணமலை ஆகி ய மாவட்டங்களி ல் மேற்க ொள்ளப்பட்டது.    

 
முடி வுகள்: 

i. பயி ர் பீடைகள் நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி ன் அடி ப்படை சார் குறி க்க ோள்களை அனுசரி த்து 
பயி ர் உற்பத்தி  த ொடர்பான பூச்சி  மற்றும் பீடை சார்ந்த பி ரச்சி னைகள் த ொடர்பி ல் 
தீ ர்வுகளை காண்பதி ல் அது தனது (90%) முன்னுரி மையை வழங்கி யி ருந்தது.    

ii. ஒரு கேள்வி யி லி ருந்து வரும் குழு கற்றல் நடபடி க்க ையாக பல அனுபவமும் அறி வும் 
வா ய்ந்த வி வசாயி களுக்கு மத்தி யி ல் அறி வைப் பகி ர்ந்துக ொள்ளும் நி கழ்வா க, உயர் 
தரங்களி லுள்ள வி ஸ்தரி ப்பு சார்ந்த உத்தி ய ோகத்தர்கள் (தாவரப் பாதுகாப்பு நி லையம் 
மற்றும் ஆராய்ச்சி  சார்ந்த நி லையங்கள் என்பவற்றி லி ருந்து வருகி ன்ற SMO மற்றும் 
பி ரதி நி தி கள் ஆகி ய இரு தரப்புகளும்) சந்தி க்கி ன்றவி டத்து இரு வழி த் த ொடர்பாடல் 
நடபடி முறை என்பன ப ோன்ற பல அடி ப்படைகளி ல் இந்த CCs நி லையங்கள் அதன் 
முக்கி யத்துவத்த ை ஒரு வி ஸதரி ப்பு சாதனமாக செய்துகாண்பி த்தி ருந்தன.      

iii. இன்றைய பயி ர் பீடைகள் த ொடர்பான நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி ல் காலம், ஏற்பாடு செய்யும் 
வழி முறை, கற்பி த்தல் உதவு சாதனங்களி ன் பயன்பாடு, உபகரணங்கள் மற்றும் 
ப ொறி த்த ொகுதி  பழுதுபார்க்கும் தரப்புகளி ன் அறி வு என்பவற்றி ல் மாற்றங்களைத் 
தேவைப்படுத்துகி ன்ற பல வி தமான பலவீனங்கள் காணப்படுகி ன்றன.   
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iv. முழும ொத்தப் பயி ர் பீடைகளும் இறுதி யான மாற்றுவழி முறையாக இரசாயனப் 
பதார்த்தப் பாவனையைக் க ொண்டு பூச்சி களை கட்டுப்படுத்தும் சுற்றாடல் நேயமான 
வழி முறைகளுக்கு முன்னுரி மையளி க்கி ன்ற ஒன்றி ணை ந்த பூச்சி க் கட்டுப்பாடு பற்றி ய 
செய்தி யை அறி வி ப்பதற்கு பெறுமதி  வா ய்ந்த ஒரு முயற்சி யாக அங்கீகரி க்கப்படக் 
கூடும்.   

v. எனி னும், சி றி யளவா ன வி வசாயி களும் மற்றும் வீட்டுத் த ோட்ட உரி மையாளர்களும் 
மாத்தி ரமே இந்த CCs நி லையங்களி னூடாக செயன்முறை ரீதி யி ல் நன்மை அடைந்து 
இருந்தனர். ஆக ையால், பயி ர் பீடைகளி ல் இறுதி  சி பாரி சாக அமைகி ன்ற இரசாயன 
பூச்சி க் கட்டுப்பாட்டு முறைக்கு அந்த வி வசாயி கள் முன்னுரி மை அளி த்தி ருந்தனர்.     
 
சி பாரி சுகள்:  

i. அதற்கி ணங்க, குறி த்த CC நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம் ஒன்று சி றி யளவா ன வி வசாயி களுக்கும் / 
வீட்டுத் த ோட்ட உரி மையாளர்களுக்கும் மற்றையது வர்த்தக ரீதி யி ல் வி வசாயத்தி ல் 
ஈடுபடும் வி வசாயி களுக்கும் உரி யது என்ற இரண்டு பி ரி வுகளுக்கான பி ன்வரும் 
இரண்டு வி த்தி யாசமான அணு குமுறைகளைத் தேவைப்படுத்துகி ன்றது.     

ii. காலம், பூச்சி கள் மூல பீடைகளை இனங்கண்டறி யும் உபகரணங்கள், வி ளக்கம் 
த ொடர்பான கற்பி த்தல் சாதனங்கள், பயி ர் சார்ந்த பீடைகளைக் குணப்படுத்தும் 
வி டயங்களை ஒழுங்கமைக்கி ன்ற வழி முறையி லுள்ள மாற்றங்களைக் க ொண்டு 
தி ணை க்களத்தி டம் இருக்கி ன்ற நி புணத்துவ அறி வைப் பயன்படுத்துதல் ஆகி யவற்றி ல் 
மாற்றங்களைத் தேவைப்படுத்துகி ன்ற த ோட்ட உரி மையாளர்களையும் சி றி யளவி ல் 
பயி ரி டுகி ன்ற வி வசாயி களையும் இலக்காகக்க ொள்ளுகி ன்ற CC நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம் 
த ொடர்ந்தும் காணப்படுகி ன்றது.     

iii. வி த்தி யாசமான இடங்களி ல் பி ரதானமாக வளர்க்கப்படுகி ன்ற பயி ர்கள் த ொடர்பி ல் 
வி வசாயி களுக்கு செய்துகாண்பி த்தலை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் ஒன்றி ணை ந்த பூச்சி க் 
கட்டுப்பாட்டி ன் சாத்தி யமான பி ரய ோகத்தி லி ருந்து சி றந்த பெறுபேறுகளை எவ்வா று 
பெற்றுக்க ொள்ளலாம் என்பது பற்றி  வர்த்தக ரீதி யி ல் பயி ர்ச் செய்க ை மேற்க ொள்ளும் 
கமக்காரர் குழுக்களுக்கு பயி ற்சி யை வழங்குதல். 

 
 
 
 
 

31 
 



4. சீதவாக்ைகப் ப�தி ெபாி-நகர பால் உற்பத்தித் ெதாழில் பற்றிய ப�ப்பாய்�  
 

ஆராய்ச்சிக் ��: Ms சாகாிக்கா ஹிட்�ஹ� -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  
Ms �சிலா �ர்�  -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம்  

 
ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 
சீதவாக்ைகப் ப�தி ெபாி-நகரப் பால் உற்பத்தித் ெதாழிைல ேமம்ப�த்�வதற்கான 
சிபாாி�கைள �ன்ைவக்�ம் ேநாக்கில் அந்த உற்பத்தித் ெதாழிைல வைகப்ப�த்�வ� 
இந்த ஆய்வின் �க்கிய �றிக்காளாக இ�ந்த�.     

 
���கள்: 

i. சீதவாக்ைகப் ப�திப் பால் பண்ைண �ைறைமயின் சில �க்கியமான பிரபல 
பண்�கள் பின்வ�மா� காணப்பட்டன: 43 �தமான பண்ைணயாளர்கள் அதைன 
தம� வ�மானம் ஈட்�ம் பிரதான ெசயற்பாடாக�ம் எஞ்சிய பண்ைணயாளர்கள் 
அதைன இரண்டாம்நிைல வ�மான �லமாக�ம் ேதர்ந்ெத�த்தி�ந்தனர். சராசாி 
ெதா�வ அள� ஐந்� விலங்�கள் நிற்கக்��யதாக இ�ந்த�. அைர தீவிர �ைறைம 
(68%), தீவிர �ைறைம (25%) மற்�ம் தீவிர �ைறைம (7%) அடங்கலாக �ன்� 
�காைமத்�வ �ைறைமகைள ெசயன்�ைறப்ப�த்தினர்.      

ii. ேஜர்� இனம் �றித்த ப�தியில் அதிகளவில் வளர்க்கப்பட்ட (66%) இனமாக�ம் 
பிாிசியன் க்ேராெஸஸ் இனம் இரண்டாவதாக அதிள� வளர்க்கப்பட்ட இனமாக�ம் 
காணப்பட்டன. ேஜர்� இனத்தின் சராசாி பால் உற்பத்தி 8.3 l/நாள் என்ற அளவாகக் 
காணப்பட்ட�. அேத ேநரம் ஆகக்��ய பால் உற்பத்தி 15 l/நாள் என்ற அளவாக�ம் 
இ�ந்த�. பிாிசியன் இனத்தின் சராசாி பால் உற்பத்தி 6.41 l/நாள் என்ற அளவாக�ம் 
ஆகக்��ய பால் உற்பத்தி 17 l/நாள் என்ற அளவாக�ம் பதிவாகியி�ந்தன.       

iii. எ�ைம மா�கைள வளர்க்�ம் 20 �தமான மாதிாிப் பண்ைணயாளர்கள் பா�க்ைக 
என்ற இடத்தி��ந்� VS என்ற அளவாக அதாவ� (38%) ெப�ம்பான்ைமையப் பிரதி 
நிதிப்ப�த்தினர். பிரபலமாக வளர்க்கப்ப�ம் இனம் �ர்ராஹ் மற்�ம் நில்�ராவி 
இனங்களாகக் காணப்பட்டன. இவற்றின் சராசாி பால் உற்பத்தி �ைறேய 10 மற்�ம் 
8 l/நாள் என்ற அளவில் காணப்பட்ட�. எ�ைம மா�கள் வளர்ப்பான� �ைறந்த 
ஆ�ெசல� வாய்ந்ததாக�ம், �லபமானதாக�ம் மற்�ம் அதிக இலாபத்ைதத் த�ம் 
ெதாழிலாக�ம் காணப்பட்ட�. இ� ெசறிவான தீனிையத் ேதைவப்ப�த்�வதாகேவா 
அல்ல� �ச்சி மற்�ம் ��க்கள் என்பவற்ைறக் கட்�ப்ப�த்�வதாகேவா இ�க்கா�.          
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iv. ெசயற்ைகக் க�த்தாித்தல் (AI) பாவைன 51% �தமான பண்ைணயாளர்க�க்� 
மத்தியில் பிரபல்�யம் அைடந்தி�ந்த�. பண்ைணயாளர்களினால் இ� ேஹாமாகம 
VS அளவில் பரந்தள வு பயன்ப�த்தப்பட்ட�. க�த்தாித்த�க்� இரண்� AIs கள் 
அவசியம் என �றித்த ஆய்� ெவளிப்ப�த்திய�.      

v. ஏறக்�ைறய 87 �தமான பால் பண்ைணயாளர்கள் தம� �ய பாைல விற்பைன 
ெசய்தி�ந்தனர். எஞ்சிய பண்ைணயாளர்கள் (13%) ஆகக்�ைறந்த வசதிக�டன் 
ெப�மதி ேசர்த்தல் நடவ�க்ைகயில் ஈ�பட்��ந்தனர். �றித்த ப�தியில் மில்ேகா 
நி�வனம் �க்கியமான பால் ேசகாிக்�ம் தரப்பாக (35%) இ�ந்த�. ெபான்ெடரா, 
�ட்�ற�ச் சங்கக்கைட, சக்கி என்ட் மில்கி என்பன பால் ேசகாிக்�ம் தரப்�க�க்� 
மத்தியில் ஏைனய தரப்�களாகக் காணப்பட்டன. �றித்த ப�தியில் நிலவிய சராசாி 
விைல 49.00/l ஆ�ம்.       

vi. ��ம்பத் ெதாழிலாளர் ஆ�ெசல� நீங்கலாக சராசாி பால் உற்பத்தி ஆ�ெசல� 
28.00/l என்ற �தத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட�. ெதாழிலாளர் சார்ந்த சந்தர்ப்பச் ெசல� 
உள்ளடக்கப்பட்ட ேபா� பால் உற்பத்தி ஆ�ெசல� �பா 43.00/l என்ற அள� வைர 
அதிகாித்த�. மதிப்பிடப்பட்ட சராசாி பராமாிப்� ஆ�ெசல� 136.70/ப�/நாள் என்ற 
அளவாக இ�ந்த�. ெதாழிலாளர் ஆ�ெசலைவக் ெகாண்� அ� 219.00/ப�/நாள் 
என்ற அள� வைர அதிகாிக்கின்ற�.     

vii. சீதவாக்ைகப் ப�தி பால் உற்பத்தித் ெதாழில் பல காரணங்களினால் வைரய�க்கப் 
பட்�க் காணப்பட்ட�. பண்ைணயாளர்க�க்� தி�ப்தியான ேசைவகைள வழங்�ம் 
ெபா�ட்� ேபாதிய விஸ்தாிப்� உத்திேயாகத்தர்களின்ைம, ெசறிவான விலங்�த் 
தீனியின் அதிகாித்த ெசல�, இயற்ைகயான ேமய்ப்� நிலங்கள் இன்ைம, அதிகள� 
பாைல உற்பத்தி ெசய்கின்ற இனங்கள் பற்றாக்�ைற, �ைறந்தளவான மானியங்கள், 
விலங்�கள் களவாடப்ப�தல் , இனப்ெப�க்கத்திற்கான ேபாதிய வசதிகளின்ைம 
என்பன இவற்�க்� மத்தியில் காணப்பட்ட பிரச்சிைனகளா�ம்.    

 
சிபாாி�கள்: 
i. ஆ�ெசல� �ைறந்த தரத்தில் உயர்ந்த ெசறிவான தீனிகைள அறி�கப்ப�த்�வ� 

ெதாடர்பான ஒ� நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதத் திட்டமி�தல். கிராமிய மட்டத்தில் அல்ல� 
பால் ேசகாிக்�ம் நிைல ய மட்ட த்தில் அத்தைகய தீனிகைளக் கிைடக்கச் ெசய்�ம் 
வைகயில் ெதாழில்�யற்சியாளர்க�க்� வழிகாட்�த�ம் உத�த�ம். 

ii. விலங்�கள் களவாடப்ப�தல் பற்றி அறியப்ப�த்�ம் வைகயில் �றித்த ப�தியி�ள்ள 
ெபா�ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மற்�ம் பண்ைணயாளர்கள் ஆகிேயாாின் பங்ேகற்�டன் 
விேஷட ஒன்றிைணந்த ஒ� பா�காப்� நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதத் திட்டமிட்� ெசயற்-
ப�த்�தல்.   
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iii. அரசாங்கத்தின் உத்தரவாதத்ைதக் ெகாண்� அதிக பா லை தருகி ன்ற விலங்�கைள
பண்ைணயாளர்களினால் ெபற்�க் ெகாள்�ம் வைகயில் அரசாங்கத் தைல�ட்�டன்
விலங்�கள் வளர்ப்� தனியார் பண்ைணகைளத் தாபித்தல்.

iv. �ய பால் உற்பத்தி, சாியான உணவளித்தல், கால்நைடகளின் இனப்ெப�க்கம் , 
கால்கைடத் ெதா�வங்கள் பராமாிப்� ேபான்ற பால் உற்பத்தியில் பல �க்கியமான
அம்சங்கள் பற்றி பண்ைணயாளர்க�க்�ப் ேபாதிப்பதற்கான கள நாட்கள் மற்�ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பவற்ைற ஒ�ங்�ெசய்தல்.

v. பண்ைணயாளர்க�க்� மத்தியில் எ�ைம மா�கள் வளர்ப்ைபப் பிரபல்�யப்ப�த்தி
�ைண நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி�டாக எ�ைம மா�கள் வளர்ப்�ப் பண்ைண சார்ந்த
ெதாழி�ல் அந்தப் பண்ைணயாளர்கள் ஈ�ப�ம் வைகயில் வழிகாட்�தல்

vi. விலங்� உற்பத்தி பற்றி விேஷட ��க்க�க்� பயிற்சியளித்� விஸ்தாிப்� சார்ந்த
ேசைவயில் ேபாதாக்�ைறயாக இ�க்கின்ற விஸ்தாிப்� உத்திேயாகத்தர் ஆளணியாக
அந்தக் ��க்கைள ேவைலக்கமர்த்தல்.

5. மகாவ�ப் ப�தி பால் உற்பத்தி மற்�ம் விஸ்தாிப்�க்கான சாத்தியம் ஆகியன பற்றிய
ச�கப் ெபா�ளாதார மதிப்��

ஆராய்ச்சிக் ��: Ms சாகாிக்கா ஹிட்�ஹ�  -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
 தி� எஸ். ஏபாசிங்க  -   �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

மகாவ� �ைறைமயி�ள்ள பால் உற்பத்தி பற்றி ப�ப்பாய்� ெசய்வ�ம் அந்தப் ப�தி 
பால் உற்பத்திைய எதிர்காலத்தில் விஸ்தாிப்பதற்கான எதிர்கால சாத்தியம் பற்றி 
ஆராய்வ�ம் இந்த ஆராய்ச்சியின் �க்கிய ேநாக்கமாக இ�ந்த�.      

���கள்: 
i. ந�த்தர வய�த் ெதா�திக்�ாிய (40-45 வய�) எண்ப� �தமான பால் உற்பத்தித்

தரப்பின�ம் 80% �தமான விவசாயிக�ம் 8-10 ஆம் தரம் வைர கல்வி கற்�ள்ளனர்.
மாதம் ஒன்�க்கான ெமாத்த பால் சராசாி வ�மானம் 10,000-15,000 �பா�க்�
இைடயப்பட்ட அளவில் காணப்ப�கின்ற�. ஆதலால், அதிகமான பால் உற்பத்தித்
தரப்�கள் �ைறந்த ச�கப் ெபா�ளாதார நிைலைகைளப் பிரதிநிதிப்ப�த்�ம் ��வில்
இ�ந்து வந்தவர்களாக இ�ந்தனர்.
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ii. பால் உற்பத்தி �ைறைமயான� தீனியில் ஒ��கப்பாட்�டன் 30% விலங்�த் தீனி,
அைர தீவிர �ைறைமைய 65% �தமான விவசாயிகள் பிரேயாகிக்கின்றனர், தீவிர
�ைறைமைய 18% �தமான விவசாயிகள் பிரேயாகிக்கின்றனர் மற்�ம் எஞ்சிய 7%
�தமாேனார் தீவிர �ைறைமைய பிரேயாகிக்கின்றனர் என்ற அ�ப்பைடயில் பிாித்�
ேநாக்கப்பட்ட�.

iii. ேஜர்� சஹிவால் என்ற இனேம மகாவ� ‘எச்’ �ைறைமயில் அதிகளவில் வளர்க்கப்
பட்ட (80%) இனமா�ம். சராசாி பால் உற்பத்தி 12 l/நாள் ஆகக்��ய உற்பத்திையக்
ெகாண்� 6.7 l/நாள் என்ற அளவில் காணப்பட்ட�. ெநாச்சியாகமவி��ந்� வந்த
எ�ைம மா�கைள வளர்க்கின்ற 2% �தமான உற்பத்தியாளர்கள் �றித்த மாதிாிையப்
பிரதிப்ப�த்தினர்.

iv. அ�பத்தி இரண்� �தமான உற்பத்தியாளர்கள் �ட்�கைள ெப�கச்ெசய்வதற்காக
ெசயற்ைகக் க�த்தாித்தல் �ைறைய�ம் எஞ்சிய உற்பத்தியாளர்கள் இயற்ைகயாக
க�த்தாிக்கச் ெசய்�ம் �ைறைய�ம் பயன்ப�த்தினர். ெநாச்சியகமவி�ள்ள ஒ� AI
ெதாழில்�ட்ப வல்�நர் AI சார்ந்த ேசைவ நிமித்தம் உதவியி�ந்தார். எனி�ம், ெவற்றி
�தம் 2-3 AIs / க�த்தாிப்� எனக் காணப்பட்ட�.

v. �றித்த ப�தியில் இயங்�கின்ற பால் சந்ைதப்ப�த்தல் மார்க்கமான� அந்தப்
ப�தியில் மில்ேகா நி�வனம் �க்கிய பங்ைக வகிப்பதால் நன்� ஒ�ங்கைமப்�ப்
ெபற்� தயாராக இ�ந்த�. ெநஸ்ேல கம்பனி 34% �தமான பால் உற்பத்தித் 
தரப்�களி டமி ருந்து பாைல ேசகாித்தி�ந்த அேத ேநரம் CIC நி�வனம் தம்�த்ேதகம
ப�தியில் பால் ேசகாிப்பில் ேமேலாங்கியி�ந்த�. ெநாச்சியாகமவி�ள்ள ஒ� சில
பண்ைணயாளர்க�க்� �ய பா�க்கான ெப�மதி ேசர்த்தல் வழமைக்கு மாறான
அசாதாரண விதிவிலக்காக இ�ந்த�.

vi. சராசாி பால் உற்பத்தி ஆ�ெசல� �பா 36.62/l எனக் காணப்பட்ட�. மதிப்பிடப்பட்ட
பராமாிப்� சார்ந்த ெசல� 104.83/ப�/நாள் எனக் காணப்பட்ட�. சராசாி விைல �பா .
48.00/l எனக் காணப்பட்ட�.

vii. விலங்�கைள க�வி �த்தம் ெசய்வதற்கான நீர் பற்றாக்�ைறயின் காரணமாக ��
பால் உற்பத்தி நடப��ைறயி�ம் சாதாரண எளிய �காதார நிைலகள் இ�க்கின்றைம
அதிக விைலயின் காரணமாக விலங்�க�க்� தீனிகைளக் ெகா�ப்பதில் �ைறந்த
பாவைன, விலங்�கைள ேமய்ப்பதற்கான இயற்ைகப் �ல் நிலங்கள் இல்லாைம, தீவிர
�காைமத்�வ �ைறைமகைள ெசயன்�ைறப்ப�த்�வதற்� பண்ைணயாளர்க�க்�
பண வ�ைம இ ல்லாமை என்பன மகாவ� ‘எச்’ பிரேதசத்தில் பால் உற்பத்தி
�ைறைமயில் அவதானிக்கப்பட்ட �க்கிய தைடகளா�ம்.
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 சிபாாி�கள்: 
i. விலங்�க�க்� தீணிகைள வழங்�வதற்காக மாத்திரம் தற்கா�க அ�ப்பைடயில் 

வன ஒ�க்கங்களில் ேமய்ப்� நிலங்கைளத் தாபிப்பதற்� (CO-3) உத�தல். 
ii. நம்பத்த�ந்த �லங்களி��ந்� பண்ைணயாளர்களினால் ெப�ம் அதிக விலங்�கைள 

வாங்�வைத உ�திெசய்�ம் �கமாக விலங்� வளர்ப்�ப் பண்ைணகைளத் தாபிக்�ம் 
வைகயில் இளம் ெதாழில்�யற்சியாளர்க�க்� பயிற்சிைய�ம் நிதி உதவிகைள�ம் 
வழங்�தல்.     

iii. மானிய விைலகளில் தீனிகள் அதிகள� கிைடப்�த்தன்ைமைய உ�திெசய்தல் 
அல்ல� பிராந்திய மட்டத்தில் உள்நாட்� விலங்�த் தீனி உற்பத்தி ஆைலகைள 
ஆரம்பிப்தற்�ம் பகிர்ந்தளிப்� மார்க்கங்கைளத் திட்டமி�வதற்�ம் பயிற்சிகைள�ம் 
நிதி உதவிகைள�ம் வழங்�தல். 

iv. உள்நாட்� மட்டத்தில் �ைறந்த ெசலவில் உயர்ந்த தரத்தில் ெசறி�ைடய தீனிகைள 
பகிர்ந்தளிக்�ம் ெபா�ட்� பண்ைணயாளர்க�க்� நிதி உதவிகைளக் கிைடக்கச் 
ெசய்த�ம் ெதாழில்�யற்சியாளர்க�க்� பயிற்சிைய வழங்�த�ம். 

v. �ய பால் உற்பத்தி, சாியான �காதார நிைலகைளப் ேப�தல், அதிகாித்த தரத்தி�ம் 
அதிகாித்த பால் உற்பத்தியி�ம் இலக்�க்ெகாள்�கின்ற விலங்�கைள வளர்த்தல் 
அந்த விலங்�க�க்� தீனிகைள வழங்�தல் என்பன ேபான்ற விடயங்களில் அறி� 
மற்�ம் திறன்கள் ஆகியவற்ைற அதிகாிக்�ம் ெபாரட்� கள நாட்கைள நைட�ைறப் 
ப�த்தி பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத்�தல்.     

vi. �ய பா�க்� ெப�மானம் ேசர்த்த��ம் ஏற்ெகனேவயி�க்�ம் ைகத்ெதாழில்கைள 
ேம�ம் அபிவி�த்தி ெசய்வதி�ம் ஈ�ப�வதற்� வி�ம்�கின்ற விவசாயிக�க்� நிதி 
உதவிகைள வழங்கி உத�தல்.     
 

6. இலங்க ையி ல் மரக்கறி ப் பண்ணை க்காகப் பாதுகாக்கப்பட்ட வி வசாயத்தி ன் 
சாத்தி யத்தன்மை  

 
ஆராயச்சி க் குழு:  Ms சர்மி னி  கே. குமார  -  ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 

             Ms ரேணு க்கா வீரக்க ொடி  -  துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
 

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 
 

ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
பாதுகாப்பட்ட வி வசாயம் (PA) பற்றி  பல காரணங்களி ன் நி மி த்தம் ஒரு பாதுகாப்பை 
அணு வுவதன் கீழ் அடி க்கடி  பயி ர்களி ன் பயி ர்ச் செய்க ை வி ளக்கப்படுத்தப்படுகி ன்றது. 
பாதுகாப்பு வா ய்ந்த அணவி லி ன் கீழான மரக்கறி ப் பயி ர்களி ன் உற்பத்தி  ஊக்குவி ப்பு 
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உற்பத்தி யி ன் பருவகாலத்தி ற்கு எதி ரான ஒரு நி லைபெறுதகு மரக்கறி  வி நி ய ோகத்த ை 
நி ச்சயப்படுத்தி க்க ொள்ளுதல், எதி ர்பாராத காலநி லை மாற்றங்கள் மற்றும் பூச்சி  
சார்ந்த பி ரச்சி னைகள் என்பவற்றி ன் வி ளைவா க குறைந்து வருகி ன்ற வி வசாயி களி ன் 
வருமானத்த ை அதி கரி த்தல், அரி தான நி லம், த ொழி லாளர் நி லையி ல் வி வசாயத்தி ல் 
ஈடுபடும் வக ையி ல் வி வசாயி களை ஊக்குவி த்தல், பயி ர் பல்லி னத்தன்மை மற்றும் 
வி வசாயத் துறைக்கு இளைஞர்களை ஈர்த்தெடுத்தல் ஆகி ய வழி முறைகளா க நவீன 
த ொழி ல்நுட்பத்த ை ஊக்குவி த்தல் முதலி ய பல காரணங்களி ன் நி மி த்த்ம இலங்க ையி ல் 
அடி ப்படை அளவி ல் நன்மையடைந்துள்ளது. மேற்குறி த்த அம்சங்கள் அடி ப்படையி ல் 
பாதுகாப்பான அணவலி ன் கீழ் மரக்கறி  பண்ணை யி ன் பன்பி யல்பைப் பி ரி த்தறி தல் 
மற்றும் வி வசாயி கள் எதி ர்ந ோக்குகி ன்ற மட்டுப்பாடுகள், பி ரச்சி னைகள் என்பவற்றை 
அறி ந்துக ொள்ளுதல் ஆகி ய ந ோக்கத்த ை அடைய இந்த ஆய்வு முற்பட்டது.         

  
முடி வுகள்:  

i. இலங்க ையி ல் வி வசாயி கள் மரக்கறி  உற்பத்தி க்கு மூன்று வக ையான பாதுகாப்பு 
அணவல்களைப் பயன்படுத்துவதாக குறி த்த ஆய்வு வெளி ப்படுத்துகி ன்றது. ப ொலி ச் 
சுரங்கங்கள் (48%), வலைக் கூடாரங்கள் (27%) மற்றும் மழைக் கூடாரங்கள் (25%).  

ii. நுவரெலி யா , பதுளை மற்றும் கண்டி  ஆகி ய மாவட்டங்களி லுள்ள பெரும்பான்மை PA 
வி வசாயி கள் ப ொலி ச் சுரங்களி ல் மணி  மி ளகு மற்றும் ஜப்பான் வெள்ளரி க்காய் 
முதலி ய மரக்கறி களை வளர்க்கி ன்றனர். ஆனா ல், பூச்சி க் கட்டுப்பாடு, நீ ர்ப்பாசனம் 
என்பவற்றுக்கான உயர் த ொழி ல்நுட்பங்களி ன் பி ரய ோக அளவு மற்றும் வளர்ச்சி  
மூலம் என்பன இன்றும் கூட மி கவும் அடி ப்படை மட்டத்தி ல் காணப்படுகி ன்றன. 
உதாரணமாக: 8% வீதமான வி வசாயி கள் ச ொட்டு மற்றும் தெளி  நீ ர் நீ ர்ப்பாசன 
முறைமைகளைப் பயன்படுத்தி னர். எஞ்சி ய வி வா சயி கள் ஆள்மூல முறையி யல்களைப் 
பி ரய ோகி த்தனர்.    

iii. ஆரம்ப முதலீடு அதி கமாக இருப்பதால், ஒரு நி லைபெறுதகு அடி ப்படையி ல் மணி  
மி ளகி னதும் ஜப்பான் வெள்ளரி க்காயி னதும் உற்பத்தி ற்கு ப ொலி ச் சுரங்கங்களை 
இயக்குகி ன்றனர். இந்த முறையி யல் நி தி  ரீதி யி ல் இலாபமானது என்பத ை நி றூபி த்துக் 
காட்டி யுள்ளது. ஏனைய ஆசி ய நாடுகளி லி ருந்து வருகி ன்ற ப ோட்டி யி ன் காரணமாக, 
இந்த மரக்கறி களி ன் ஏற்றுமதி யி ல் இலங்க ையி ன் பங்கு குறைவடையும். ஆதலால், 
இது இந்தப் பயி ர்களுக்கான ப ொலி ச் சுரங்கங்களை வி ஸ்தரி ப்பதற்கு வழி வகுக்கலாம்.  
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iv. தக்காளி , சுச்சி ன, முட்டைக்க ோசு ஆகி ய இனங்களி னதும் சலாத் இலைகளி னதும் 
உற்பத்தி  ப ொலி ச் சுரங்கங்களி ல் நி தி  ரீதி யி ல் இலாபகரமானது என்பத ை நி றூபி த்துக் 
காட்டி யுள்ளது. உள்நாட்டுச் சந்த ையி ல் கேள்வி யி லும் வி லையி லும் நி லவும் ஏற்றத் 
தாழ்வுகள் இயக்க நேரங்களி ல் நி றுத்தலுக்குப் பயனா க அமைந்துள்ளன. 

v. வெற்றி கரமான வரலாறு உத்தரவா தமுடைய ஒரு ஏற்றுமதி ச் சந்த ையுடைய மி கவும் 
இயந்தி ரமயப்படுத்தப்பட்ட, அதி க உற்பத்தி த்தி றன் வா ய்ந்த, பல்லி னத்தன்மையான 
முறைமைகள் ப ொலி ச் சுரங்கங்களி ன் வெற்றி கரமான இயக்கத்தி ற்குப் பங்களி க்கி ன்ற 
காரணி களுக்கு இடையி ல் காணப்படுவதாக சுட்டி க்காட்டுகி ன்றது.     

vi. எதி ர்பாராத காலநி லை மாற்றங்கள், மழை நீ ர்க் கூடாரங்கள் என்பவற்றை வெற்றி  
க ொள்ளுவதற்கான ஒரு வழி முறையாக மேம்படுத்தப்பட்டவை குறி ப்பாக வெங்காய 
வி த ை உற்பத்தி ற்கு மாத்தளை மாவட்டத்தி ல் அதி க இலாபகரமான ஒரு தி ட்டமாக 
நி றூபி த்துள்ளன. உள்நாட்டுச் சந்த ையி ல் வெங்காய வி த ைகளி ன் வி நி ய ோகத்த ைப் 
பகுத்தறி கி ன்ற கேள்வி யைக் க ொண்டு, மழை கூடாரங்களை வி ஸ்தரி ப்பதற்கான ஒரு 
பெரும் சாத்தி யம் காணப்படுகி ன்றது. ஆனா ல் தாபி ப்பி ன் அதி க செலவா னது ஒரு 
மட்டுப்பாடாகக் காணப்படுகி ன்றது.      

vii. வலைக் கூடாரங்கள் தி வி  நெகும நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி ன் கீழ் கண்டி  மாவட்டத்தி ல் 
நாற்றுமேடை மற்றும் மரக்கறி ப் பயி ர்ச் செய்க ை ஆகி யவற்றி ல் சுய த ொழி ல் வா ய்ப்பு 
வழி யாக ஊக்குவி க்கப்பட்டுள்ளன. அதே நேரம் நாற்றுமேடை இலாபகரமானது 
என்பத ை நி றூபி த்துள்ளது. ஒரு சி ல மரக்கறி ப் பயி ர்ச் செய்க ை குறி ப்பாக உள்நாட்டுத் 
தக்காளி  உற்பத்தி  இலாபகரமானது என்பத ை நி றூபி த்துக் காட்டி யுள்ளது.    

 
சி பாரி சுகள்: 

i. ப ொலி ச் சுரங்கங்களை நி ர்மாணி ப்பதற்கான மானி யங்களை வழங்குவதற்கு 
மேலதி மாக பயி ர் பல்லி னப்படுத்தல் பற்றி ய அறி வையும் தி றன்களையும் மேம்படச் 
செய்தல், பூச்சி நாசி னி யி ன் பாவனையைக் குறைத்தல், உயர் த ொழி ல்நுட்பங்களை 
மேம்படுத்துதல் மற்றும் ப ொலி ச் சுரங்கங்களி ல் பயி ர் உற்பத்தி யை ஊக்குவி ப்பதற்கு 
ப ொருத்தமான சந்த ைகளைக் கண்டறி தல் என்பன அவசி யமாகும். ஆக ையால், மேற் 
குறி த்த வி டயங்களைப் பூர்த்தி  செய்துக ொள்ளும் ப ொருட்டு வி வசாயி களை இயலச் 
செய்யும் வக ையி ல் பயி ற்சி கள் அடங்கலாக சேவைப் ப ொதி களை வழங்குவது அவசி ய 
அம்சமாகும். முன்னோடி  அடி ப்படையி லும் இளைஞர்களை ஈர்த்துக்க ொள்ளுவதற்கும்  
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‘தி வி  நெகும’ ப ோன்ற அரசாங்கம் அனுசரணை  வழங்கி ய நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்களி ன் 
மூலம் இதனை மேற்க ொள்ள முடி யும்.  

ii. வெங்காய வி த ை உற்பத்தி யி ன் முழுமையான சாத்தி யத்த ை அடைந்துக ொள்ளும் 
ப ொருட்டு மழை நீ ர்க் கூடாரங்களுக்கு மானி யங்கள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். 

iii. பருவகாலமல்லாத காலங்களி ல் வி வசாயி கள் மரக்கறி  உற்பத்தி களை மேற்க ொள்ளும் 
வக ையி ல் அவர்களுக்கான வழி காட்டல்களைக் க ொண்டு வலைக் கூடாரங்களுக்கு 
மானி யங்கள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். 

 
 
7. பாசிப் பய� உற்பத்தித்திறைன பாதிக்கின்ற ச�கப் ெபா�ளாதாரக் காரணிகள்  

ஆராய்ச்சிக் ��:Ms ர�க்க விேஜசிங்க  -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
தி� பிரசன்ன விேஜசிங்க  -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 
Ms ஏ.எம்.எஸ். ெபேரரா -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம்  

 
ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 
இந்த ஆய் வா னது உற்பத்தித்திறைன அதிகாிக்கின்ற சாத்தியமான வழி�ைறகைள 
�ன்ெமாழி�ம் ேநாக்கில் பாசிப் பய� உற்பத்தித்திறைன பாதிக்கின்ற ச�கப் 
ெபா�ளாதார காரணிகைள இனங்காண்பதற்� �யற்சித்த�. 

 
���கள்: 

i. பாசிப் பயறின் மதிப்பிடப்பட்ட சராசாி அ�வைட 190கி.கி/ஏக்கர் ஆக இ�ந்த� 
என்ப� �றித்த ஆய்வி��ந்� ெவளியாகிய�. சாத்தியமான சராசாி அ�வைடப் 
ெப�மானத்�டன் (648கி.கி/ஏக்கர்) ஒப்பி�ம் ேபா�, அ�வைட �தம் 71% ஆகக் 
காணப்பட்ட�. சாத்தியமான �ைறந்த அ�வைட வைரயைற�டன் (486கி.கி/ஏக்கர்) 
ஒப்பி�ம் ேபா�, அ� 61 �தமாகக் காணப்பட்ட�.      

ii. பாசிப் பயைற உற்பத்தி ெசய்கின்றவர்களின் உற்பத்தித்திற�க்�ம் மற்�ம் ச�கப் 
ெபா�ளாதார காரணிக�க்�ம் இைடயில் மதிப்பிடப்பட்ட ெதாடர்பான� �க்கிய 
அ�ப்பைடகளில் இறங்� வாிைச ஒ�ங்கில் உற்பத்தித்திற�டன் சாத்தியமான 
மற்�ம் �க்கியமான ெதாடர்�கைள�ைடய ��க்கமர்த்தப்ப�ம் ெதாழிலாளர்கைளப் 
பயன்ப�த்�ம் அளைவ�ம் மற்�ம் பயிர்ச் ெசய்ைகயின் கீழ் சிபாாி� ெசய்யப்பட்ட 
இனங்களின் பாவைன, விைத �தம், அள� என்பவற்ைற�ம் நிைலெபறச் ெசய்த�. 
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மாதிாியில், 59 �தமான விவசாயிகள் MI 5 மற்�ம் MI 6 ஆகிய சிபாாி� ெசய்யப்பட்ட 
பாசிப் பய� இனங்கைளப் பயிாிட்��ந்தனர்.      

iii. பாசிப் பயறின் உற்பத்தித்திறைன அதிகாிப்பதற்� விைத �தமான� ஒ� �க்கிய 
காரணியாக விளங்�கின்ற�. ஆகக்��ய உற்பத்தித்திறன் அள� 12கி.கி/ஏக்கர் 
என்ற �தத்தில் ெசய்�காண்பித்� நி�பிக்கப்பட்ட�. ேம�ம், விைத �த்தி�ள்ள 
அதிகாிப்பான� உற்பத்தித்திறனில் ஒ� �ைறைவக் காண்பித்தி�ந்த�. இ� �ச்சிகள் 
மற்�ம் �ைடகள் என்பன �ாிதமாகப் பர�வைதத் �ண்�கின்ற அேத ேநரம் கைள 
கட்ட�க்� தைடயாக அைமகின்ற தாவர அடர்த்தி அதிகாிப்�க்�க் காரணமாக 
அைமகின்ற�.    

iv. காணி சார்ந்த காரணியான� உற்பத்தித்திறன் இரண்� ஏக்கர்கள் வைர அதிகாித்த� 
என்பத ையையும், அளவில் ேம�ம் �ழ்ச்சியைடந்த� என்பைத�ம் �ட்�க்காட்�ய 
சாத்தியமான ஒ� ெதாடர்ைப எ�த்�க்காட்�ய�. இ�, பிரதானமாக ெதாழிலாளர் 
வளத்ைதப் ெபா�த்த வைரயில் கிைடக்கக்��ய வளங்கைளக் ெகாண்� ஒ� 
தனியாள் கமக்காராின் �லம் சமாளிக்கத்த�ந்த ஆகக்��ய காணியின் அள� 
இரண்� ஏக்கரா�ம் என்பைதக் க��கின்ற�.    

v. பாசிப் பய�ப் பயிர்ச் ெசய்ைகயின் �க்கியமான ஒ� அம்சம் உற்பத்தித்திற�க்�ம் 
��க்கமர்த்தப்ப�ம் ெதாழிலாளர்க�க்கான பிரேவசத்திற்�ம் இைடயில் சாதகமான 
ெதாடர்பி�டாக ெவளிப்ப�த்தப்பட்ட�.   

vi. எதிர்பார்க்கப்பட்டவா� அதிகமான விவசாயிகள் பாசிப் பய�ப் பயிர்ச் ெசய்ைகயில் 
பசைளையப் பயன்ப�த்தேவா அல்ல� சிபாாி�கைள அ�சாிக்கேவா இல்ைல 
என்பதால் உற்பத்தித்திற�க்�ம் பசைளப் பாவைனக்�ம் இைடயில் அவதானிக்கக் 
��ய ஒ� ெதாடர்� இ�க்கவில்ைல. ெபா�வாக, இலங்ைகயில் பாசிப் பய�ப் பயிர்ச் 
ெசய்ைக ஒ� �ைறந்த ெவளிக்கள உள்ளீட்� உயிர்ப்� பண்ைண �ைறைமயின் 
�லம் சிறப்பிக்கப்பட்�க் காணப்ப�கின்ற�.  

vii. இலங்ைகயில் பாசிப் பயைற உற்பத்தி ெசய்கின்ற விவசாயிகள் சாியான களஞ்சிய 
வசதிகள் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களின் உற்பத்திைய அ�வைட ெசய்த 
உடேன விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். எனி�ம் அ�வைட காலப்ப�தியில் சிறந்த 
விைலகள் கி டைப்பதி ல்லை. ஆைகயால் பாசிப் பய றி னது உற்பத்தித்திறன் �ைறந்� 
அேத அளவிேலேய இ�க்கின்ற�. எனேவ ஒேர தன்ைம காணப்ப�கின்ற பாசிப் 
பய� பண்ைண �ைறைமைய அதிக உற்பத்தித்திறைன அைட�ம் ஒ� அ��லமான 
ெவளிக்கள உள்ளீட்�ப் பண்ைண �ைறைமக்� மாற்�ம் நிமித்தம் நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்�வ� அவசியமா�ம்.   

 
சிபாாி�கள்: 

i. கிைடக்கக்��ய காணியின் அள� மாறாதி�ப்பதா�ம் அதிகமான விவசாயிகள் 
பசைளையப் பயன்ப�த்தாததா�ம் உயர்ந்த உற்பத்தித்திறைன அைட�ம் நிமித்தம் 
பசைளையப் பாவிக்�ம் வைகயில் அந்த விவசாயிகைள ஊக்�விக்க ேவண்�ம்.   
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ii. பாசிப் பய� அதிகமான ெதாழிலாளர் ஒ��கப்ப�ம் ஒ� பயிராக விளங்�வதால், 
�றிப்பாக �ைறந்த ெசல�ைடய இயந்திராதிகைள அறி�கப்ப�த்�தல், அ�வைட 
ெசய்தல் மற்�ம் கைளகட்�தல் ேபான்ற ெதாழிலாளர்கள் �கர் ெசயற்பா�ளான 
இயந்திரமயப்ப�த்தப்பட்ட ெசயற்பா�கைள அ�மதிக்�ம் பல்�னத்தன்ைம யை 
அபிவி�த்தி ெசய்வ� அவசியமா�ம்.     

iii. உற்பத்தியின் தரத்ைத�ம் அளைவ�ம் �ைறக்கின்ற பயிர் அழி�கைளத் தவிர்த்�க் 
ெகாள்�வதற்கான மாற்றமைடகின்ற மைழ�ச்சி பற்றி�ம் மற்�ம் �ச்சி, �ைடகள் 
கட்�ப்பா�, பயிர்ச் ெசய்ைக சார்ந்த சாியான ெசயன்�ைறகள் என்பன பற்றி�ம் 
சிறந்த விழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்�வதற்� அரசாங்கம் தற்ேபாைதய தகவல் ேசகாிப்� 
�ைறகைள ேமம்ப�த்த�ம் அதன் தற்ேபாைதய விஸ்தாிப்� சார்ந்த ேசைவகைள 
அாிகாிக்க�ம் ேவண்�ம்.   

iv. இலங்ைகயில் பாசிப் பய� உற்பத்தித்திறன் �ைறைவ �ழ்ந்தி�க்கின்ற இன்ைறய 
நிைலயான� விைலகள் அதிகாிக்�ம் வைர உற்பத்திகைளக் க�ஞ்சியப்ப�த்தி 
ைவப்பதற்கான களஞ்சிய வசதிகளின்ைம மற்�ம் அ�வைட காலத்தின் ேபா� 
�ைறந்த விைலகள் காணப்ப�கின்றைம என்பவற்�க்� வழிவ�க்கின்ற ெதாடர் 
பண்ைணத் தன்ைமக்�க் காரணமாக அைமகின்ற�. ஆைகயால், பாசிப் பய�க்கான 
அதிக விைலைய வழங்�ம் ெப�மதி ேசர்� மீதான �த�ட்ைட ஊக்�விப்பதற்�ம் 
தனியார் �ைறயின் பங்�பற்றைலக் ெகாண்� நம்பிக்ைகமி�ந்த விற்பைன சார்ந்த 
ஒப்பந்தங்கைள ஊக்�விப்பதற்�ம் அேத ேநரம் களஞ்சிய வசதிகைள ேமம்ப�த்�ம் 
வைகயில் உத�வதற்�ம் ெகாள்ைககள் வ�த்தைமக்கப்ப�தல் ேவண்�ம்.     

 
நிகழ்ந்� வ�ம் ஆய்�கள் 

1. தாழ் நாட்� ஈர வலயத்தில் ெநற் ெசய்ைகயின் ெதாழில்�ட்ப விைனத்திற�ம்  மற்�ம் 
ெபா�ளாதார அளவுத்தி ட்டமும்  
 
அராய்ச்சிக் ��  தி� ஐ.பி.பி.எம். விேஜசிங்க -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  

Ms ஆர்.�. விேஜசிங்க   -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம்  
 
ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  
இந்த ஆய்� தாழ் நாட்� ஈர வலயத்தில் (LCWZ) ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயின் ெதாழில் 
�ட்ப விைனத்திறனி�ம் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப விைனத் திறைனப் பாதிக்�ம் ச�கப் 
ெபா�ளாதார காரணிகைள இனங்காண்பதி�ம் ஒ��கப்ப�கின்ற�. இதன் விேஷட 
�றிக்ேகாள்கள் பின்வ�மா�:      
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i. LCWZ வலயத்தில் ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைக  சார்ந்த ெதாழில்�ட்ப விைனத்திறைன 
மதிப்பி�தல்  

ii. பிராந்தியத்தில் அள�க்கான (ெபா�ளாதார அள�) �றழ்� அள�கைள மதிப்பி�தல்  
iii. LCWZ வலயத்தில் ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயின் விைனத்திறைனப் பாதிக்கின்ற ச�கப் 

ெபா�ளாதாரக் காரணிகைள மதிப்பி�தல்  
iv. LCWZ வலயத்தில் ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயில் வளப் பயன்பாட்� விைனத்திறைன 

ேமம்ப�த்�வதற்கான ெகாள்ைக சார்ந்த சிபாாி�கைளப் ெபற்�க்ெகாள்�தல்  
 

இந்த ஆய்� மாதிாி மதிப்பாய்� அ�ப்பைடயில் அைமந்� ள்ள�. LCWZ வலயத்தில் 
காணப்ப�கின்ற ெகா�ம்�, கம்பஹா, க�த்�ைற, இரத்தின�ாி, கா�, மாத்தைற 
ஆகிய மாவட்டங்களில் அ�ப்பைடத் தர�கள் ேசகாிக்கப்பட்டன. நான்� �ற்� 
ெதாண்�ற்� ஐந்� விவசாயிகள் ேநர்காணப்பட்டனர்.   

 
தற்ேபாைதய �ன்ேனற்றம்: 
தர�ப் ப�ப்பாய்�ப் பணி நிைற� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. அறிக்ைக தயாாித்தல் பணி 
நிகழ்ந்� வ�கின்ற�.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 



 �ற்றாடல், நீர் வளங்கள் �காைமத்�வப் பிாி�  

நிைற� ெசய்யப்பட்ட ஆய்�கள்  

1. சி� �ளங்கள் /நீர்�ழ்ச்சி சார்ந்த �னரைமப்�க்கான மாற்�வழி அ���ைறகள் : 
ச�கப் ெபா�ளாதார நி�வன சார் கண்ேணாட்டம் 

ஆராய்ச்சிக் ��  : தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர்  - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம்    

 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 

எதிர்கால தைல�ட்� நடவ�க்ைககளின் நிமித்தம் சிபாாி�கைள �ன்ெமாழிவதற்� 
உாிய இந்த மாதிாிகளி��ந்� வ�ம் கற்றறிந்த பாடங்கைள ஈர்க்�ம் ெபா�ட்� சிறிய 
நீர்�ழ்ச்சி �ைறைமகைளப் �னரைமப்பதில் வித்தியாசமான அ.சா.நி பின்பற்�கின்ற 
வித்தியாசமான அ���ைறக ள் பற்றி  ஆராய்வ� �றித்த ஆய்வின் �க்கியமான 
�றிக்ேகாளாக இ�ந்த�.     

���கள்: 

i. பாங்கான பங்�பற்றல் அபிவி�த்தி அ���ைற கிராமிய மக்களின் உண்ைமயான 
ேதைவகைள அைடயாளப்ப டுத்தியி�ந்த�. அ� மாத்திரமன்றி இந்த அ���ைற , 
க�த்திட்டச் ெசயற்ப�த்�ைகயில் அந்த  மக்கைள வ�ைமயா ன பங்காளிகளாக�ம் 
மாற்றியி�ந்த�.  

ii. க�த்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தி��ந்� வ�ம் ெமன்பாக மற்�ம் வன்பாக 
அபிவி�த்தி விடயங்க�க்� இைடயி லான ஒ�ைமப்பா�ன்ைமயான� ��ைமயான 
ஊக்�விப்� நடப�க்ைகைய�ம் மற்�ம் திட்டங்களின� க�த்திட்டத்திற்�ப் பின்-
பராமராமாிப்ைப�ம் பல�னப்ப�த்�ம்.   

iii. க�த்திட்டத்தின் ெசயற்ப�த்�ைகக்கான நிரல் �கவராண்ைமகளில் ��ைமயாகத் 
தங்கியி�த்தலான� �றித்த காலப்ப�தியி�ள் இலக்�கைள அைடவதில் தாமதங்கள் 
ஏற்ப�வதற்�க் காரணமாக அைமந்தி�ந்த�.  

iv. �னர்நிர்மாண நடவ�க்ைகயின் ேபா� நிரல் �கவராண்ைமக�க்கான ெதளி� 
வாய்ந்த ெபா�ப்�க�ம் பங்களிப்�க�ம் இல்லாைமயான� க�த்திட்டம் சார்ந்த 
பிற்கால ெசயற்பா�கைள ேநாக்கி உத்திேயாகத்தர்கைள ஈ�ப�த்�வதி�ம் நிரல் 
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�கவராண்ைம உத்திேயாகத்தர்க�க்�ம் விவசாயிக�க்�ம் இைடயில் ேபாதிய 
ெதாடர்ைப நிைலெபறச் ெசய்வதி�ம் கஷ்டங்களை ஏற்ப�த்தி�ள்ள�.    

v. பராமாிப்பாளர்/நீர் காப்பாளர் நியமன�ம் ‘சம்பளங்கள்’ ேசகாிப்�ம் பாரம்பாிய இ.ப 
ஒ�ங்ைக பய�ள்ள விதத்தில் மீண்�ம் நிைலெபறச்ெசய்தி�ந்த�.   

சிபாாி�கள்: 

i. �னரைமப்�க்� �ளங்கைளத் ேதர்ந்ெத�த்தலான� நன்ைம ெப�நர்களின் ேதைவ 
மற்�ம் �ல்�யமான �ைறயில் பங்�பற்�வதற்கான அவர்களின் வி�ப்பம் அேத 
ேநரம் உத்ேதச �னரைமப்�க்கான அவர்களின் ஆகக்��ய பங்களிப்� என்பவற்றின் 
அ�ப்பைடயில் அைமதல் ேவண்�ம்.  

ii. �னரைமப்� த ொடர்பான க�த்திட்டத்தின் அபிவி�த்தி சார்ந்த �த்திரம் மக்களின் 
ச�கத் ெதாடர்�, ஆற்றல் கட்�ெய�ப்பல் மற்�ம் ஊக்�விப்� என்பவற்�க்� அந்த 
மக்களின் பய�ள்ள ெதாழிற்பாட்�ற்� அவசியமான வழிகாட்டல், திறன்கள், அறி� 
என்பவற்ைற வழங்�வதன் �லம் அதிக ெப�மானத்ைத வழங்க ேவண்�ம். 

iii. �னரைமப்�க் க�த்திட்டங்கள் க�த்திட்டக் காலப்ப�தியி�ம் க�த்திட்டத்திற்�ப் 
பிற்பட்ட காலப்ப�தியி�ம் நிரல் �கவராண்ைமகளின� ெபா�ப்�க்கள் மற்�ம் 
பங்களிப்�கள் அேத ேநரம் க�த்திட்ட அ���ைற என்பன பற்றி அக்கைற�ைடய 
சகல தரப்�க�க்�ம் �ன்�ட்� வழிகாட்டைல�ம் ஆேலாசைனைய�ம் வழங்கப் 
ெபா�த்தமான �ைறயியைலப் பின்பற்ற ேவண்�ம்.    

iv. க�த்திட்டம் சார் ெசயற்பா�களி�ள்ள நிரல் �கவராண்ைம உத்திேயாகத்தர்களின் 
ஈ�பாட்�ற்� ெவளிவாாியான தைல��கைள நீக்கி ஆனால் க�த்திட்டத்தின் 
இலக்�க�க்� பாதிப்� ஏ�ம் ஏற்படாத விதத்தில் க�த்திட்டத்திற்� அவசியமான 
அவர்களின் உள்ளீ�கைளக் க�த்திற்ெகாண்� ஒ� பங்களிப்�ம் அவகாச�ம் இ�க்க 
ேவண்�ம்.   

v. �னரைமப்� சார்ந்த க�த்திட்டங்கள் நன்ைம ெப�நர்களின் வி�ப்பத்�டன் திட்ட 
மட்டத்தில் நில அளைவ, ஒ�க்கப் ப�திக�க்� எல்ைலயி�தல் மற்�ம் ஏைனய 
�ற்றாடல் ஆக்கக்��கள் என்பவற்�க்� நிதிகைள ஒ�க்க ேவண்�ம்.   

 
2. மாநகரக் கழி�களி ன் மூல ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைள உற்பத்தி  (MSW): சாத்தியங்க�ம் 

மட்�ப்பா�க�ம் 
 

ஆராய்ச்சிக் ��: Ms ஜி.ஜி.த எல்.டப்ளி�. சமரசிங்க - ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  
   தி� எம்.ஏ.சி.எஸ். பண்டார       - �ைண ஆராய்ச்சியாளர்     

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 
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ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 

உள்�ராட்சி மன்ற மட்டத்தில் மாநகர திண்மக் கழி�களின் ேசர்�களி��ந்� 
ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைளைய உற்பத்தி ெசய்வதி�ள்ள சாத்தியங்கள்,  மட்�ப்பா�கள் 
என்பவற்ைற ஆராய்வ�ம் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்� கற்றறிந்த 
பாடங்கைள ஈர்ப்ப�ம் �றித்த ஆய்வின் �க்கிய �றிக்ேகாளாக இ�ந்த�.    

���கள்: 

i. க�த் திட்டத்தின் ெசயற்பா�கைள ேநாக்கிய அதிகளவான அரசியல் �காைமத்�வப் 
ெபா�ப்�க்கைளக் ெகாண்� மா.தி.க ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைள உற்பத்திக் க�த் 
திட்டங்களின் ெவற்றி அவதானிக்கப்பட்ட�.    

ii. மா.தி.க �லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப�கின்ற ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைளக்� தற்ெபா�� 
வைரய�க்கப்பட்ட சந்ைத மார்க்கங்கள் காணப்ப�வதால் மா.தி.க ெகாம்ேபாஸ்ட்  
பசைளைய உற்பத்தி ெசய்கின்ற உற்பத்திப் ெபாறித்ெதா�திகள் அவற்றில் ��க் 
ெகாள்திறனி�ம் ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைளைய உற்பத்தி ெசய்வதாகவில்ைல. 

iii. ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைள உற்பத்தியின் ஊடாக இடப்ப�ம் கழி� �காைமத்�வம் 
ெதாடர்பான �த�டான� நிதி ாீதியில் சாத்தியமான ெப�ேப�கைள ஈட்�த் 
தந்�ள்ள�. க�த்திட்டத்தின் 9 �தல் 10 ஆண்� காலப் ப�தியில் அந்த �த�ட்ைட 
சம்பாதித்�க் ெகாள்ள ���ம். 

 
சிபாாி�கள்: 

i. மா.தி.க ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைள உற்பத்தி சார்ந்த ெசயற்பாட்ைட �விந்தி�க்�ம் 
கழி�கைள �ைறயாக ேசகாித்தல், மீள்�ழற்சிப்ப�த்தக்��ய கழி�ப் ெபா�ட்கைள 
விைலக்� வாங்�தல் மற்�ம் கழி� உ�வாகத்திற்� எதிரான சட்டவாக்கங்கைள 
நைட�ைறப்ப�த்�தல் மற்�ம் தரத்ைத ேமம்ப�த்�தல் என்பவற்ைற உத்தரவாதப் 
ப�த்�கின்ற ��ைமயான ஒ� ெபாதியாக இயங்கச் ெசய்வதற்� அரசாங்கம் 
ெகாள்ைக மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.     

ii. ��ம்ப மட்டத்தில் அழியக்��ய மற்�ம் அழியாத ெபா�ட்கைள ேவறாக்�வதில்  
காணப்ப�ம் �க்கியத்�வ த்த ை ெபா� மக்கள் விழிப்�ணர்� நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
ேம�ம் வ�ப்ப�த்த ேவண்�ம். 

iii. மா.தி.க ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைளயின் தரத்ைத ஒ� மண் தி�த்தப்பாட்� உபாயமாக�ம் 
அேத ேநரம் ஒ� ேபாஷைனக் �ைறநிரப்பியாக�ம் ேமம்படச் ெசய்வதற்� உற்பத்தித் 
தரப்�கள், விவசாய நி�ணர்கள் மற்�ம் பயனர்கள் அடங்கலான சகல அக்கைற 
உைடய தரப்�களின�ம் �ட்டான ஆதர�கைளப் ெப�வத ற்கு அரசாங்கத்தின் 
ஈ�பா� அவசியமா�ம்.  
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iv. மா.தி.க ெகாம்ேபாஸ்ட் பசைளயின் தரத்ைத வழைமயான �ைறயில் கண்காணிப்� 
ெசய்வதற்�ம் அந்த உற்பத்தியின் தரம் ெதாடர்பில் பயனர்க�க்� மத்தியில் ஒ� 
உத்தரவாதத்ைத ஏற்ப�த்�வதற்�ம் அரசாங்கத்தின் உதவி அவசியம். 

 
3. நீர் வளங்கள் �காைமத்�வத்திற்கான உட வளைவ இட� ஆற்றங்கைர ேமம்பாட்� 

விஸ்தாிப்�க் க�த்திட்டத்தின் தாக்கங்க�ம் கற்றறிந்த பாடங்க�ம்   
 

ஆராய்ச்சிக் ��:  தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர்  - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
      தி� எச்.ேஜ.சி. ஜய�ாிய - �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம்    

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  

நீர்ப்பாசனப் �னரைமப்�, பயிர் பல்�னப்ப�த்தல் மற்�ம் நி�வன சார் வ��ட்டல் 
ஆகியன ெதாடர்பில் WLBP க�த்திட்டத்திற்காகப் பிரேயாகிக்கப்பட்ட �திய வன்பாக 
மற்�ம் ெமன்பாக ஆக்கக்��கைள மதிப்பி�வ� �றித்த ஆராய்ச்சியின் �க்கிய 
�றிக்ேகாளா�ம்.       

���கள்: 

i. நீர்�ழ்ச்சி எண்ணக்க� மற்�ம் இ� ேநாக்க கால்வாய் �ைறைம நிர்மாணம் ஆகிய 
விடயங்களின் கீழான உயர் �ள மற்�ம் தாழ் �ள நிர்மாணங்கள் 70-80 �தமான 
விவசாயிக�க்� ெவற்றிகரமான ஈ�பாட்� நடவ�க்ைககளாக அைமந்தன. அந்த 
நிர்மாணங்கள் நீாின் மீள்-பாைவனக்�ம் மற்�ம் நீர் பாவைனயின் விைனத்திறன் 
ேமம்பாட்�ற்�ம் உதவியாக�ம் அைமந்�ள்ளன.   

ii. நீர் �ணாதல்கைளக் �ைறத்தல், விவசாயிகளின் மேனாபாவத்தில் மாற்றங்கைள 
ஏற்ப�த்�தல் மற்�ம் பயிர் பல்�னப்ப�த்தல் ஆகியவற்றின் ஊடாக நீ�க்கான 
வாிகைளக் �ைறப்பதி�ம் பயிர்ச் ெசய்ைக அளைவ அதிகாிப்பதி�ம் இந்தக் க�த் 
திட்டம் ெவற்றி கண்�ள்ள�. 

iii. ‘பரஸுட்’ எ�ம் ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைக �ைற நீர்ப் பாவைனையக் �ைறப்பதற்�ம் 
விைளச்சைல அதிகாிப்பதற்�ம் உதவி�ள்ள�. ஆனால், விவசாயிகள் , ேதர்ச்சிெபற்ற 
ெதாழிலாளர்கள் ேதைவ என்பதா�ம் அதிக ெதாழிலாளர்கள் அவசியம் என்பதா�ம் 
�றித்த �ட்பத்ைதப் பின்பற்�வதற்� தயக்கம் காட்�கின்றனர்.   

iv. ஏறக்�ைறய �ைறேய தாழ் நிலங்களில் ெநல்ைலப் பயிாி�கின்ற 40% �தமான 
விவசாயிக�க்�ம் மற்றும் ேமட்� நிலங்களில் ெநல்ைலப் பயிாியிடாத  20% வீதமான  
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விவசாயிக�க்�ம் நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் பயிாி�வதற்காக நீண்டகாலப் பழப் 
பயிர்கள் கிைடத்� இ�ந்தன. கிைடத்த சகல ந�ைககக்கன்�க�ம் 40%-70% 
விவசாயிக�க்� நீண்ட காலம் நீ�த்தி�ந்தன.        

v. விவசாய உற்பத்திகைள சந்ைதப்ப�த்�ம் நிைலயங்கள் ெவற்றியளிக்கவில்ைல. 10% 
�தமான விவசாயிகள் மாத்திரேம �றித்த நிைலயங்கைளப் பாவித்தனர். அேத ேநரம் 
வழைமயான வா�க்ைகயாளர்கள் நான்� �தத்திற்� வைரய�க்கப்பட்��ந்தனர்.   

vi. �றித்த பிரேதசத்தி�ள்ள 70% �தமான விவசாயிகளின் வ�மானத்ைத �றித்த க�த் 
திட்டத்தினால் இரட்�ப்பாக்க ��ந்த�.    

vii. காட்� யாைனகள் மற்�ம் கட்டாக்கா�க் கால்நைடகள் என்பவற்றினால் பயிர்கள், 
ெசாத்�க்கள் என்பவற்�க்� ஏற்ப�ம் அழி� மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் மற்�ம் 
வ�மானம் ஈட்டல் ஆகியவற்ைற பாதிக்கின்ற மிகக் க�ைமயான பிரச்சைனையா�ம்.   
 
சிபாாி�கள்: 

i. நீர் வழிந்ேதா� �ணாதாைல நீர் ேதக்க �ைறைமயின் ெகாள்திறைன அதிகாிப்பதன் 
�லம் �ைறத்தல், நீாின் மீள்பாவைனைய அதிகாித்தல் மற்�ம்  கிைளக் கால்வாய் 
�ைறைமக்� ெகாங்றீட்� இ�தல், வயல் மட்டத்தில் இ�ேநாக்க கால்வாய் 
�ைறைமைய அறி�கப்ப�த்�தல் என்பவற்றின் ஊடாக நீர்ப்பாசன �ைறைமயின் 
ெசயல்திறைன அதிகாிப்பதற்� சிபாாி� ெசய்யப்ப�கின்ற�.   

ii. உள்நாட்� மட்டத்தி�ள்ள அைமப்�கைள வ�ப்ப�த்�வைதக் ெகாண்�, ெநல்�ன் 
ஏகேபாக பயிர்ச் ெசய்ைகயி��ந்� ெநல் சாராத பயிர்ச் ெசய்ைகக்� நகர்கின்ற 
விவசாயிகளின் மேனாபாவத்ைத�ம் உணர்�கைள�ம் மாற்�வதற்கான �ைறயான 
பயிற்சிகைள வழங்�தல், விழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்�தல், விஸ்தாிப்� சார்ந்த உதவி, 
மானியங்கள் என்பவற்ைற வழங்�தல் மற்�ம் ெசய்�காண்பித்தல் ஆகிய விடயங்கள் 
வளைவத் திட்டத்தில் சிறந்த ெப�ேப�கைளப் ெபற்�த்தந்�ள்ளன.    

iii. �திதாக அபிவி�த்தி ெசய்யப்பட்ட சில ப�திகளில் மண்ணின் உவர்ப்�த் தன்ைம 
அதிகாித்�ள்ளதால், அந்தப் �திதாக அபிவி�த்தி ெசய்யப்பட்ட ப�திகளில் ேபாதிய 
வ�காலைமப்� �ைறைமைய அைமத்�க்ெகா�த்தல் மற்�ம் மண்ணின் உவர்ப்�த் 
தன்ைமயின் பாதிப்�களி��ந்� மீ�வதற்�ாிய வழி�ைறகள் பற்றி விவசாயிக�க்� 
ேபாதித்தல் அவசியமா�ம்.  

iv. வளங்கைளப் பயன்ப�த்�ம் நிமித்தம் வழைமயான விதத்தில் விவசாயிகளிடமி�ந்�ம் 
உற்பத்தித் தரப்�களிடமி�ந்�ம் ேபாதிய வளங்கைளத் திரட்�வதன் ஊடாக க.அ 
மட்டத்தில் ெசயற்பா� மற்�ம் பராமாிப்� சார்ந்த �ைறைய நி�வனமயப்ப�த்�வ� 
அவசியமா�ம்.   

v. நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட விவசாயத்ைத வர்த்தகமயமாக்கல், காலநிைல மாற்றத் 
த�வல் என்ற வார்த்ைதக�க்� பாடங்க�ம் அ�பவ�ம் ெதாடர்பான அதிகள� 
ஆதரர� விடயங்கைள �றித்த க�த்திட்டம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  
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4. மரக்கறிப் பயிர்கள்  பயிர்ச் ெசய்ைகயி�ள்ள ஒன்றிைணந்த �ச்சிக் கட்�ப்பாட்� 

ெசயன்�ைறகளின் பிரேயாக�ம் ேமம்பாட்�ற்கான கடந்த கால அ�பவங்க�ம் 
ஆேலாசைனக�ம்  

ஆராய்ச்சிக் ��: தி� எச்.ஜே .சி. ஜய�ாிய   -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
  தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர்   -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 

மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகயில் IPM பாவைனைய அதிகாிப்பதற்கான சிபாாி�கைள 
பி ரதி  ெசய்தல் மற்�ம் மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகயில் �ைறந்த  IPM த�வல் 
ஆகியவற்றில் ெசல்வாக்�ச் ெச�த்�கின்ற காரணிகைளக் கண்டறிவதற்� �றித்த 
ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�.     

 ���கள்: 

i. ஏறக்�ைறய 53% �தமான விவசாயிக�க்� பயிர்ச் ெசய்ைகப் ப�வ காலங்களின் 
ேபா� விஸ்தாிப்� உத்திேயாகத்தர்க�டன் ெதாடர்�கள் ஏ�ம் இ�க்கவில்ைல. சில 
விவசாயிகள் அந்த விஸ்தாிப்� உத்திேயாகத்தர்களிடமி�ந்� ஆேலாசைனகைளப் 
ெப�வதற்� வி�ம்பவில்ைல.   

ii. 56 �தமான விவசாயிக�க்� IPM ெசயன்�ைற பாிட்சயமாக இ�க்கவில்ைல. 
விவசாயிகள் IPM ஐ பற்றிக் ேகள்விப்பட்��ந்தனர். 21% �தமான விவசாயிகள் 
மாத்திரேம IPM �ட்பத்ைதப் பற்றி அறிந்தி�ந்தனர்.      

iii. ஒ� �ட்பம் என்ற வைகயில் IPM பற்றிய விழிப்�ணர்� மட்டம் �ைறவாக இ�ந்த 
ேபாதி�ம், ெப�ம்பான்ைமயான விவசாயிகள் (70-90%) வய��ள்ள பயிர்களின் 
அழி� சார்ந்த கழி�கள், மண் பன்ப�த்தல்கள், இரசாயனம் சாராத கைள கட்டல் 
மற்�ம் பயிர்ச் �ழற்சி ேபான்ற பல வைகயான IPM ேகாட்பா�கைள அறியாத் 
தனமாகப் பிரேயாகித்தி�ந்தனர். எனி�ம், இரசாயனம் சாராத �ச்சிக் கட்�ப்பா�, 
கலப்�ப் பயிர்ச் ெசய்ைக, �ச்சிகளின் இயற்ைக எதிர்ப்� உயிாினங்கைள பா�காத்தல் 
ெபாறிகைள�ம் இைரகைள�ம் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் ேசதனப் பசைளயின் 
சாியான �காைமத்�வம் என்பன �ைறந்தளவில் பின்பற்றப்பட்டன.       
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iv. IPM ேகாட்பா�கைள ெசயன்�ைறப்ப�த்திய விவசாயிகளில், 70-80% �தமாேனார்
அந்தக் ேகாட்பா�கைள ‘சாியான �ைறயில் அறிந்�ெகாள்ளாமல் ’ அவற்ைறப்
பின்பற்றி�ள்ளனர்.

v. IPM த�வல் மட்டமான� சாத்தியமான �ைறயில் விவசாயிகளின் IPM ெதாடர்பான
அறி�ட�ம் மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகயி��ந்� ெமாத்தக் ��ம்ப வ�மானத்திற்�க்
கிைடத்த வ�மான அள�ட�ம் சம்பந்தப்பட்�க் காணப்பட்ட�. அதிகமான ��ம்பத்
ெதாழிலாளர்கள் பாதகமான �ைறயில் IPM பிரேயாகத்தில் ெசல்வாக்�ச் ெச�த்தி
இ�ந்தனர்.

vi. ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற ெகாள்ைகயி�ம் நி�வன அைமப்பி�ம் காணப்ப�கின்ற
இைடெவளிகள், விவசாயிகளின�ம் உத்திேயாகத்தர்களின�ம் IPM மீதான எளிய
மேனாபாவங்கள், பல�னமான விஸ்தாிப்� �ைறைம, IPM ெதாழில்�ட்பத்தில்
சம்பந்தப்ப�ம் சிக்கல் வாய்ந்த ெசயன்�ைறகள் என்பன மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகத்
�ைறயில் IPM இன� �ைறந்தளவான பிரேயாகத்திற்�ப் பின்னா��ந்த �க்கிய
காரணிகளா�ம்.

சிபாாி�கள்: 

i. உத்திேயாகத்தர்களின் ஆற்றல்கைளக் கட்�ெய�ப்பல் மற்�ம் ேபாதிய வளங்கைள
ஒ�க்�தல் என்பவற்றின் �லம் விவசாயிக�க்� மத்தியில் ேமம்ப�த்�வதற்�ம்
பிரபல்�யப்ப�த்�வதற்�மான ஆரம்ப நடவ�க்ைககளின் ஊடாக ேதசிய மற்�ம்
மாகாண மட்டத்தில் �ச்சிக் கட்�ப்பாட்� �ன்�ாிைமக் ெகாள்ைககளில் ஒன்றாக
IPM க�த்திற்ெகாள்ளப்ப�தல் ேவண்�ம்.

ii. கள மட்டத்தில் பணியாற்�கின்ற விஸ்தாிப்� உத்திேயாகத்தர்கள் (AI மற்�ம் AO)
அேத ேபான்� IPM பயிற்�விப்பாளர்கள் (SMOs) ஆகிேயா�க்� ெபா�த்தமான
IPM பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட்� நடத்தப்ப�தல் ேவண்�ம்.

iii. ‘�ச்சிநாசினி ெதளிக்காத �ய மரக்கறி உற்பத்திகைள ’ இனங்கண்� ெகாள்வன�
ெசய்�ம் வைகயில் மரக்கறி �கர்ேவாைர ஊக்�விப்பதற்� ெவ�ஜன ஊடகங்கைள
பயன்ப�த்தி விழிப்�ணர்� பற்றிய பிரச்சார நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்
ப�தல் ேவண்�ம்.

iv. IPM ஐ ேநாக்கி விவசாயிகைள ஊக்�விக்�ம் ெபா�ட்�, பாாியளவில் மரக்கறிப்
பயிர்கைளப் பயிாி�கின்ற மாவட்டங்களில் ‘பாங்கான பங்�பற்றல் மரக்கறி IPM
மதிப்��கைள’ (�ன்ேனா� நிகழ்ச்சித்திட்டங்களாக) ேமற்ெகாள்�தல் ேவண்�ம்.

v. IPM ஐ ேமம்ப�த்�ம் �கமாக ARPA’s கைள விவசாயிக�க்�ம் AIs க�க்�ம்
இைடயில் �காைம சாதனங்களாக அபிவி�த்தி ெசய்தல் ேவண்�ம்.
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vi. ேசதன உற்பத்திக�க் கானது ேபால் IPM சான்றிதைழ வழங்�வதன் �லம் IPM 
ைமய மரக்கறி உற்பத்திக�க்கான ஒ� விேஷட விைலைய�ம் சந்ைதைய�ம் 
ஏற்ப�த்திக் ெகா�த்தல் ேவண்�ம்.    

vii. விவசாயிக�க்� மத்தியில் மரக்கறிப் பயிர்கைளப் ��க்கின்ற �க்கிய �ச்சி மற்�ம் 
ேநாய் வைககைள பிரபல்�யப்ப�த்�வதற்� இல�வான விேஷட IPM ெபாதிகைள 
தயாாித்தல் ேவண்�ம்.   

 
5. இலங்ைகயில் விவசாய ைமய �ற்�லா அபிவி�த்தி: வாய்ப்�க�ம் சவால்க�ம்   

ஆராய்ச்சிக் ��: Ms எம்.எச்.ேக. ரம்ெபாெகதர  - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
   தி� �.ஏ.சி.எஸ். சில்வா     -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர்   
   Ms ஏ.எம்.எஸ். ெபேரரா          - �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 

விவசாயிக�க்� �ைறநிரப்� வ�மான �லம் ஒன்றாக விவசாய ைமய �ற்�லாைவ 
அபிவி�த்தி ெசய்வதற்கான வாய்ப்�கைள�ம் சவா ல்கைள�ம் இனங்கண்டறிவ� 
இந்த ஆய்வின் �க்கிய ேநாக்கமாக இ�ந்த�.     

 �க்கிய ���கள்: 

i. ஆய்�ப் பிரேதசத்தில் விவசாய மற்�ம் �ற்�லாத் �ைறகள் நன்� தாபிக்கப் 
பட்�ள்ளதாக இ�ப்பி�ம், விவசாய ைமய �ற்�லா ெசயன்�ைறகள் விவசாயிகள் 
மத்தியில் பரவச்  ெசய்யப்படவில்ைல. �றிப்பிட்ட  ஒரு சில விவசாயிகள் மாத்திரேம 
விவசாய ைமய �ற்�லா ெசயற்பா�களில் ஈ�பட்��ந்தனர். ெப�ம்பான்ைம 
விவசாயிகளின் ஈ�பா� வைரயைறயாகக் காணப்பட்ட�.     

ii. வழைமயான ஒ� ெசயலாக விவசாய ைமய �ற்�லா சார்ந்த ெசயற்பா�கைள 
ேமற்ெகாள்�ம் விவசாயிகள் இந்த �யற்சியி�ள்ள சாியான ெதாடர்�களின் 
�க்கியத்�வத்ைத �ட்�க்காட்�கின்ற �ற்�லா ைமய அைமப்�க�டன் ேநர�த் 
ெதாடர்�கைள ஏற்ப�த்தி�ள்ளனர்.    

iii. வ�மானம் ஈட்� கி ன்ற �லங்கைள விாி�ப�த்�வதற்கான விவசாய ம் சார்ந்த 
ெசயற்பா�கள் ெதாடர்பில் சாத்தியம் இ�க்கின்ற ேபாதி�ம் விவசாயிகளினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தற்ேபாைதய விவசாய ைமய �ற்�லா சார்ந்த ெசயற்பா�கள் 
பல்�னத்தன்ைமயில் �ைறவாகக் காணப்பட்டன.     
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iv. பல்�னத்தன்ைம வாய்ந்த விவசாயம் சார்ந்த ெசயற்பா�கள், அைமதியான கிராமிய 
�ழல் அைமப்�டன் ��ய இயற்ைக மி� கவர்ச்சிகள், விவசாயிகளின் வி�ப்பம், 
ெதாழிலாளர் மற்�ம் ேநரம் கிைடப்�த்தன்ைம என்பன விவசாய ைமய �ற்�லாைவ 
அபிவி�த்தி ெசய்வதற்கான ெபா� வாய்ப்� வசதிகளாக இனங்காணப்பட்டன.     

v. ெதாடர்�களின்ைம, விழிப்�ணர்வின்ைம, விவசாய ைமய �ற்�லா ெதாடர்பான 
பயிற்சியின்ைம, வழிகாட்ட�ன்ைம, ெகாள்ைக மட்ட �ன்ென�ப்�களின்ைம, நிதி 
சார்ந்த மட்�ப்பா�கள், நிைலயான சந்ைத வாய்ப்பின்ைம, வைரயைறயான 
ெப�மதி ேசர் உற்பத்திகள், எளிய உட்கட்டைமப்� வசதிகள், �ப்�ரேவாட்பா� 
சார்ந்த ேபாதிய வசதிகளின்ைம மற்�ம் �ற்�லாப் பயணிகளின் பா�காப்� 
உத்தரவாதமின்ைம என்பன �றித்த �ைறயில் காணப்ப�ம் �க்கிய சவால்களா�ம்.     

vi. இன்ைறய �ழ்நிைலயில், மிக�ம் சாத்தியமான விவசாய ைமய �ற்�லா சார்ந்த 
ெசயற்பா�க�க்� மத்தியில் பாரம்பாிய பிரத்திேயக விவசாய ெசயன்�ைறகள் 
மற்�ம் கிராமிய கலாச்சாரம் என்பவற்�டன் ெதாடர்�ைடய ெசயற்பா�கள், 
உண்ைமயான �ய உண�கள், தங்கல் வசதி, �ய ெப�மதி ேசர்ந்த உற்பத்திகளின் 
ேநர� மற்�ம் மைற�க விற்பைனகள் என்பன காணப்பட்டன.    

 

சிபாாி�கள்: 

i. ெபா�த்தமான அக்கைற�ைடய ஒ� �ட்� �யற்சியாக �ற்�லா வலயங்கள், 
விவசாய மாதிாிக் கிராமம் மற்�ம் பழக் கிராம நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பன 
ேபான்ற இயற்ைக விவசாய மற்�ம் �ற்�லா அபிவி�த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
அடங்கிய �றித்த விவசாய ைமய �ன்ென�ப்�கைள ேமற்ெகாள்�வதற்� சிபாாி� 
ெசய்யப்ப�கின்ற�.     

ii. �ற்�லாத் �ைற�டன் ெதாடர்�கைள ஏற்ப�த்�தல், விழிப்�ணர்� மற்�ம் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், நிதி உதவி, உட்கட்டைமப்�  சார்ந்த வசதிகள் அபிவி�த்தி 
என்பவற்றின் ஊடாக ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற விவசாய ைமய �ற்�லா சார்ந்த 
ெசயற்பா�களில் ஈ�ப�ம் தரப்�க�க்�ம், ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட விவசாயிக�க்�ம், 
கமக்காரர் அைமப்�க�க்�ம் உத�வதற்� தனியார் �ைற பங்காளித்�வங்கள் 
அவசியமா�ம்.  

iii. இலங்ைகயி ன் �ற்�லா ஊக்�விப்�ப் பணியகத்தின் �ல்�யமான ஈ�பாட்�டன் 
விவசாய ைமய �ற்�லா சார்ந்த ெசயற்பா�கள் பற்றி ெப�மளவில் விளம்பரம் 
ெசய்வ� �க்கியமானதா�ம். 

iv. நாட்�ன் �றித்த நிைலைமகைள�ம் சர்வேதச விவசாய ைமய �ற்�லா சார்ந்த 
நியமங்கைள�ம் க�த்திற்ெகாண்�, மிக உயர்ந்த தரமான நம்பத்த�ந்த விவசாய 
ைமய �ற்�லா சார்ந்த ெசயற்பா�கைள நிைலெபறச் ெசய்வதற்� விவசாய ைமய 
�ற்�லா சார்ந்த நியமங்கைள�ம் வழிகாட்டல்கைள�ம் வ�த்தைமப்ப� மிக �க்கிய 
விடயமா�ம். �றிப்பாக உத்ேதச நியமங்கைள�ம் வழிகாட்டல்கைள�ம் ெகாண்�  
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உண�ப் பா�காப்�, �ப்�ரேவற்பாட்டு வசதிகள், ஸ்தலப் பா�காப்� என்பவற்றில் 
கவனம் ெச�த்தி விவசாய ைமய �ற்�லா�க்கான பா�காப்� வாய்ந்த அ�கக்  
��ய �ழ�க்கான உத்தரவாதம் இ�க்க ேவண்�ம்.   

 
6. நக்ல்ஸ் வன ஒ�க்கத்தில் ஏலக்காய்கைளப் பயிாி�தல் : ச�கப் ெபா�ளாதார 

�ற்றாடல் சார்ந்த வி ளைவுகள் 

ஆராய்ச்சிக் ��: Ms ேஜ.ஏ.�.பி. ஜயசிங்க      - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
                                    Ms ஆர்.எம்.எம்.எச்.ேக. ரம்ெபாடெகதர -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம்   

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தின் நிமித்தம் நக்ல்ஸ் வன ஒ�க்கத்தில் (KCF) 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஏலக்காய் பயிர்ச் ெசய்ைகையத் த�ப்பதி�ள்ள தாக்கத்ைத 
இனங்காண்பதற்�ம் �றித்த ப�தியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஏலக்காய் பயிர்ச் 
ெசய்ைகயின் �ற்றாடல் சார்ந்த விைள�கள் பற்றி ஆய்� ெசய்வதற்�ம் �றித்த 
ஆய்வின் �லம் எதிர்பார்க்கப்ப�கின்ற�.     

�க்கிய ���கள்: 

i. KCF க�பஹன ப�தியில் காணப்ப�ம் ஏலக்காய் பயிர்ச் ெசய்ைக அந்தப் பயிர்ச் 
ெசய்ைக ஆரம்பமாவதற்� �ன்னர் ஏலக்காய்கைள பயிாி�ம் ெப�ம்பான்ைம 
விவசாயிக�க்� அ�ப்பைட வ�மான �லமாக அைமந்த�. 

ii. விவசாயிகள் பிரதி�ட்� வ�மானம் ஈட்�ம் �லங்க�க்� நகர்ந்�ள்ளனர். இந்த 
நகர்வின் காரணமாக சராசாி ��ம்ப வ�மானம் �ைறந்�ள்ள�. அேத ேநரம் அதிக 
பாதகமான ச�கப் ெபா�ளாதார தாக்கங்க�ம் ஏற்பட்�ள்ளன. 

iii. ஏலக்காய் பயிர்ச் ெசய்ைக KCF மதிப்�ட்� நடப�க்ைககள் மற்�ம் இயற்ைக 
ம�மலர்ச்சி மற்றும் வனக் கட்டைமப்�, திறந்த பாைற, உயிாினங்கள், மண்ணின் 
பன்பியல்�கள், நீர் நிைல  சார்ந்த ெசாத்�க்கள் என்பவற்றில் மாற்றத்ைத�ம்  பல 
எண்ணற்ற பாதக �ற்றாடல் விைள�கைள�ம் ஏற்ப�த்தி�ள்ள� என �றித்த 
ஆராய்ச்சி உ�திெசய்கின்ற�.   

iv. KCF ெசாத்�க்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் நீாின் தரம் �ைறதல், பாரம்பாிய 
வளங்கள் அழி�, அதிகாித்த மண்ணாிப்�, நீாியல் சார்ந்த மாற்றங்கள், கா லநிைல 
மற்�ம் இயற்ைக ம�மலர்ச்சி மற்�ம் மதிப்�ட்� நடப�க்ைககள் �த�யவற்றில் 
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உயிாியல் �ற்றாட�க்� ேதைவயற்ற மாற்றங்க�க்�க் காரணமாக அைமகின்ற ன. 
இ� ஏலக்காய் உற்பத்தித்திறனி�ம் பயிர் நிைலெப�தன்ைமயி�ம் பாதகமான 
தாக்கத்ைத�ம் ஏற்ப�த்தி�ள்ள�. 

 
சிபாாி�கள்: 

i. விவசாயிகளின் வ�மான நட்டத்ைத ஈ�ெசய்�ம் வைகயில் நிைலயான பிரதி�ட்� 
வ�மான �லங்கைள உ�வாக்�வதன் �லம் சிறந்த திடமான பல பாிமாண�ைடய 
ஒ� அ���ைற பின்பற்றப்ப�தல் ேவண்�ம். இந்த �ைறயியல்களின் பிாி�க்�ம் 
நீண்டகாலம் நீ�க்�ம் தன்ைமக்�ம் மக்களின் வி�ப்ப�ம் ெபா�த்தப்பா�ம் 
ெதாடர்பில் கவனம் ெச�த்தப்ப�தல் ேவண்�ம்.     

a. வர்த்தக அளவிலான மிள�ப் பயிர்ச் ெசய்ைகக்� உள்நாட்� அரசாங்க அதிகார 
சைபகள், வனப் பா�காப்�த் திைணக்களம் ஆகியவற்றின் வழிகாட்ட�ன் கீழ் 
விவசாயிக�க்� அரச உடைம வனாந்திரப் ப�திகைள�ம்  மற்றும் கிராமிய 
வனாந்திரப் ப�திகைள�ம்  அேத நேரம் �தலாவ� விைளச்சல் அ�வைட 
ெசய்யப்ப�ம் வைர அவர்க�க்� அ�ப்பைட நிதி மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப 
உதவிகைள�ம் வழங்�தல்.       

b. இனங்காணப்பட்ட மக்க�க்� �ய ெதாழில்வாய்ப்ைப அபிவி�த்தி ெசய்�ம் 
வைகயில் நிதி மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப உதவிகைள வழங்�தல்.   

c. �ற்�லா ைகத்ெதாழிலி ல் கிராமவாசிகைள �றிப்பாக இைளஞர்கைள ஈ�படச் 
ெசய்வதற்கான ஒ� நீண்டகால நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத நைட�ைறப்ப�த்�தல்.  

ii. தங்கப்�வ ேபான்ற சாத்தியமான ப�திகளில் வன பா�காப்�த் திைணக்களத்தின் 
வழிகாட்ட�ன் கீழ் ைபனஸ் ேபான்ற வனப் ெப�ந்ேதாட்டங்களில் ஏலக்காய் 
ந�ைக நி மி த்தம் மக்கைள ஊக்�விக்க ேவண்�ம். விவசாய ஏற்�மதிகள் 
திைணக்களத்தின் வழிகாட்டைலக் ெகாண்� அ�ப்பைட நிதி மற்�ம் ெதாழில் 
�ட்ப உதவிகள் வழங்கப்ப�தல் ேவண்�ம்.    

iii. வனாந்திரத்திற்� எந்தவிதமான பாதிப்�மின்றி ஏலக்காய் பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற் -
ெகாள்ளப்பட்ட அந்த KCF வனாந்திரங்களில் இயற்ைக ம�மலர்ச்சி அ�மதிக்கப் 
ப�தல் ேவண்�ம். இந்த இயற்ைக ம�மலர்ச்சி நடப�க்ைகைய அவதானிக்�ம் 
ெபா�ட்� ெதாடர் கண்காணிப் புகள் ேமற்ெகாள்ள ப்படுதல் ேவண்�ம். இயற்ைக 
ம�மலர்ச்சி க்கு உதவி ேதைவப்ப�ம் ேபா� வனப் பா�காப்�த் திைணக்களம் 
அந்த உதவிைய வழங்க ேவண்�ம்.      
 
 

53 
 



7.  கிராமியப் பண்ைண ச�கத்தின் வாழ்வாத ேமம்பா� : ேமல் நீேரந்� பரப்� 
�காைமத்�வக் க�த்திட்ட விடயம் (UWMP)  

ஆராய்ச்சிக் ��:  Ms ஜி.ஜி.த எல்.டப்ளி�. சமரசிங்க   - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
      தி� எம்.ஏ.சி.எஸ். பண்டார         - �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

 
ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 

UWMP என்ப� �தலாவ� க�த்திட்டமா�ம். இந்தக் க�த்திட்டம் நீர்நிைலகள் 
சம்பந்தமான ேநர�ப் பிரச்சிைனகைள சிறந்த �ைறயில் அைடயாளப்ப�த்திய�. 
இந்தக் க�த்திட்டம் நீர்நிைல �காைமத்�வத்திற்கான அதிகமான நைட�ைற  சார் 
அ���ைறகைளக் ெகாண்� காணப்பட்ட�. அந்தந்த விவசாய ச�கங்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்�வதி�ம் , நீர்நிைலப் ப�திகைள பா�காப்பதி�ம் 
க�த்திட்டத்தின் சாதைனகள் பற்றி ஆராய்வ� �றித்த ஆராய்ச்சியின் அ�ப்பைடக் 
�றிக்ேகாளா�ம்.     

�க்கிய ���கள்: 

i. பிரதானமாக க�த்திட்டத்தின் �லம் கிைடத்த �லப்ெபா�ள் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப 
உதவிகைளக் ெகாண்� ஏறக்�ைறய 9 0 �தமான நன்ைம ெப�நர்கள் தம� 
அந்தந்த காணிகளில் ெபளதீக மண் பா�காப்� நிர்மாணங்கைள தாபிப்பதற்� மண் 
பா�காப்� பாிகார நடவ�க்ைககைளப் பின்பற்றி�ள்ளனர்.   

ii. பா�காப்� வாய்ந்த பண்ைணத் ெதாழில்�ட்பங்கைளப் பின்பற்�வ� என்ப� 
நன்ைம ெப�ம் விவாயிக�க்� மத்தியில் �ைறவாக இ�க்கின்ற�. 

iii. க�த்திட்டத்தின் வா யி லாக அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட ஏைனய வ�மானம் ஈட்�ம் 
�லங்கள் நன்ைம ெப�ம் விவசாயிகளின் ��ம்ப வ�மானத்ைத ேமம்ப�த்�வதில் 
ேபாதியள� பங்களிப்�ச் ெசய்யவில்ைல.  
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சிபாாி�கள்: 

i. ��ம்ப மட்டத்தில் ேமலதிக வ�மானத்ைத ஈட்�வதற்� உத�கின்ற தாவர மண் 
பா�காப்� நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் பா�காப்� வாய்ந்த 
பண்ைணத் ெதாழில்�ட்பங்கைளப் பின்பற்�தல் ஆகியவற்றின் �க்கியத்�வத்ைத 
வ���த்�ம் நிமித்தம் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத்�வதற்� சிபாாி� 
ெசய்யப்ப�கின்ற�.   

ii. நிகழ்ந்� வ�ம் வாழ்வாதார அபிவி�த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் பிரகாரம், நன்ைம 
ெப�ம் விவசாயிக�க்� அவர்கள� வ�மானம் ஈட்�ம் ெசயற்பா�களில் அவர்கள் 
அ�பவித்� எதிர்ேநாக்கிய தைடகளி��ந்� மீண்�வ�வதற்� உத�ம் வைகயில்  
ெபா�த்தமான ெசயற்ப�த்�ைக UWMP �கவராண்ைமக�க்� ஒ� ஒ�க்கீட்ைட 
வழங்�வதற்� உத்ேதசிக்கப்ப�கின்ற�.     

 
8. கடந்த 2012 ஆம் ஆண்�ல் நடத்தப்பட்ட அரசாங்கத்தின் குளங்களி ல் துரி தமாக 

ப�� மண் அகற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றிய மதிப்�� 
 

ஆராய்ச்சிக் ��: எம்.ஏ.சி.எஸ். பண்டார    -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
     Ms ஜி.ஜி. த எல்.டப்ளி�. சமரசிங்க -  �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 

 
ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 

இ� மாதிாியான எதிர்காலக் க�த்திட்டங்க�க்� வழிகாட்� ம் முகமாக சரி யான 
தாக்கங்கைள�ம் மற்�ம் �றித்த க�த்திட்டத்தி��ந்� கற்றறிந்த பாடத்ைத�ம் 
ஆவணமாக்�வ� இந்த ஆய்வின் �க்கிய �றிக்ேகாளா�ம்.  

 
 ���கள்: 
i. ��கிய ஒ� காலப் ப�தியி�ள் சில �ளங்களில் ப�� மண்கைள அகற்�ம் பணி 

நிைற� ெசய்யப்படவில்ைல. 
ii. வைரய�க்கப்பட்ட �ன்� மாத காலப் ப�தியி�ள் �றித்த பணிைய ேமற்ெகாண்� 

நிைறேவற்�வதற்� அவசியமான ெதாழில்�ட்பப் பதவியணி, இயந்திராதிகள் 
என்பவற்ைற ேத�க் கண்டறிவதில் நிரல் �கவராண்ைமகள் பல கஷ்டங்கைள 
அ�பவித்தி�ந்தன.  
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iii. ஒ� சிறிய நீர்ப்பாசன �ைறயில் பயிாிடக்��ய காணிகளின் அள� அதிகாிப்� 
�ன்னிைலயில் �ளத்தில் மண்ப��கைள அகற்�ம் இந்தப் பணி கணிசமான ளவு 
தாக்கத்ைதக் ெகாண்��க்கவில்ைல, ஆயி�ம் �றித்த பிரேதசத்தில் வசிக்கின்ற 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் ச�க நன்ைமகைளக் ெகாண்��ந்த�.   

iv. ெசயற்ப�த்�ைகக் காலம் ��கியதால் �ளத்தில் மண்ப��கள் அகற்�ம் க�த்திட்ட 
நடப�க்ைக கஷ்டங்கைள எதிர்ேசாக்கிய�. இதற்� ஒ� வ�ைமயான ச�க 
விழிப்�ணர்�, �ல்�யமான ச�தாய அபிவி�த்தி ஆக்கக்��,  ெபா�ப்�க்கள், 
பகிர்� என்பன அவசியமா�ம்.   

v. �ளங்களில் மண்ப��கைள அகற்�ம் �றித்த பணி சிறிய �ளங்க�க்� நிதி ாீதியில் 
சாத்தியமற்றதாக அமைகி ன்றது.  

vi. க�த்திட்ட ஆக்கக்��களின் ெநகிழ்� மாற்றங்க�ம் ெசயற்ப�த்தல் , பயன்�காி 
அறி� ஆகியவற்றி��ந்� கற்�க்ெகாண்ட பாடங்களின் �லமான ெதாி�ம்.   

 
சிபாாி�கள்:  

i. நன்ைம ெப�நர்களின� ேதைவயின் அ�ப்பைடயில் �ளங்களில் மண்ப��கள் 
அகற்�ம் பணிகளி னது ெதாி� நிகழ ேவண்�ம். க�த்திட்டத்தின் ெசயற்ப�த்�ைக 
காலத்தின் ேபா� ��மான வைரயில் நன்ைம ெப�நர்களின் �ல்�யமான ஈ�பா� 
ஒன்றிைணக்கப்ப�தல் ேவண்�ம். 

ii. நன்ைம ெப�நர்களின் அறி� மற்�ம் க�த்�கள் என்பவற்ைற க�த்திட்டத்தில் 
ஒன்றிைணப்பதற்� அ�மதி இ�த்தல் ேவண்�ம். 

iii. க�த்திட்டம் ெசயற்ப�த்தப்ப�வதற்� �ன்னர், �றித்த அந்தக் க�த்திட்டத்தின் 
ெசயற்பா�கள் ெதாடர்பில் விழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்�வ� �க்கியமானதா�ம். அ� 
க�த்திட்டத்தின் ெவற்றிைய ேமம்படச்ெசய்�ம்.   

iv. நீர் �காைமத்�வம் சார்ந்த �ைறைமைய அறி�கப்ப�த்�தல் மற்�ம் பயிர்கைளத் 
ேதர்ந்ெத�ப்ப� ெதாடர்பில் ேபாதித்தல் என்பன நீாின் பயன்பாட்�ற்�ம் இலாப 
அ��லத்திற்�ம் மிக�ம் விைனத்திறன் வாய்ந்ததாக அைம�ம்.  

v. �றித்த க�த்திட்டம் நீர்ப்பாசனத்திற்� மாத்திரம் மட்�ப்ப�த்தப்படக் �டா�. 
ஆனால், ஏைனய வசதிகள் (நீர் உயிாினங்கள் வளர்ப்�, விலங்� வளர்ப்�, �ட்�த் 
ேதைவகள் �த�யன) க�த்திட்டத்ைதத் திட்டமி�ம் ேபா�ம் ெசயற்ப�த்�ம் 
ேபா�ம் க�த்திற்ெகாள்ளப்ப�தல் ேவண்�ம்.  
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உணவு சந்த ைப்படுத்தல் க ொள்க ை வி வசாய வர்த்தகப் பி ரி வு   

தேசி ய மட்டத்தி ல் நடத்தப்பட்ட வா ழ்க்க ைச் செலவு பற்றி ய மீளா ய்வுக் குழுவுக்கு 
சந்த ைப்படுத்தல் த ொடர்பான தகவல்களை வழங்கும் ப ொருட்டு உணவு சந்த ைப் 
படுத்தல் க ொள்க ை வி வசாய வர்த்தகப் பி ரி வு - MFPAD (முன்னைய சந்த ை ஆராய்ச்சி  
பி ரி வு) வி வசாய ஆராய்ச்சி ப் பயி ற்சி  நி றுவகத்தி ல் (ARTI) 1979 ஆம் ஆண்டு தாபி க்கப் 
பட்டது. அன்றி லி ருந்து, இந்தப் பி ரி வு வழமையாக க ொள்க ை ஆக்குநர்கள், த ொழி ல் 
முயற்சி யாளர்கள், வர்த்தகர்கள் ஆகி ய தரப்புகளுக்கும், வேண்டுக ோளி ன் பேரி ல் 
மாணவர்களுக்கும் ப ொருத்தமான தரவுகளையும் தகவல்களையும் வழங்கி யுள்ளது.      

 

மேற்குறி த்தவற்றுக்கு மேலதி கமாக, இந்தப் பி ரி வு உணவுப் ப ொருட்களுக்கான சி றந்த 
வி லைகளை நி ர்ணயி ப்பதற்கும் அதே நேரம் அரசாங்க நி றுவனங்களுக்கு (முறையே 
வைத்தி யசாலைகள், வி மானப் படை, இராணு வம், கடற் படை முதலி யன) உணவுப் 
ப ொருட்களைக் க ொள்வனவு செய்வதற்கும் நகர அபி வி ருத்தி  மற்றும் பாதுகாப்பு 
அமைச்சு, ஜனா தி பதி  செயலகம் ஆகி யவற்றி ன் கீழி ருந்த உணவுக் க ொள்வனவு 
கண்காணி ப்புப் பி ரி வுக்கு வி லைகள் த ொடர்பான தகவல்களையும் வழங்கி யுள்ளது.    

 
வழமையான பணி  நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம் 

உணவுத் தகவல் கருத்தி ட்டம்  

ஆராய்ச்சி க் குழு:  கலாநி தி  ரீ .ஏ. தர்மரத்ன - ஒருங்கி ணண்பபாளர் 
தி ருமதி  சி .பி . ஹத்துருசி ங்க - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
தி ருமதி  ர ோஹி னி  ரம்புக்வெல்ல - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
தி ருமதி  ஆர்.பி . வி தானபத்தி ரண - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்       
தி ரு துமி ந்த பி ரி யதர்ஸன - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
தி ரு என்.பி .ஜி . சமந்த - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 
தி ரு டப்ளி யூ.ஏ.என். வி ஜேசூரி ய - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 
தி ரு ஈ.ஏ.சி . பி ரி யங்கர - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
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உதவி க்கி ருந்த ோர்: 
சி ரேஷ்ட புள்ளி வி பர உத்தி ய ோகத்தர்  - 01 
புள்ளி வி பர உத்தி ய ோகத்தர்கள்  - 03 
புள்ளி வி பர உதவி யாளர்கள்    - 10 
அமைய ஆய்வா ளர்கள்     - 28  

 

நி தி யீட்டல் மூலம்:  தி ரட்டு நி தி யம்  

MFPA பி ரி வு உரி ய கால நேரத்தி ல் க ொள்க ை ஆக்குநர்களுக்கு சரி யான தரவுகள் 
மற்றும் தகவல்கள் என்பவற்றை வழங்குகி ன்றது. புறக்க ோட்டை, த ொட்டலந்த ை, 
தெமட்டக ொட, ப ொரெல்ல, வெல்லவத்த ை, கி ருளப்பண, நுக ோக ொட, கடவத்த ை, 
கி ரி பத்க ொட, புறக்க ோட்டை (க ொழும்பு) ப ோன்ற ம ொத்த வி ற்பனைச் சந்த ைகள் 
ஆகி ய க ொழும்பி லும் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களி லும் அமைந்துள்ள 09 சி ல்லறைச் 
சந்த ைகளி லி ருந்து வழமையாக உணவு நுகர்வுப் ப ொருட்களி ன் வி லைகள் மற்றும் 
ப ொருத்தமான சந்த ைத் தகவல்கள் என்பன சேகரி க்கப்பட்டன. இது தவி ர, உணவுப் 
ப ொருட்களை உற்பத்தி  செய்கி ன்ற பி ரதான மாவட்டங்களி லும் மற்றும் உணவுப் 
ப ொருட்களை நுகர்கி ன்ற பி ரதான மாவட்டங்களி லும் அமைந்துள்ள 28 சந்த ைகளி ல் 
இருந்தும் அத்தக ைய தரவுகளும் தகவல்களும் சேகரி க்கப்பட்டன.      

03 புள்ளி வி பர உத்தி ய ோகத்தர்களி னா லும், 07 புள்ளி வி பர உதவி யாளர்களி னா லும், 
28 அமைய ஆய்வா ளர்களி னா லும் தரவு சேகரி ப்பு பணி  மேற்க ொள்ளப்பட்டது. வெளி  
நி லையங்களி ல் தரவுகளை சேகரி க்கும் ப ொருட்டு புள்ளி வி பர உதவி யாளர்களும் 
அமைய ஆய்வா ளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். 

 
2013 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி யி ல் குருனா கல், நி க்கவரெட்டி ய, தம்புள்ள, மாத்தளை, 
அனுராதபுரம், தம்புத்தேகம, ப ொலன்னறுவை, நுவரெலி யா , கண்டி , பதுளை, கெப்-
பெட்டி ப ொல, இரத்தி னபுரி , எம்பி லி பி ட்டி ய, அம்பாந்த ோட்டை, தி ஸ்மஹா ராம, 
மாத்தறை, காலி , களுத்துறை, ம ொனராகலை, தெஹி யத்தக்கண்டி , அம்பாறை, 
புத்தளம், மரந்தகஹமுல, மீக ொட மற்றும் நாரஹே ன்பி ட்டி ய ஆகி ய இடங்கள் 
உள்ளடக்கப்பட்டன. குறி த்த ஆண்டி ன் இறுதி ப் பகுதி யி ல் யாழ்ப்பாணம், கி ளி ந ொச்சி , 
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வவுனி யா  மற்றும் முல்லைத்தீவு ஆகி ய மாவட்டங்களுக்கு அமைய ஆய்வா ளர்கள் 
ஆட்சேர்த்துக்க ொள்ளப்பட்டனர்.   

 
இது தவி ர, இலங்க ை ஒலி பரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தி னூடாகவும் www.harti.gov.lk 
என்ற இணை யத்தளத்தி னூடாகவும் நாளா ந்தம் தகவல்களைப் பரவச்செய்யும் நி மி த்தம் 
புறக்க ோட்டை, கண்டி , தம்புள்ள, நுர ைச்ச ோலை, மரன்தகஹமுல, மீக ொட மற்றும் 
நாரஹே ன்பி ட்டி ய ஆகி ய சந்த ைகளி லி ருந்து உணவு நுகர்வுப் ப ொருட்களி ன் ம ொத்த 
வி ற்பனை வி லைகள் த ொடர்பான தரவுகள் சேகரி க்கப்பட்டன. இந்தச் சந்த ைகள் 
தவி ர, SMS ஊடாக தகவல்களை பரவச்செய்யும் நி மி த்தம் நுவரெலி யா , தம்புத்தேகம 
ஆகி ய சந்த ைகளி லி ருந்தும் ம ொத்த வி ற்பனை வி லக ைள் த ொடர்பான தரவுகள் 
சேகரி க்கப்பட்டன. வர்த்தக நுகர்வ ோர் வி வகாரங்கள் அமைச்சி னது வேண்டுக ோளி ன் 
பேரி ல் பி ரதான உணவு நுகர்வுப் ப ொருட்களி ன் நாளா ந்த சி ல்லறை வி லை 
த ொடர்பான தரவுகள் சேகரி ப்பு 2010 ஆம் ஆண்டு ஒற்ற ோபர் மாத்தி ல் ஆரம்பி க்கப் 
பட்டது. பி ரதான ம ொத்த வி ற்பனைச் சந்த ைகளி லும் புறக்க ோட்டை சி ல்லறைச் 
சந்த ையி லும் உரி ய நேரத்தி ல் நுகர்வுப் ப ொருட்களி ன் வி லைகள் பற்றி  உற்பத்தி த்   
தரப்புகள், வி யாபாரி கள் ஆகி ய தரப்புகளுக்கு இலத்தி ரனி யல் ஊடகத்தி னூடாக 
அறி யப்படுத்தும் ப ொருட்டு இந்தத் தகவல்கள் நாளா ந்தம் பரவச்செய்யப்பட்டன. 
க ொழும்பி லும் மற்றும் வெளி  நி லையங்களி லும் காணப்படும் ம ொத்த வி ற்பனை 
மற்றும் சி ல்லறை வி லைகளையும் உற்பத்தி  செய்கி ன்ற பி ரதான பகுதி களி லுள்ள 
உற்பத்தி யாளர் வி லைகளையும் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் ஒவ்வ ொரு வெள்ளி க் 
கி ழமை நாட்களி லும் வா ராந்த உணவு நுகர்வுப் ப ொருட்கள் செய்தி  வெளி யி டப் 
பட்டது. 52 வா ராந்த உணவு நுகர்வுப் ப ொருள் செய்தி களும் 11 மாதாந்த உணவுப் 
ப ொருள் தகவல் செய்தி களும் வெளி யி டப்பட்டன.            

 
2013 ஆம் ஆண்டி ற்கான முன்னே ற்றம் 

 வா ராந்த உணவு நுகர்வுப் ப ொருட்கள் செய்தி  - 52 செய்தி கள் வெளி யி டப்பட்டன.  
 வருடம் முழுதி லும் ப ொருத்தமான அதி கார சபைகளுக்கு நாளா ந்த உணவுப் ப ொருள்  
     வி லைகள் த ொடர்பான தரவுகள் பெற்றுக்க ொடுக்கப்பட்டன.  
 மாதாந்த உணவுத் தகவல் செய்தி கள் - 11 செய்தி கள் வெளி யி டப்பட்டன.  
 உரி ய நேரத்தி ல் நாளா ந்தமும் வா ராந்தமும் ஊடகங்களுக்கு தகவல்கள்   வழங்கப்  
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பட்டன.  
 ஆண்டு முழுதி லும் தேவைப்படுத்தி ய அரசாங்க மற்றும் தனி யார் நி றுவனங்களுக்கு 

வி லை த ொடர்பான தரவுகளும் ஏனைய சந்த ைத் தகவல்களும் பெற்றுக் க ொடுக்கப் 
பட்டன.  

 
நி றைவு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் 

 
1. அதி கம் அழி யக்கூடி ய அதி க பெறுமானமுடைய மரக்கறி  வக ைகளி ன் பெறுமானச் 

சங்கி லி   
 

ஆராய்ச்சி க் குழு:    Ms சி .பி . ஹத்துருசி ங்க  -  ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 
           

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 
 
இலங்க ையி ன் வி வசாய வர்த்தக உப மரக்கறி த் துறையி ல் அதி கம் அழி யக்கூடி ய 
அதி கம் பெறுமானமுடைய பயி ர்களி ன் முழும ொத்த நி லையை மீளா ய்வு செய்வதும், 
மட்டுப்பாடுகளை இனங்கண்டு, மதி ப்பீடு செய்து, முன்னுரி மைப்படுத்துவதும் மற்றும் 
நாட்டி ல் ப ோட்டி த்தன்மை, வளர்ச்சி , த ொழி ல், வர்த்தக வா ய்ப்புகள் என்பவற்றை 
மேம்படுத்துவதற்கான பரி கார நடவடி க்க ைகளையும் க ொள்க ை சார்ந்த தெளி வா ன 
சீ ர்தி ருத்தங்களையும் கண்டறி வதும் இந்த ஆய்வி ன் ந ோக்கமாக இருந்தது. பெறுமான 
சங்கி லி யைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் ப ொருட்டு மார்க்க வர ைபட முறையி யல் பயன் 
படுத்தப்பட்டது. இனங்கண்டறி யப்பட்ட வி நி ய ோக மார்க்கங்களி ன் அடி ப்படையி ல், 
சந்த ை சார்ந்த தேவைப்பாடுகளையும் மற்றும் முக்கி யமான வெற்றி க் காரணி களையும் 
அறி ந்துக ொள்ளும் நி மி த்தம் ஒரு முடி வுச் சந்த ை ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.        

ஆய்வு முடி வுகள்: 

i. வெளி நாட்டு சுற்றுலாப் பயணி களுக்கு உணவுகளை வழங்கும் ஹோட்டல்களி ல் 
இருந்து கேள்வி  அதி கரி த்த காரணத்தி னா ல் 2010 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டு காலப் 
பகுதி யி ல் லெட்டி யுஸ், பர்ஸ்லெயி , செலெரி , ஐஸ்பேர்க், ப ொக் ச ொய், மணி  மி ளகு, 
கவுலி ப்லவர், ப்ர ொக்க ொலி  மற்றும் வெள்ளெரி க்காய் ப ோன்ற அதி கம் அழி யக் 
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கூடி ய அதி க பெறுமானமுடைய மரக்கறி  வக ைகளி ன் பயி ர்ச் செய்க ை 35-40 
வீதத்தி னா ல் அதி கரி த்துள்ளது.   

ii. ஏறக்குறைய 50 வி வசாயி கள் 2009 ஆம் ஆண்டி ல் இந்தப் பயி ர்ச் செய்க ைத் 
துறையி ல் பி ரவேசி த்தனர். இந்த வி வசாயி களி ன் எண்ணி க்க ை 2010 ஆம் ஆண்டி ல் 
85 வீதத்தி னா ல் அதி கரி த்தி ருந்தது. 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வர ை 
ஏறக்குறைய 32 வீதமான அதி கரி ப்பை அவதானி க்க முடி ந்தது. 

iii. அதி கம் அழி யக்கூடி ய அதி கம் பெறுமானமுடைய இந்தப் பயி ர்களி ன் அதி கமான 
பயி ர்களி னது உற்பத்தி  ஆகுசெலவு சி ல்லறை வி லையி ல் 15 வீதத்த ை வி டவும் 
குறைவா னதாகும். 

iv. நுகர்வ ோர ை தி ருப்தி யடையச் செய்வதன் மூலம் இழப்புகளைக் குறைக்கும் நி மி த்தம் 
பெறுமானச் சங்கி லி யி ல் வி வசாயி களும் வி யாபாரி களும் நன்கு த ொடர்புபட்டு 
இருப்பதால் வி நி ய ோகச் சங்கி லி கள் மி கத் தெளி வா னதாகவும் குறுகி யதாகவும் 
இருந்தன. 

v. அந்த மரக்கறி  வக ைகளுடன் ஒப்பி டுகி ன்ற ப ோது அதி க வி லைகள், அதி கமான 
இலாபங்கள், அதி க வருமானம் என்பவற்றி ன் காரணமாகவும் உள்நாட்டு மற்றும் 
ஏற்றுமதி ச்  சந்த ைகளி ல் கேள்வி  அதி கரி த்ததன் காரணமாகவும் புதி ய பரம்பர ையி னர் 
இந்தத் துறையி ல் பி ரவேசி த்துள்ளனர். கவுலி ப்லவர், ப்ர ொக்க ொலி  மற்றும் மணி  
மி ளகு ஆகி யவற்றி ன் இலாப எல்லை சி ல்லறை வி லையி ல் 31 முதல் 36 வீத 
அளவி லும் அதே நேரம் சீன முட்டைக ோசு, ஐஸ்பேர்க், லெட்டி யுஸ் ரெட் மற்றும் 
பெக் ச ொயி  13 முதல் 17 வீத அளவி லும் காணப்பட்டன. 

vi. சி றந்த த ோற்றத்த ைப் பெறுவதற்கும் அதி களவு வி வசாய வருமானத்த ை ஈட்டி க் 
க ொள்ளுவதற்கும் வி வசாயி கள் வி வசாய இரசாயனப் பதார்த்தங்களையும் அதே 
நேரம் இரசாயனப் பசளைகளையும் பயன்படுத்துகி ன்றனர். 

vii. வி வசாயி கள் தமது வி வசாய வருமானத்த ை அனுகூலப்படுத்தும் ப ொருட்டு கலப்புப் 
பயி ர்ச் செய்க ையை மேற்க ொள்ளுகி ன்றனர். அதி கரி த்து வருகி ன்ற வருமானது புதி ய 
தூய மரக்கறி களுக்கு உள்நாட்டுச் சந்த ைகளி லும் பதனி டப்பட்ட உணவுகளுக்கு 
ஹோட்டல்களி லும் மற்றும் உணவு வி ற்பனை கடைகளி லும் அதி கரி த்து வருகி ன்ற 
தேவையைப் பூர்த்தி  செய்வதற்கு அதி கம் அழி யக்கூடி ய அதி கம் பெறுமானமுடைய 
புதி ய மரக்கறி  இனங்களை வி நி ய ோகி க்கும் வக ையி ல் உற்பத்தி யாளர்களையும் 
மற்றும் வி வசாய வர்த்தகத் த ொழி ல்முயற்சி யாளர்களையும் தூண்டி யி ருந்தது.    
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viii. இந்த மரக்கறி  உப துறையி ன் அபி வி ருத்தி  பி ரதானமாக நுவரெலி யா  மாவட்டத்தி ல் 
பண்டாரவளை மீபி லி மான ஆகி ய பகுதி களி லும் ஊவா  பறணகம பகுதி யி லும் சி று 
பற்றுநி ல வி வசாயி களி ன் வறுமையைக் குறைப்பதி ல் கணி சமான தாக்கத்த ைச் 
செலுத்தி யுள்ளது.   

ix. அதி க பெறுமானமுடைய பயி ர்களி ன் உற்பத்தி , பதனி டல் மற்றும் சந்த ைப்படுத்தல் 
ஆகி யவற்றை அதி கரி ப்பதன் மூலம் கி ராமத்தி லுள்ள த ொழி லாளர்களுக்கு த ொழி ல் 
வா ய்ப்பை உருவா க்குவதற்கும் சி று வி வசாயி களி ன் வருமானத்த ை அதி கரி ப்பதற்கும் 
சாத்தி யம் காணப்படுகி ன்றது. 

x. சந்த ையி ல் இந்த மரக்கறி  வக ைகள் கி டைக்கக்கூடி யதாக இருந்த ப ோதி லும், அதி க 
வி லைகள், சமையல் முறை பற்றி ய அறி வி ன்மை, இந்த மரக்கறி  வக ைகளி ல் 
ப ோஷனைப் பெறுமானம் பற்றி ய அறி வி ன்மை என்பவற்றி ன் காரணமாக மி கவும் 
மந்தமான வி தத்தி ல் உள்நாட்டு நுகர்வ ோரி டமி ருந்து வரும் கேள்வி  அதி கரி த்து 
வருகி ன்றது. இவை இதற்குரி ய சாத்தி யமான காரணங்களா கும்.    

xi. எனி னும், நகரப் புறங்களி ல், இந்த மரக்கறி  வக ைகளுக்கு வசதி யுடைய நுகர்வ ோர் 
வி லை க ொடுத்து வா ங்குவதற்குத் தயாராகவி ருப்பதாலும் அதே நேரம் உணவுப் 
பழக்கவழக்கங்களி ல் மாற்றம் நி கழ்வதனா லும் மற்றும் ஒவ்வ ொரு மரக்கறி ப் 
பயி ரி னதும் ப ோஷனைப் பெறுமானம் பற்றி ய அறி வு இருப்பதனா லும் கேள்வி  
மற்றும் வி நி ய ோகம் ஆகி ய இரண்டி லும் ஒரு அதி கரி ப்பு காணப்படுகி ன்றது. 

xii. உற்பத்தி  செய்கி ன்ற பகுதி களி லுள்ள மரக்கறி  வக ைகளைச் சேகரி ப்பவர்கள் அதி கம் 
அழி யக்கூடி ய, அதி கம் பெறுமானமுடைய இந்த மரக்கறி  வக ையி ல் தமது முதலீடு 
த ொடர்பி ல் 15 முதல் 25 வீதம் வர ையான ம ொத்த இலாபத்த ை அடைகி ன்றனர்.  

xiii. சேவைத் துறையி லுள்ள சி ல்லறை வி யாபாரி கள் ஏறக்குறைய சி ல்லறை வி லையி ல் 
ஆகக்கூடி யது 25 வீதமான இலாபத்த ை அடைகி ன்றனர். சேகரி ப்பவர்களும் மற்றும் 
ம ொத்த வி யாபாரி களும் சி ல்லறை வி லையி ல் 08 - 13 வீதம் வர ையான இலாபத்த ை 
அடைகி ன்றனர். சேகரி ப்பவர்களி னதும் ம ொத்த வி யாபாரி களி னதும் வி ற்பனை 
த ொடர்பான ஆபத்து அளவுகள் அந்த சி ல்லறை அளவுடன் ஒப்பி டும் ப ோது மி கவும் 
குறைவா னதாகக் காணப்படுகி ன்றன.   

xiv. சி ல்லறை வி யாபாரி களுக்கு அடுத்தாத (22 வீதம்) சேகரி ப்பவர்களி னா ல் பச்ச ை 
வெள்ளரி க்காயி ன் சி ல்லறை வி லையி ல் இலக்குவைக்கப்பட்ட ஆகக்கூடி ய இலாப 
எல்லை (32 வீதம்) ஆகும். ம ொத்த வி ற்பனையாளரி ன் ஏற்றி யி றக்கல் க ையாளுக ை 
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ஆகி யன சார்ந்த கட்டணங்கள் 3-4 வீத வி த்தி யாசத்தி லும் அதே நேரம் சி ல்லறை 
வி யாபாரி யி ன் அத்தக ைய கட்டணங்கள் 4-5 வீத வி த்தி யாசத்தி லும் இருக்கி ன்றன. 
சி வப்பு லெட்டி யுஸ், பெக் ச ொயி  மற்றும் ஐஸ்பேர்க் ஆகி யவற்றுக்கு உற்பத்தி யாளர் 
இலாப எல்லை சி ல்லறை வி லையி ல் 12.5 முதல் 16 வீத வி த்தி யாசத்தி ல் காணப் 
படுகி ன்றது.       

xv. கவுலி ப்லவர் மற்றும் ப்ர ொக்க ொலி  ஆகி யவற்றை உற்பத்தி  செய்கி ன்றவர்கள் 
முறையே 35 மற்றும் 24 என்ற இலாப வீதத்த ை அடைகி ன்றனர். அதே நேரம் சீன 
முட்டை க ோசுக்கு அவர்களி ன் அந்த இலாபம் 16 வீதமாக இருக்கி ன்றது. ம ொத்த 
வி ற்பனையாளர்களுக்கு இந்த மரக்கறி  வக ைகளி ன் சி ல்லறை வி லைகளி ல் ஏறக்-
குறைய 20 முதல் 27 வீதம் வர ையான இலாபம் கி டைக்கி ன்றது.  கவுலி ப்லவர், சீன 
முட்டைக ோசு ஆகி ய இரண்டி னதும் சி ல்லறை வி யாபாரி கள் சி ல்லறை வி லையி ல் 
ஏறக்குறைய 10 வீத இலாபத்த ை அடைகி ன்றனர். அதே நேரம் ப்ர ொக்க ொலி யை 
சி ல்லறைக்கு வி ற்பனை செய்யும் வி யாபாரி கள் அந்த சி ல்லறை வி லையி ல் 16 வீத 
இலாபத்த ை அடைகி ன்றனர்.  

xvi. மணி  மி ளக ை உற்பத்தி  செய்கி ன்றவர்கள் நுகர்வ ோர் வி லையி ல் 40 முதல் 64 வீத 
இலாபத்த ைப் பெறுகி ன்றனர். மஞ்சல் மற்றும் சி வப்பு மணி  மி ளகுக்கு இலாப வீதம் 
50 ஆகும். அவர்களி ன் இலாபம் அந்த சி ல்லறை வி லையி ல் 21 முதல் 36 வர ையான 
வீத வி த்தி யாசத்தி ல் காணப்படுகி ன்றது.   

 
சி பாரி சுகள்: 

i. வி வசாய வருமானத்த ை அதி கரி ப்பதற்கும் அதனா ல் கி ராமப் புறங்களை 
அபி வி ருத்தி  செய்வதற்கும் இளம் குழுக்களுக்கு வி வசாய வர்த்தகப் பயி ற்சி  
வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.  

ii. இந்த உற்பத்தி களுக்கான உள்நாட்டு கேள்வி யை அதி கரி க்கும் ப ொருட்டு 
இளம் பரம்பர ையி னரி ல் ஒருமுகப்படுவதன் மூலம் வி ழி ப்புணர் நி கழ்ச்சி த் 
தி ட்டங்கள் நடத்தப்படுதல் வேண்டும்.    

iii. அதி கமான உற்பத்தி கள் புதி தாக நுகரப்படுவதால் சம்பந்தப்பட்ட உரி ய 
பயி ர்களுக்கு வி வசாய இரசாயனப் பதார்த்தங்களி ன் பாவனையை குறைப்பது 
பற்றி  இளம் வி வசாயி களுக்கு வி ழி ப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது முக்கி யமான 
வி டயமாகும்.     
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2. காபன் மைய உணவுப் ப ொருட்களுக்கான ஏற்றுமதி ச் சந்த ை: தற்ப ோத ைய நி லை, 

மட்டுப்பாடுகள் மற்றும் எதி ர்கால ந ோக்கெல்லை  
 

ஆராய்ச்சி க் குழு:  Ms ஆர்.பி . வி தானபத்தி ரண - ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 
    தி ரு டப்ளி யூ.ஏ.என். வி ஜேசூரி ய - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
 

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 
 

ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
காபன் மையப் பெருட்கள் சந்த ைக்கு உத்தரவா தத்த ை அளி க்கி ன்ற வி நி ய ோகச் 
சங்கி லி யை அபி வி ருத்தி  செய்வதி ல் சம்பந்தப்படுகி ன்ற ஏற்றுமதி யாளர் தரப்புகளி ன் 
கருத்துக்களைப் பெற்றுக்க ொள்ளுவதி ல் இந்த ஆய்வு ஒருமுகப்படுகி ன்றது. காபன் 
மைய உணவுப் ப ொருள் பி ரி வை மேம்படுத்துவதற்கான ப ொறுப்புடைய முக்கி ய 
அக்கறையுடைய தரப்புகளா க வி ளங்குகி ன்ற அரச, அரச சார்பற்ற நி றுவனங்கள் 
மற்றும் தனி யார் துறை நி றுவனங்கள் என்பவற்றைக் க ொண்டு நேர்காணல்கள் 
நடத்தப்பட்டன. இலங்க ையி லி ருந்து காபன் மைய உணவு உற்பத்தி களை ஏற்றுமதி  
செய்வதி ல் சம்பந்தப்படுகி ன்ற சகல ஏற்றுமதி த் தரப்புகளுக்கும் ஏற்புடையதான 
கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வி னா  வி டை ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.         

 
முடி வுகள் 

i. தற்ப ொழுது, எமது நாட்டி ல் வா சனைத் தி ரவி யங்கள் மைய, பழ மைய, தென்னை 
மைய உற்பத்தி களையும் தேயி லையையும் மற்றும் மூலி க ைச்சாறுகளையும் ஏற்றுமதி  
செய்கி ன்ற உத்தரவா தமளி க்கப்பட்ட 38 காபன் மைய உணவுப் ப ொருள் ஏற்றுமதி த் 
தரப்புகள் காணப்படுகி ன்றன. எமது நாட்டி ல் இயங்கும் IMO சான்றி தழ் முகவர் 
நி லையங்களி னா லும் கட்டுப்பாட்டுப் பி ரி வி னா லும் இந்த ஏற்றுமதி யாளர் தரப்புகள் 
உத்தரவா தமளி க்கப்பட்டுள்ளன. ஏறக்குறைய ஏற்றுமதி த் தரப்புகள் (48 வீதம்) 2006 - 
2012 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி யி ல் காபன் மைய உணவுப் ப ொருள் ஏற்றுமதி ச் 
சந்த ையி ல் பி ரவேசி த்தி ருந்தன. எமது நாட்டி ல் ஏகப ோக முறையி ல் காபன் மைய 
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உணவுப் ப ொருள் ஏற்றுமதி யி ல் ஏழு கம்பனி கள் மாத்தி ரமே சம்பந்தப்பட்டு வி யாபார 
நடவடி க்க ைகளை மேற்க ொள்ளுகி ன்றன.     

ii. ஏற்றுமதி க் கம்பனி கள் ச ொந்த எஸ்ட்ரேட்டுக்களை/பண்ணை களைப் பராமரி த்தல், 
வெளி  வளர்ப்பாளர் முறைமைகள், உத்தரவா தமளி க்கப்பட்ட வி நி ய ோகத் தரப்புகள் 
மற்றும் உத்தரவா தம் அளி க்கப்பட்ட பதனி டும் தரப்புகள் ப ோன்ற ஏற்றுமதி யி ல் 
சம்பந்தப்படுகி ன்ற தரப்புகளுக்கு தேவையான காபன் மைய உணவுப் ப ொருள் 
உற்பத்தி ற்கும் மற்றும் வி நி ய ோகத்தி ற்கும் வி த்தி யாசமான வி யாபார மாதி ரி களைக் 
க ொண்டுள்ளன.      

iii. இணை யாகவும் நி யாய வர்த்தக மற்றும் காபன் அடி ப்படையி ல் உத்தரவா தமளி க்கப் 
பட்ட உற்பத்தி களுக்கு வளர்ந்து வரும் ஒரு சந்த ை வா ய்ப்பு காணப்படுகி ன்றது. காபன் 
மைய உணவுப் ப ொருட்களை ஏற்றுமதி  செய்கி ன்ற ஏறக்குறைய 29 வீதமான 
ஏற்றுமதி த் தரப்புகள் நி யாய வி யாபார சான்றி தழ்களைப் பெற்றி ருந்தன.   

iv. காபன் மைய உணவுப் ப ொருட்களை ஏற்றுமதி  செய்கி ன்ற ம ொத்தக் கம்பனி களி ல் 16 
கம்பனி கள் காபன் மைய உணவுப் ப ொருள் ஏற்றுமதி யி ன் தேவைப்பாட்டைப் பூர்த்தி  
செய்யும் நி மி த்தம் வி வசாயி களுடன் (வெளி  வளர்ப்பு முறைமையைப் பேணி ) ஈடுபாடு 
வைத்தி ருக்கி ன்றன. வி வசாயி களுக்கும் ஏற்றுமதி த் தரப்புகளுக்கும் எழுத்தி லான எந்த 
ஒப்பந்தங்களும் இருக்கவி ல்லை. அந்த வி வசாயி கள் ஏற்றுமதி க் கம்பனி களி லி ருந்து     
தவணை க்கட்டணம் சார்ந்த வி லை, நி யாய வி யாபார தவணை க்கட்டணத்தி னூடான 
நன்மைகள், பண்ணை  சார்ந்த பயி ற்சி கள், வி ஸ்தரி ப்பு சார்ந்த சேவைகள், சேதனப் 
பசளைகள், அறி வு வி ருத்தி  மற்றும் த ொழி ல்நுட்பம் சார்ந்த அறி வுர ைகள் ப ோன்ற 
நன்மைகளைப் பெறுகி ன்றனர்.   

v. ஏற்றுமதி க்கான மூலப்ப ொருட்கள் பற்றாக்குறை, சான்றி தழுக்கு அதி க செலவு, 
ஆராய்ச்சி யும் அபி வி ருத்தி யும் இல்லாமை, காபன் மைய உணவு உற்பத்தி களை 
ஏற்றுமதி  செய்வதி லுள்ள அதி க உற்பத்தி ச் செலவு என்பன ஏற்றுமதி த் தரப்புகள் எதி ர்-
ந ோக்கி ய முக்கி ய மட்டுப்பாடுகளா கும். இது தவி ர, அதி க பரி மாற்றல் காலம், அதி க 
த ொழி லாளர் செலவு, வி ழி ப்புணர்வு இன்மை, சரி யான சந்த ைப்படுத்தல் வி யாபார 
நி லையங்கள் இன்மை மற்றும் சரி யான உள்ளீடுகள் இன்மை என்பன ஏற்றுமதி த் 
தரப்புகளுடன் த ொடர்புடைய வி வசாயி கள் எதி ர்ந ோக்கி ய முக்கி ய மட்டுப்பாடுகள் 
ஆகும்.  

65 
 



vi. மூலப்ப ொருட்கள் கி டையாமை, கேள்வி க்கு ஈடுக ொடுக்கும் வக ையி ல் காபன் மைய 
உற்பத்தி களை உற்பத்தி  செய்வதற்கு ப ோதி ய வி வசாயி கள் இல்லாமை, சுமக்கக் 
கூடி ய வி லைகளி ல் மூலப்ப ொருட்கள், நவீன த ொழி ல்நுட்பங்கள் இல்லாமை, உணவு 
ப ொதி யி டலி ல் அதி க முதலீடுகள் (உதாரணம்: டெட்ரா ப ொதி யி டல், உறைய வைத்து 
காயவைத்தல், காற்றி னா ல் உலர்த்தல்) மற்றும் ப ொதி யி டும் மூலப்ப ொருட்களி ன் 
மட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றி ன் காரணமாக, இறக்குமதி த் தரப்புகளி னா ல் தேவைப் 
படுத்தப்படுகி ன்ற ஏற்றுமதி  சார்ந்த கேள்வி யைப் பூர்த்தி  செய்ய முடி யவி ல்லை என 
ஏறக்குறைய 58 வீதமான ஏற்றுமதி யாளர்கள் குறி ப்பி ட்டனர்.     

vii. இந்தி யா , சீனா , வி யற்னா ம், தாய்லா ந்து மற்றும் பி லி பைன்ஸ் ஆகி ய நாடுகள் காபன் 
உணவுப் ப ொருட்கள் ஏற்றுதி களுக்கான முக்கி ய ப ோட்டி  நாடுகளா க இருக்கி ன்றன.  

viii. ஐர ோப்பி ய நாடுகள், ஐ.அ, கனடா  மற்றும் மத்தி ய கி ழக்கு நாடுகள் ப ோன்ற 
நாடுகளி ல் காபன் மைய தெங்கு நீ ர், தூய தேங்காய் எண்ணெ ய், மூலி க ைத் தாவரச் 
சாறுகள், மரக்கறி  வக ைகள், பழ வர்க்கங்கள் மற்றும் அரி சி  என்பவற்றுக்கு சாத்தி யம் 
மற்றும் அதி கரி த்து வரும் கேள்வி  ஆகி யன காணப்படுகி ன்றன.   

 
சி பாரி சுகள்: 

i.       ஏற்றுமதி ச் சந்த ைக்கான காபன் மைய உணவு உற்பத்தி  சார் தேசி ய க ொள்க ைகளைத் 
தயாரி ப்பது முக்கி யமானதாகும். 
- நி யமங்கள், சான்றி தழ் நடைமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்குவி தி கள் என்பவற்றை 

உற்பத்தி த் தரப்புகள் குறி ப்பாக சி றுபற்றுநி ல உரி மையாளர்களுக்கு அனுசரி க்கும் 
வக ையி ல் பயி ற்சி  நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்களி னூடாக உதவுதலும் ஊக்குவி ப்புகளை 
வழங்கி  காபன் மைய வி வசாயத்தி ற்கு மாற்றுவதி ல் வி வசாயி களுக்கு உதவுதலும்  
மற்றும் பரி மாற்றல் (உதாரணம்: உயி ரி யல் உற்பத்தி கள்) பருவகாலப் பகுதி யி ல் 
உற்பத்தி களுக்கான ஒரு சந்த ை வா ய்ப்பை ஏற்பாடு செய்து க ொடுத்தலும் 
அவசி யமாகும்.       

- பெறுமதி  சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்தி களுக்கான அராய்ச்சி யையும் அபி வி ருத்தி யையும் 
மேம்படச் செய்தல்.  

-  ஏற்றுமதி த் தரப்புகளுடனா ன வி வசாயி கள் த ொடர்புகளுக்கும் சர்வதேச சந்த ையி ல் 
இலங்க ையி ன் காபன் மைய உற்பத்தி களை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுதல்.  
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ii. காபன் மைய உற்பத்தி யாளர்கள் தமது உற்பத்தி களை மேம்படுத்துவதற்கும் சந்த ைப் 
படுத்துவதற்கும் கூட்டு சக்தி களைக் க ொண்டு ஊக்குவி க்கப்படுதல் வேண்டும். காபன் 
மைய உணவுப் ப ொருட்களைப் பதனி டும் தரப்புகளுக்கும் மற்றும் ஏற்றுமதி  செய்யும் 
தரப்புகளுக்கும் வரி ச் சலுக ைகளை வழங்குவது முக்கி யமானதாகும். மானி யங்கள் 
பசுமையான சுற்றாடலுக்குப் பங்களி ப்பதால் காபன் மைய உள்ளீடுகளுக்கு மி க 
அவசி யமானவையாகும்.   

iii. NOCA (தேசி ய காபன் கட்டுப்பாட்டு அதி கார சபை) மூன்றாம் உலக நாட்டுப் பதி வு 
அலக ை இலங்க ையி ல் கட்டுப்பாட்டு அதி கார சபையாக ஏற்றுமதி  அபி வி ருத்தி  
அமைச்சி ன் கீழ் தாபி ப்பது ‘காபன்’ எனும் ச ொற் பி ரய ோகத்துடன் சம்பந்தப்படும் சகல 
வி டயங்களையும் க ையாளுவதற்கு இன்றி யமையாததாக அமையும். 

iv. அதி க சான்றி தழ் செலவு காரணமாக வி வசாயி களா ல்/கமக்காரர் அமைப்புகளா ல் 
ஏற்றுமதி ச் சந்த ையி ல் நேரடி யாகப் பி ரவேசி க்க முடி யாது. சர்வதேச ரீதி யி ல் 
அங்கீகரி க்கப்பட்டு உள்நாட்டு ரீதி யி ல் தாபி க்கப்பட்ட ஒரு சான்றி தழ் தி ட்டம் 
இருப்பது அவசி யம். வெளி நாட்டு சான்றி தழ் அமைப்புகள் உள்நாட்டு அபி வி ருத்தி யி ல் 
குறைவா ன கவனம் செலுத்துகி ன்றன. இந்த அமைப்புகளுக்கு உள்நாட்டுச் சந்த ையை 
அபி வி ருத்தி  செய்வதி ல் ஆர்வமி ல்லை.   

 
3. நுகர்வுக்கு முந்தி ய நுகர்வுப் ப ொருள் சந்த ைப்படுத்தல் என்ற ரீதி யி லா ன வி வசாய 

முன்னே ற்ற ஒப்பந்தங்கள்: பி ரச்சி னைகளும் வி ளைவுகளும்   

ஆராய்ச்சி க் குழு:    தி ரு டப்ளி யூ.ஏ.என். வி ஜேசூரி ய    -    ஒருங்கி ணை ப்பாளர்                          
                                      Ms பி .டீ.ஜே . சம்பி க்க                    -    துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
 

நி தி யீட்டல் மூலம்:  தி ரட்டு நி தி யம் 

ந ோக்கெல்லை:  
வி வசாய சந்த ைப்படுத்தலி ல் அரசாங்கத்தி ன் மரபுரீதி யான தலையீட்டி ற்கு மாற்று-வழி  
முறை ஒன்றாக, இலங்க ை மத்தி ய வங்கி  1999 ஆம் ஆண்டி ல் கமக்காரர் உதவி  என்ற 
தி ட்டத்தி ன் கீழ் வி ற்பனைகள் சார்ந்த முன்னே ற்ற ஒப்பந்தங்களை (FSC) அறி முகப் 
படுத்தி யது. தற்ப ொழுது, நெல், ஏனைய வயல் பயி ர்கள், மரக்கறி ப் பயி ர்கள், மூலி க ை 
தாவரங்கள் மற்றும் பல ஏனைய வீட்டுத் த ோட்டப் பயி ர்கள் என்பன இந்தத் 
தி ட்டத்தி ன் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இலங்க ையி ல் வி வசாய சந்த ைப்படுத்தல் 

67 
 



த ொடர்பான முன்னே ற்ற ஒப்பந்தங்களி ன் தற்ப ோத ைய நி லையை அறி ந்துக ொள்ளும் 
நி மி த்தம் பரந்த முழுமையான ஆய்வு ஏதும் கி டையாது. FSC ஒப்பந்தங்களி ன் கீழ் 
ச ோளம் மற்றும் ச ோயா  பயி ர்ச் செய்க ை நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி ல் ஒருமுகப்படுவதற்கும் 
அந்த இடைவெளி யை நி ரப்புவதற்கும் இந்த ஆய்வு ஆரம்பி க்கப்பட்டது.  

 
குறி க்க ோள்கள்:  
FSC ஒப்பந்தங்களை ஏற்றுக்க ொள்ளுவதி ல் தாக்கம் செலுத்துகி ன்ற காரணி கள் பற்றி  
மதி ப்பி டுவது இந்த ஆய்வி ன் முக்கி ய குறி க்க ோளா க அமைந்தி ருந்தது. வி ஷே ட 
ஆராய்ச்சி க் குறி க்க ோள்கள் பி ன்வருமாறு:  

 
i. FSC ஒப்பந்தங்களி னது வெற்றி க்கும் த ோல்வி க்குமான முக்கி ய காரணி களை மதி ப்பீடு 

செய்தல்.  
ii. FSC ஒப்பந்தங்களி ன் நி லைபெறுதகுதன்மை த ொடர்பி ல் தேவையான க ொள்க ை 

சார்ந்த முக்கி யமான முன்னெடுப்புகளை முன்ம ொழி தல்.  
 

அனுராதபுர மாவட்டத்தி லுள்ள கலென்பி ந்துனுவெவ மற்றும் எலயாபத்துவ ஆகி ய 
பகுதி களி லும் மகாவலி  ‘எச்’ வலயத்தி லுள்ள கல்னே வ மற்றும் தம்புத்தேகம ஆகி ய 
பகுதி களி லும் ஒரு வி னா  வி டை ஆய்வு மேற்க ொள்ளப்பட்டது. ஒப்பந்தம் செய்யப் 
பட்டதும் ஒப்பந்தம் செய்யப்படாததுமான ச ோளத்த ைப் பயி ரி டும் இரண்டு வி வசாயக் 
குழுக்கள் சம்பந்தமான வி ற்பனைகள் சார்ந்த முன்னே ற்ற ஒப்பந்தங்கள் முறைமையை 
பி ன்பற்றுவதி ல் தாக்கம் செலுத்துகி ன்ற காரணி களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குரி ய 
ஆககக்கூடி ய வா ழ்வா தார சேவை சார்ந்த பி ன்னடைவு முறையி யல் (Logit) இந்த 
ஆய்வி ல் பி ரய ோகி க்கப்பட்டது.      

 
முடி வுகள்: 

i. அனுபவம், வி வசாய வருமானம், ம ொத்த வி வசாயக் காணி  ஆதனங்கள் ப ோன்ற 
வி த்தி யாசங்கள் FSC ஒப்பந்தங்களை பி ன்பற்றுவது த ொடர்பான வி வசாயி களி ன் 
தீ ர்மானமெடுத்தல் வி டயத்துடன் சாத்தி யமான ரீதி யி லும் அதே நேரம் கணி சமான 
ரீதி யி லும் சம்பந்தப்படுகி ன்றன என்பத ை குறி த்த மாதி ரி  சுட்டி க்காட்டுகி ன்றது.   
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ii. குறி த்த ஒப்பந்தங்களைப் பி ன்பற்றும் தரப்புகள் அந்த ஒப்பந்தங்களைப் பி ன்பற்றாத 
தரப்புகளை வி டவும் அதி கமான வி வசாய வருமானத்த ைப் பெறுவதால் அந்த 
ஒப்பந்தங்களை பி ன்பற்றும் தரப்புகளுக்கும் பி ன்பற்றாத தரப்புகளுக்கும் இடையி ல் 
வி வசாய வருமானம் த ொடர்பி ல் கணி சமான வி த்தி யாசங்கள் அவதானி க்கப்பட்டன.  
குறி த்த அந்த ஒப்பந்தங்களைப் பி ன்பற்றி ய தரப்புகளி ல் 36% வீதமான தரப்புகள் 
மேட்டு நி லங்களி ல் சி றுப ோகத்தி ல் பெரி ய வெங்காயத்த ையும் மரக்கறி ப் பயி ர் 
இனங்களையும் வளர்ப்பதும் அதே நேரம் 55% வீதமான தரப்புகள் பச்ச ை மி ளகாயை 
வளர்ப்பதும் இதற்கு முக்கி ய காரணமாக அமைந்தது. அந்தப் பயி ர்களுக்கு மத்தி யி ல் 
பச்ச ை மி ளகாய் அதி க வருமானத்த ை ஈட்டி த்தரும் பயி ராக (0.5 ஏக்கருக்கு ம ொத்த 
வருமானம் 250,000-350,000 ரூபா ஆகும்).  

iii. மேலும், கருதப்பட்ட பயி ரி ன் நி ல அளவனா து FSC ஒப்பந்தங்களைப் பி ன்பற்றும் 
வக ையி ல் வி வசாயி களி ன் தீ ர்மானமெடுத்தல் நடபடி க்க ையுடன் எதி ரளவி லும் மற்றும் 
கணி சமானளவி லும் சம்பந்தப்படுகி ன்றது. சி றி யளவி ல் பயி ரி டுகி ன்ற அதி கமான 
வி வசாயி களுக்கு அதி கமான வா ய்ப்புகளை அளி க்கும் ப ொருட்டு வி வசாயி களி டம் 
இருந்து ச ோளப் பயி ரி ன் நி ல அளவை (ஒவ்வ ொரு வி வசாயி க்கும் ஆககக்கூடி யது 
இரண்டு ஏக்கர் காணி கள்) கம்பனி  வர ையறுப்பதாக இதனைக் கருதலாம்.     

iv. கல்வி  மட்டம், குடும்பத் த ொழி லாளர் கி டைப்புத்தன்மை (முழு நேர) மற்றும் சமூகப் 
பங்கேற்பு அளவு என்பன FSC ஒப்பந்தங்களைப் பி ன்பற்றுவதற்கான வி வசாயி களி ன் 
தீ ர்மானமெடுத்தலி ல் சாதகமான ஆனா ல் கணி சமான தாக்கங்களைச் செலுத்துகி ன்ற 
வி த்தி யாசமான காரணி களா கும்.    

v. ஏறக்குறைய ச ோளத்த ைப் பயி ரி டும் 19% வீதமான ஒப்பந்த வி வசாயி களும் மற்றும் 
ச ோயாவைப் பயி ரி டும் 15% வீதமான ஒப்பந்த வி வசாயி களும் பெண்களா வர். ஏறக்-
குறைய ச ோளத்த ைப் பயி ரி டும் 45% வீதமான வி வசாயி களும் ச ோயாவைப் பயி ரி டும் 
35% வீதமான வி வசாயி களும் 40 வயதுக்குக் குறைவா ன வி வசாயி களா வர்.   

vi. ஒப்பந்த வி வசாயி களி ல் 85% வீதத்தி ற்கும் அதி கமான வி வசாயி கள் கம்பனி யால் 
வழங்கப்பட்ட வி த ைகளி லும் வி ஸ்தரி ப்பு சார்ந்த சேவையி லும் தி ருப்தி  அடைந்து 
காணப்பட்டனர். 

vii. ச ோளத்த ைப் பயி ரி டும் ஏறக்குறைய 56% வீதமான ஒப்பந்த வி வசாயி கள் சி றுப ோக 
காலத்தி ல் பச்ச ை மி ளகாய்களைப் பயி ரி ட்டனர். பயி ரி டப்பட்ட சராசரி  அளவு 0.58 
ஏக்கர் ஆகும். மரக்கறி ப் பயி ர்கள் மற்றும் பெரி ய வெங்காயம் என்பன ஏனைய 
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சி றுப ோகப் பயி ர்களா கும். ச ோயாவைப் பயி ரி டும் 85% வீதமான வி வசாயி கள் 
ஏனைய ப ோகங்களி ல் நெல்லை பி ரதான பயி ராகப் பயி ரி ட்டனர்.   

viii. ஒரு கம்பனி யி ன் மூலம் உழுந்து த ொடர்பி ல் வி லச்சி ய பகுதி யி ல் நடத்தப்பட்ட FSC 
நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம் அந்தப் பகுதி யி லுள்ள வி யாபாரி களி ன் தடையி னா ல் த ோல்வி யி ல் 
முடி வடைந்தது.    

ix. க ைத்த ொழி ல் சார்ந்த பதனி டல் மற்றும் இறக்குமதி  அடி ப்படையி லான ச ோளம், 
ச ோயா , பாசி ப் பயறு மற்றும் கேர்கி ன் ப ோன்ற பயி ர்கள் என்பவற்றுக்கு முன்னுரி மை 
அளி க்கப்படுதல் வேண்டும். உழுந்துக்கான வயல் பயி ர்களை மேம்படுத்துவற்குரி ய 
ஒரு சாத்தி யம் நி லவுகி ன்றது.   

 
சி பாரி சுகள்: 

i. இரண்டு தரப்புகளி னா லும் (வி வசாயி கள் மற்றும் க ொள்வனவா ளர்கள்) வி வசாயம் 
சார்ந்த ஒப்பந்தத்தி ன் க ோட்பாடுகளை அறி ந்து க ொள்ளா மை FSC ஒப்பந்தங்களி ன் 
த ோல்வி க்கு பி ரதான காரணமாக அமைந்தது. ஆக ையால், இந்த FSC ஒப்பந்தங்களை 
நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்னர் த ொடர் வி ழி ப்புணர்வு நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்களை 
நடத்துவது அவசி யமாகும்.     

ii. அநேகமாக தனி யாகத் த ொழி ற்படுகி ன்ற தனி யாள் சி று ஆதன உரி மையாளர்களை 
வி டவும் ஒரு நன்மை சார்ந்த ஒழுங்க ை அடைவதற்கு வி வசாய அமைப்புகள் முற்படும் 
என்பதால் வி வசாய அமைப்புகள் வி வசாயம் சார்ந்த ஒப்பந்தத்தி னுள் நுழைவதற்கான 
ஒரு முற்தேவைப்பாடாக இது வி ளங்குகி ன்றது. அத்தக ைய ஒழுங்குகள் க ொடுக்கல் 
வா ங்கல் சார்ந்த ஆகுசெலவுகளைக் குறைக்கும். அத்தக ைய ஒழுங்குகளி லி ருந்து 
இரண்டு தரப்புகளும் நன்மை அடையக்கூடும்.    

iii. வி வசாயம் சார்ந்த ஒப்பந்த செயன்முறைகளுக்கான வி ஷே ட வழி காட்டல்களையும் 
ப ொறி முறைத்தி ட்டத்த ையும் வகுத்தமைப்பது வெற்றி க்கான ஒரு முற்தேவைப்பாடாக 
அமையும். 

iv. உற்பத்தி  செய்யும் பகுதி களி லுள்ள அபி வி ருத்தி  அல்லது வர்த்தக வங்கி களி ன் 
இயக்கம் மி கவும் ப ொருத்தமான காரணி யாக வி ளங்கி யது. வி வசாயி களுக்கும் 
க ொள்வனவு செய்பவர்களுக்குமான கடப்பாடுடைய முகவராண்மைகளா க வி ளங்கும் 
அந்த வங்கி கள் கடன், காப்புறுதி  மற்றும் சேமி ப்புகள் ப ோன்ற நி தி  சார்ந்த த ொடர் 
சேவைகளை இலகுவா க வழங்கலாம். 
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v. பயி ர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ப ோது, க ைத்த ொழி ல் சார்ந்த பதனி டலுக்கும் ஏற்றுமதி  
அடி ப்படையி லான ச ோளம், ச ோயா , பாசி ப் பயறு மற்றும் கேர்கி ன் ப ோன்ற 
பயி ர்களுக்கும் முன்னுரி மை அளி க்கப்படுதல் வேண்டும்.   

 
 
4. இலங்க ையி ன் குளி ர்பான சந்த ையி ல் பழப்பானங்களையும் மற்றும் காபனே ற்றம் 

செய்யப்பட்ட பழப்பானங்களையும் நுகர்பவர்களி ன் வி ருப்பம் பற்றி ய ஒத்தீட்டு ஆய்வு  

ஆராய்ச்சி க் குழு:  Ms ர ோஸி னி  ரம்புக்வெல்ல - ஒருங்கி ணை ப்பாளர்  
                               தி ரு துமி ந்த பி ரி யதர்ஸன   - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர்  
                              Ms ருவி னி  வி தானபத்தி ரண - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 
 

நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 

ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோளும்:  

இலங்க ையி ன் குளி ர்பான சந்த ையி ல் பழப்பானங்களையும் மற்றும் காபனே ற்றம் 
செய்யப்பட்ட பழப்பானங்களையும் ஏற்கெனவேயி ருந்து நுகர்ந்து வருபவர்களி ன் 
வி ருப்பத்த ைக் கண்டறி ந்துக ொள்ளுவது இந்த ஆய்வி ன் முக்கி ய குறி க்க ோளா கும். 
பழப்பானங்களையும் அதே நேரம் காபனே ற்று செய்யப்பட்ட பழப்பானங்களையும் 
நுகர்பவர்களி ன் க ொள்வனவு நடத்த ையை ஆராய்தல், பழப்பானங்களையும் மற்றும் 
காபனே ற்று செய்யப்பட்ட பழப்பானங்களையும் நுகர்பவர்களி ன் நுகர்வி ல் தாக்கம் 
செலுத்துகி ன்ற காரணி களை கண்டறி வது மற்றும் பழப்பானங்களி னதும் காபனே ற்றம் 
செய்யப்பட்ட பழப்பானங்களி னதும் ஏற்கெனவேயி ருந்து வருகி ன்ற பல வர்த்தகக் 
குறி யீடுகளி ல் நுகர்பவர்களி ன் வி ருப்பத்த ை ச ோதி த்துப்பார்த்தல் என்பன ஏனைய 
குறி க்க ோள்களா கும்.  ஆராய்ச்சி  கண்டி , அனுராதபுரம், கம்பஹா  ஆகி ய மாட்டங்களி ல் 
மேற்க ொள்ளப்பட்டது. இதற்காகக் காணப்பட்ட மாதி ரி யி ன் அளவு 600 நுகர்பவர்கள் 
ஆகும்.  
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முடி வுகள்: 

i. அந்த சகல நான்கு மாவட்டங்களி லும் 70% வீதத்தி ற்கும் அதி கமான நுகர்பவர்கள் 
பழப்பானங்கள் ஆர ோக்கி யமானவை என்பதால் அந்த காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட 
பழப்பானங்களை வி டவும் பழப்பானங்களை வி ரும்புகி ன்றனர். பழப்பானங்கள் வக ை 
கருத்தி ற்க ொள்ளப்படுகி ன்ற ப ோது, அந்த நான்கு மாவட்டங்களி லும் ½ அர ைவா சி  
நுகர்வ ோர் உடனடி யாக அருந்துவதற்கு இருக்கி ன்ற பழச்சாறு (நெக்டார்) வக ையை 
வி டவும் புதி ய பழச்சாறுகளை நுகர வி ரும்புவதாகத் தெரி வி த்தனர்.    

ii. காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட குளி ர்பானங்களை வி ரும்புகி ன்ற நுகர்வ ோரி ல் 60% 
வீதத்தி ற்கும் அதி கமானோர் தமது தாகத்த ை உடனடி யாகத் தீ ர்ப்பதற்கு காபனே ற்றம் 
செய்யப்பட்ட பானங்கள் ஒரு உதவி யாக அமைகி ன்றன எனக் கருத்துத் தெரி வி த்தனர்.   

iii. MD வர்த்தகக் குறி யீடுடைய பழப்பானத்தி ற்கு அடுத்ததாக அதி கம் வி ருப்பமான 
பழப்பான வக ை SMAK என்பத ை ஆய்வி ன் முடி வுகள் சுட்டி க்காட்டி ன. கி ஸ்ட் மற்றும் 
மி னி ட்மேய்ட் என்பன மூன்றாம் நான்காம் வர்த்தகக் குறி யீட்டுப் பழப்பானங்களா க 
இருந்தன. காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட பானங்கள் கருத்தி ற்க ொள்ளப்படுகி ன்ற ப ோது 
எலி பென்ட் ஹவுஸ் க்றீம்ச ோடா , எலி பென்ட் ஹவுஸ் நெக்ட ோ மற்றும் எலி பென்ட் 
ஹவுஸ் ஒரேஞ்ஜ் க்ரஸ் பானங்கள் முறையே வி ரும்பப்படுகி ன்ற காபனே ற்றம் 
செய்யப்பட்ட முதலாவது, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பானங்களா க இருந்தன. 
க ொக்காக ோலா  நான்காவது பானமாக இருந்தது.      

iv. பழப்பானங்களை அடி க்கடி  நுகர்வதி ல் மக்களி ன் ஆர ோக்கி யம் என்ற உணர்வி ன் 
காரணமாக காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட பானங்களை வி டவும் பழப்பானங்களி ன் 
நுகர்வு மி கவும் அதி கமாகக் காணப்படுகி ன்றது என்பத ையும் குறி த்த ஆய்வு சுட்டி க் 
காட்டி யது. நுகர்வ ோரி ன் ஆர ோக்கி யம் எனும் உணர்வா னது பழப்பானத்தி னது 
க ொள்வனவி ல் அதன் சுவைக்கு அடுத்தாக முக்கி யமாக கருத்தி ற்க ொள்ளப்படுகி ன்ற 
காரணி யாக வி ளங்குகி ன்றது. அதே நேரம் காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட அத்தக ைய  
பானங்களி னது க ொள்வனவி ன் அடி ப்படை யாதெனி ல் அவற்றி ன் சுவை, தாகத்த ைத் 
தீ ர்ப்பதற்கான ஒரு உதவி  மற்றும் வி லை என்பனவா கும்.     

v. அந்த நான்கு மாவட்டங்களி லும் பதி லளி த்தவர்களி ல் 70% வீதத்தி ற்கும் அதி கமான 
மக்கள் வி ளம்பரங்கள் (குறி ப்பாக த ொ.கா. வி ளம்பரங்கள்) தமது க ொள்வனவுகளி ல் 
நி ச்சயமாக அல்லது அரி தாக தாக்கத்த ைச் செலுத்துகி ன்றன என்பதி லும் அதே நேரம் 
பதி லளி த்த அந்த மக்களி ல் எஞ்சி ய மக்கள் (30% வீதத்தி ற்கும் குறைவா னவர்கள்) 
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அந்த வி ளம்பரங்களி னா ல் எவரும் பாதி க்கப்படுவதி ல்லை என்பதி லும் உறுதி யான 
கருத்த ைக் க ொண்டி ருந்தனர் என்பது குறி த்த ஆய்வி லி ருந்து கி டைத்த முக்கி யமான 
ஒரு முடி வா க அமைந்தது.     

vi. அந்த சகல நான்கு மாவட்டங்களி லும் பதி லளி த்தவர்களி ல் 85% வீதத்தி ற்கும் 
அதி கமானோர் காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட பானங்களை வி டவும் பழப்பானங்கள் 
சுகாதாரத்தி ற்கு மி கவும் சி றந்தவை என சி ந்தி ப்பதால் காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட 
பானங்களுக்குப் பதி லாக இலங்க ையி ல் காணப்படும் பழப்பானங்கள் க ைத்த ொழி லை 
பி ரபல்லி யப்படுத்துவத ை வி ரும்பி னா ர்கள். இரண்டாவது முக்கி யமான காரணம் 
யாதெனி ல் பழப்பானங்களா கும். அந்தப் பழப்பானங்கள் காபனே ற்றம் செய்யப்பட்ட 
பழப்பானங்களை வி டவும் அதி க சுவையான மற்றும் புதி ய தூய பழப்பானங்களா கும்.    

சி பாரி சுகள்: 

i. பழ மைய உற்பத்தி கள் உள்நாட்டி ல் வளர்ந்து வரும் சந்த ை வா ய்ப்பு சாத்தி யத்த ைக் 
க ொண்டுள்ளன. புதி ய தூய பழச் சாறு மற்றும் உடனடி யாக அருந்துவதற்குத் தயாராக 
இருக்கி ன்ற நெக்ட ொ ஆகி ய பான வக ையும் அதி க சாத்தி யத்த ைக் க ொண்டுள்ளது. 
ஆதலால், நாடளா வி ய ரீதி யி ல் புதி ய தூய பழச் சாறு நி லையங்களைத் தாபி த்து அந்த 
நி லையங்களை வி ஸ்தரி ப்பதும் அதே நேரம் உற்பத்தி ப் ப ொருட்கள் நி யாயமான 
வி லைகளி ல் வி ற்பனை செய்யப்படுவதும் அவசி யமாகும்.    

ii. பான வக ைகளி ன் தரமும் மற்றும் நி யமங்களும் அடி க்கடி  தர ச ோதனையி ன் மூலம் 
மேம்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.  

iii. பழப்பானங்கள் பற்றி ய வி ழி ப்புணர்வை அதி கரி ப்பதற்கும் மற்றும் பழப்பானங்கள் 
க ைத்த ொழி லை பி ரபல்லி யப்படுத்துவதற்கும் கடும் வி ளம்பர நி கழ்ச்சி த்தி ட்டங்கள் 
ஆரம்பி க்கப்படுதல் வேண்டும்.   

iv. ப ொதி யி டல் வி டயமானது சுகாதாரத் தன்மை வா ய்ந்ததாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் 
வெளி ப்படைத் தன்மை வா ய்ந்ததாகவும் மற்றும் கவர்ச்சி  மி குந்ததாகவும் இருத்தல் 
வேண்டும். உற்பத்தி கள் எடுத்துச்செல்லுவதற்கும், நுகர்வதற்கும், அகற்றுவதற்கும் 
இலகுவா னதாக இருத்தல் வேண்டும் (பெரும்பான்மையான நுகர்பவர்கள் அவர்களி ன் 
ச ௌகரி கம் கருதி  ப்ளா ஸ்டி க் ப ோத்தல்களை வி ரும்பி னா ர்கள்). கம்பனி கள் அந்த 
வி டயத்த ைக் கருத்தி ற்க ொள்ள வேண்டும்.    
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5. மத்தி ய மாகாணத்தி ன் மாத்தளை மாவட்டத்தி ல் தாபி க்கப்பட்ட தக்காளி  பதனி டும் 
த ொழி ற்சாலை பற்றி ய ஓர் வி டய ஆய்வு 

 
ஆராய்ச்சி க் குழு: Ms ஐ.கே. எதி ரி சி ங்க - ஒருங்கி ணை ப்பாளர் 

 
நி தி யீட்டல் மூலம்: தி ரட்டு நி தி யம் 

 
ந ோக்கெல்லையும் குறி க்க ோள்களும்: 
மரக்கறி  உற்பத்தி களுக்கு நி லையான நி யாயமான ஒரு சந்த ை வா ய்ப்பி ன்மையானது 
குறி ப்பாக தக்காளி களுக்கு வி வசாயி கள் எதி ர்ந ோக்கும் முக்கி யமான ஒரு பி ரச்சி னை 
ஆகும். இதற்கு ஒரு பரி காரமாக, மத்தி ய மாகாணத்தி ல் மாத்தளை மாவட்டத்தி ல் 
‘நாலந்த க ைத்த ொழி ல் வலயத்தி ல்’ ஏறக்குறைய 60 மி ல்லி யன் ரூபா முதலீ ட்டைக் 
க ொண்டு ஒரு மு.ச கருத்தி ட்டமாக ஒரு உள்நாட்டு முதலீ ட்டுத் தரப்பி னா ல் ஒரு 
தக்காளி  பதனி டும் த ொழி ற்சாலை தாபி க்கப்பட்டுள்ளது. அதி க பல எதி ர்பார்ப்புகளை 
அடைய வேண்டும் என்ற ந ோக்கத்துடன் அந்த உள்நாட்டு முதலீ ட்டுத் தரப்பு 
த ொழி ற்சாலையை ஆரம்பி த்தி ருந்தாலும் முதலாவது பரி சீலனை நடவடி க்க ைக் 
கட்டத்தி ன் சற்று பி ன்னர் அந்தத் த ொழி ற்சாலை மூடப்பட்டது.   

 
அந்தப் பி ன்னணி யி ல், அந்தத் த ொழி ற்சாலை வெற்றி யளி க்காமைக்குக் காரணமாக 
அமைந்த சமூகப் ப ொருளா தார அரசி யல் காரணி களைக் கண்டறி யும் மற்றும் ஒரு 
நி லையான பதனி டும் நி ரல் வசதி யைப் பி ன்பற்றுவதி லான ஒருமுகப்பாட்டுடன் அந்தத் 
த ொழி ற்சாலையை மீண்டும் தி றப்பதன் சாத்தி யத்த ை ஆராய்தல் ஆகி ய வி ஷே ட 
குறி க்க ோள்களுடன் அந்தத் தக்காளி  பதனி டும் த ொழி ற்சாலையி ன் தற்ப ோத ைய 
நி லை பற்றி  மதி ப்பி டும் நி மி த்தம் இந்த ஆய்வு மேற்க ொள்ளப்பட்டது.   

 
முடி வுகள்: 

i. ஒவ்வ ொரு வருடமும் தக்காளி களி ன் மேலதி கக் கி டைப்புத் தன்மையி ன் காரணமாக 
(2006-2010 சராசரி  தரவுகளி ன் அடி ப்படையி ல் ஏதாவது பயன்பாடு இன்றி  மேலதி க 
உற்பத்தி யாக 31,193 மெற்றி க் ட ொன் தாக்காளி  இருந்தது) புதி ய தூய தக்காளி களி ன் 
அடி ப்படையி லான ஒரு கருத்தி ட்டத்த ைக் க ொண்டி ருப்பதற்கான ஒரு தேவை உண்டு. 
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சந்த ை வா ய்ப்பி ன்மை, அறுவடைக்குப் பி ன் அதி கமான இழப்புகள் (ஏறக்குறைய 
40%) மற்றும் புதி ய தூய தக்காளி களுக்கான வி த்தி யாசமான சந்த ை வா ய்ப்புகளி ன்மை 
என்பன தக்காளி யைப் பயி ரி டும் வி வசாயி கள் எதி ர்ந ோக்குகி ன்ற பி ரச்சி னைகளா கும்.  

ii. நாட்டி ல் தற்காலி ப் பச ைக்கு நி யாயமான ஒரு கேள்வி  (ஏறக்குறைய வருடாந்தம் 1250 
மெற்றி க் ட ொன்) நி லவுகி ன்றது. தேவையான ம ொத்த அந்தத் தக்காளி ப் பச ையும் 
கணி சமான த ொக ை அந்நி யச் செலாவணி யைச் செலவி ட்டு இறக்குமதி  செய்யப் 
படுகி ன்றது. அதே நேரம் நாட்டி ல் அந்தத் தக்காளி ப் பச ையை உற்பத்தி  செய்வதற்கு 
தேவையான த ொழி ற்சாலைகள் இருக்கவி ல்லை. ஆக ையால், தக்காளி ப் பச ைகளி ன்  
உற்பத்தி ற்கான ஒரு தேவையும் இருக்கி ன்றது.     

iii. அந்தத் த ொழி ற்சாலையி ன் மதி ப்பி டப்பட்ட வருடாந்த தக்காளி யி ன் தேவைப்பாடு 
7200 மெ.ட ொ ஆக இருந்தது. மதி ப்பி டப்பட்ட வருடாந்த தக்காளி ப் பச ை உற்பத்தி  
அளவு 1,029 மெ.ட ொ ஆக இருந்தது. ஆக ையால், இந்தப் புள்ளி வி பரங்கள் பற்றி  
ஆராயும் ப ோது, மூலப்ப ொருட்களி ன் தேவைப்பாடும் கேள்வி யும் த ொழி ல்நுட்ப 
ரீதி யி ல் அடையப்படலாம் என்ற முடி வுக்கு வரலாம். எனி னும், அந்தத் த ொழி ற்சாலை 
அதன் முதல் பரி சீலனைக் கட்டத்தி ன் சற்று பி ன்னர் மூடப்பட்டது. ஆதலால் அது ஒரு 
வெற்றி யளி க்காத கருத்தி ட்டமாக இருந்தது.   

 

கருத்தி ட்டத்துடன் இணை ந்தி ருந்த சாதகமான காரணி கள்: 
i. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் காணி , சனவரி  மாதம் முதல் மார்ச் மாதமும் மார்ச் 

மாதம் முதல் ஆகஸ்ட் மாதமும் வர ையான மாதங்களி ல் (ஆறு மாதங்களி ல்) புதி ய தூய 
தக்காளி யி ன் தேவையான அளவு கி டைப்புத் தன்மை, கட்டி டங்கள், இயந்தி ராதி கள், 
நி லையான ச ொத்துக்கள், மி ன்சாரம், நீ ர் மற்றும் த ொலைபேசி , த ொழி ல் நுட்பம், 
மனி த வளங்கள், அரசி யல் ஆதரவு ப ோன்ற வசதி கள், நாட்டி ல் அக ோரமான 
சுற்றாடல் பி ரச்சி னைகள், அரசி யல், சமூகப் ப ொருளா தார நெருக்கடி கள் இல்லாமை 
என்பன சாதகமான காரணி களா க இருந்தன.      

 
கருத்தி ட்டத்துடன் இணை ந்தி ருந்த பாதகமான காரணி கள்:  

i. எமது வி வசாயி களி னா ல் பயி ரி டப்பட்ட அநேகமான பயி ர் இனங்கள் ‘பgரி க்ஸ்’ 
பெறுமானம் மற்றும் ‘லைக ோபீன்’ அளவு என்பவற்றி ன் அடி ப்படையி ல் பதனி டும் 
நி மி த்தம் ப ொருத்தமாதாக இல்லாதி ருந்மை.    
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ii. கருத்தி ட்டத்த ைப் பற்றி ய வி ழி ப்புணர்வு அளவு ஆகக் குறைந்த மட்டத்தி ல் இருந்தமை.   
iii. தக்காளி யைக் க ொள்வனவு செய்வதற்கு த ொழி ற்சாலையி னா ல் வழங்கப்பட்ட வி லை 

தி றந்த சந்த ையி ல் இருந்த வி லைகளைப் பார்க்கி லும் குறைந்தளவி ல் இருந்தமை. இது 
தக்காளி களைப் பதனி டுவதற்கு பி ரதானமாகப் பங்களி த்துள்ளமை.         

iv. குறி த்த காலப் பகுதி யி லும் குறைந்த வி லைகள் காணப்பட்டமை மற்றும் வி லைகளி ல் 
கணி சமானளவு ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தமை.   

v. வி லை மற்றும் உற்பத்தி த் தரவுகள் ஆகி யவற்றி ன் அடி ப்படையி ல், த ொழி ற்சாலையி ன் 
முதலாவது பரி சீலனை நடவடி க்க ை ஒரு ப ொருத்தமற்ற நேரத்தி ல் (நவம்பர் மாதத்தி ல்) 
மேற்க ொள்ளப்பட்டமை.   

 
இறுதி யாக, பாதகமான காரணி களி ன் தாக்கம் சாதகமான காரணி களி ன் தாக்கத்த ை 
வி டவும் வலி மையானதாக இருந்தது என்ற முடி வுக்கு வரலாம். ஆக ையால், அந்தக் 
கருத்தி ட்டம் வெற்றி யளி க்காத ஒரு கருத்தி ட்டமாக மாறி யுள்ளது. 

 
சி பாரி சுகள்: 
முடி வுகளி ன் அடி ப்படையி ல் பார்க்கும் ப ோது, வி வசாயி களி டம் இருந்து பெற்றுக் 
க ொள்ளும் புதி ய தூய தக்காளி களைப் பயன்படுத்துகி ன்ற பாரி ய கருத்தி ட்டங்கள் 
இன்றி ருக்கி ன்ற சந்த ை நி லைமைகளி ல் ப ொருத்தமற்றவையாகும். ஆக ையால், நி லை- 
பெறுதகு தன்மை வா ய்ந்த தக்காளி களைப் பதனி டும் வசதி களைக் க ொண்டி ருப்தற்கும் 
சந்த ையி லுள்ள தக்காளி யி ன் மி க ைகளைக் குறைப்பதற்கும் என்ற இரண்டு பி ரதான 
கருப்ப ொருட்களி ன் கீழ் சி பாரி சுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.      

 
 

நி லைபெறுதகு தக்காளி  பதனி டும் வசதி யைக் க ொண்டி ருத்தல் 
i. பதனி டுவதற்கான  புதி ய  இனப்  ப ொருட்களி ன்  அபி வி ருத்தி   மீதான   ஆராய்ச்சி யை  
 ஊக்குவி த்தல்.  

ii. பாரி யளவா ன வர்த்தக ரீதி யான வி வசாய்ததி ற்கு தனி யார் துறைக்கு அழைப்பு வி டுத்து 
அதன் பி ன்னர் வி வசாயி களுக்கும் அதே நேரம் த ொழி ற்சாலைக்கும் இடையி ல் உப 
ஒப்பந்தங்களைச் செய்து க ொள்ளுதல். க ைவி டப்பட்ட காணி களை அதன் நி மி த்தம், 
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அரசாங்கத்தி னா ல் வா டக ை அடி ப்படையி ல் தனி யார் துறைக்குப் பெற்றுக் க ொடுக்க 
முடி யும்.     

iii. சகல ப ொருத்தமான நி புணர்களி னது கூட்ட ொத்துழைப்பைக் க ொண்டு பதனி டும் 
த ொழி ல்நுட்ப அம்சங்களி ல் அதி க கவனம் செலுத்துதல்.   

iv. உள்நாட்டு  முதலீ ட்டுத்  தரப்புகளைப்  பாதுகாக்கும்  ப ொருட்டு  இறக்குமதி கள்  மீது  
 கட்டுப்பாடுகளை வி தி த்தல்.  

v. வி வசாயத் தி ணை க்களம், சந்த ைப்படுத்தல், வி ஸ்தரி ப்பு மற்றும் வர்த்தக வா னி பம் 
முதலி ய தி ணை க்களம் ப ோன்ற சகல தரப்புகளுக்கு இடையி லும் ஒருங்கி ணை ப்பை 
வலுப்படுத்துதல்.  

vi. தேவையான ப ோது முதலீ ட்டுத் தரப்புகளுக்கு வழி காட்டும் நி மி த்தம் குறி த்த துறை 
நி புணர்களைக் க ொண்ட ஒரு ஆல ோசனைக் குழுவை வகுத்தமைத்து நி யமி த்தல்.   

vii. பதனி டுதல், மூலப் ப ொருட்களி ன் கி டைப்புத் தன்மை மற்றும் சந்த ைப்படுத்தல் 
வா ய்ப்பு என்பன த ொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் தரவுகள் ஆகி யவற்றுக்கான இலகு 
பி ரவேசத்த ை ஏற்படுத்துதல்.  

 
சந்த ையி லுள்ள தக்காளி யி ன் மி க ையைக் குறைத்தல்  

i. ஒரு சந்த ை அடி ப்படையி லான உற்பத்தி யை ஆரம்பி த்தல். கமத்த ொழி ல் அமைச்சி ன் 
மூலம் செயற்படுத்தப்படும் நி கழ்ச்சி த்தி ட்டம் கவனமான முறையி ல் கண்காணி க்கப் 
படுதலும் அதே நேரம் எதி ர்காலத்தி ல் மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான தி றமுறைகள் 
கண்டறி யப்படுதலும் வேண்டும். 

ii. சந்த ைத் தகவல் முறைமையை வலுப்படுத்துதல்.   
iii. நாளா ந்த, மாதாந்த மற்றும் வருடாந்த உற்பத்தி கள் பற்றி ய எதி ர்வுகூறல்களை 

மேற்க ொண்டு சம்பந்தப்பட்ட சகல தரப்புகளுக்கும் அதனைக் கி டைக்கச் செய்தல். 
iv. சம்பந்தப்பட்ட சகல தி ணை க்கங்களுக்கும் இடையி ல் காணப்படும் ஒருங்கி ணை ப்புத் 

தி ட்டத்த ை வலுப்படுத்துதல்.  
v. புதி ய தூய தக்காளி களி ன் உள்நாட்டு நுகர்வை அதி கரி ப்பதற்கான தி றமுறைத் 

தி ட்டங்களை உருவா க்குதல்.  
vi. சுற்றுலாப் பயணி களை இலக்காகக்க ொண்டு தரமான புதி ய தூய தக்காளி களி ன் பால் 

கவர்ந்துக ொள்ளுவதற்கான தி றமுறைத் தி ட்டங்களைத் த ொழி ற்படச் செய்தல்.   
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6. விவசாய சந்ைதப்ப�த்தல் தகவல் �ைறைமகளின் ேதைவகள் பற்றிய மதிப்��  
 

ஆராய்ச்சிக் ��:  தி� என்.பி.ஜி. சமந்த  - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
 தி� டப்ளி�.ஏ.என். �ேஜ�ாிய  - �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 

 
நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 
 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  

வளர்ந்� வ�கின்ற ெபா�ளாதாரங்களில் ேமம்பட்ட விவசாய சந்ைதப்ப�த்தல் 
தகவ�ன் �க்கியத்�வ�ம் மற்�ம் பயன்பா�ம் விவசாய ம�மலர்ச்சிையக் ெகாண்�   
பல்�னத்�வ நிைலத்தி�க்�ம் தன்ைமயி��ந்� மிக�ம் விேஷடமயப்ப�த்தப்பட்ட 
வர்த்தக உற்பத்திைய ேநாக்கி �ாிதமாக நகர்ந்� வ�கின்றன. விவசாயிகள் விவசாய 
வாழ்வாதாரத்தி��ந்� வர்த்தக ாீதியான விவசாயத்திற்� நகர்வ� ேபால் அவர்கள் 
உள்ளீட்� மற்�ம் ெவளி�ட்�ச் சந்ைதகளி�ள்ள வியாபாாிக�ட�ம் ஏைனய 
தரப்�க�ட�ம் அதிகள� பரஷ்பர உறைவப் ேப�கின்றனர். இதனால் தகவல் 
அத்தைகய பாிமாற்றல்கைள இல�ப�த்�ம் இல� சாதனமாக மா�கின்ற�. 
உற்பத்திகளின் ெகாள்வன� மற்�ம் விற்பைன ேசைவகள் விநிேயாகம் என்பன 
ெதாடர்பான அைனத்�த் தகவல்கைள�ம் சந்ைதப்ப�த்தல் தகவல்கள் என வ�க்கப் 
படலாம். கட்டைமக்கப்பட்ட சந்ைதப்ப�த்தல் தகவல் �ைறைமகள் பல விதமான 
தகவல் ேசகாிப்�, ப�ப்பாய்� பரம்பல் வழி�ைறகைளக் ெகாண்�ள்ளன.       

ஆய்வின் �றிக்ேகாள்கள்: 

தற்ேபாைதய விவசாய சந்ைதப்ப�த்தல் �ைறைமைய மீளாய்� ெசய்வ�ம் மற்�ம் 
விவசாய சந்ைதப்ப�த்த�ல் பங்�பற்�கின்ற தரப்�க�க்�ம் அேத ேநரம் ஏைனய 
அக்கைற�ைடய தரப்�க�க்�மான ேதைவயான சந்ைதப்ப�த்தல் சார்ந்த வசதிகைள 
ஏற்பா� ெசய்� வழங்�வ�ம் �றித்த மதிப்�ட்�ன� ��ெமாத்தக் �றிக்ேகாளா�ம்.     

�றிப்பாக, ஆய்வு பின்வ�ம் விடயங்கைள அைடவதில் இலக்�க் ெகாள்கின்ற�.   

i. விவசாய சந்ைதப்ப�த்த�ல் அக்கைற�ைடய தரப்�க�க்� மத்தியில் சந்ைதப் 
ப�த்தல் தகவல் ேதைவகள் பற்றி மதிப்�� ெசய்தல்.  

ii. ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற சந்ைதப்ப�த்தல்  �ைண ேசைவகளின் (தகவல்) தி�ப்தி 
மற்�ம் பயன்பா� ஆகியன பற்றி மதிப்�� ெசய்தல். 

iii. ேதைவயான ஏதாவ� ேமம்பா�கள் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய விவசாய சந்ைதப் 
ப�த்தல் தகவல் �ைறைமக்� சிபாாி�கைள �ன்ைவத்தல்.   
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7. இலங்ைகயில் நடமா�ம் அ�ப்பைடயிலான சந்ைதப்ப�த்தல் தகவல் �ைறைமகள் 

பற்றிய ஓர் மதிப்��  
 

ஆராய்ச்சிக் ��: தி� டப்ளி�.எச்.�. பிாியதர்ஸன - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
Ms ஆர்.பி. விதாரனபத்திரண - �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  

   தி� டப்ளி�.ஏ.என். விேஜ�ாிய  - �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 
   Ms ஆர்.என்.ேக. ரம்�க்ெவல்ல - �ைண ஆராய்ச்சியாளர் 
 

நிதி�ட்டல் �லம்: திரட்� நிதியம் 
 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்: 
சந்ைதகள் மற்�ம் விைலகள் ஆகியன தகவல்க�க்� ெப�மளவான பிரேவசங்கள் 
காணப்ப�வ� ந�ன ICT ெதாழில்�ட்பத்தின் உணரப்பட்ட நன்ைமகளில் ஒ� வைக 
நன்ைமயா�ம். விைல சார்ந்த தகவல்கள் விவசாயிகளின் வியாபாாிக�டனான ேபரம் 
ேப�ம் ஆற்றல் தன்ைமைய ேம�ம் அதிகாித்தல் மற�ம் சிறந்த விைலப் ப�த்தறி� 
தன்னிச்ைசயில், �ணாத�ல் அல்ல� அழிவதில் �ைற� என்பவற்ைற ேமம்ப�த்தல் 
ஆகிய வழிகளில் ஒ� தாக்கத்ைதக் ெகாண்��க்கலாம். ந�ன ICT ெதாழில்�ட்ப 
மாதிாிக�க்� மத்தியில், நடமா�ம் ெதாைலேபசி ெதற்காசிய மற்�ம் ஆபிாிக்க 
நா�களில் அண்ைம காலத்தில் மிக�ம் பரந்தளவில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட தகவல்கள்  
விநிேயாக மாதிாியாக மாறி�ள்ள�. அண்ைமயில், இலங்ைக ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 
விவசாய �கர்�ப் ெபா�ட்கள் ெதாடர்பாக நாட்�ல் ெப�ம்பான்ைமயான சந்ைதகள் 
விைலத் தர�கைளப் பரப்�ம் நிமித்தம் இரண்� ேமாைபல் கம்பனிகைள ஆரம்பித்த�. 
HARTI நி�வகம் நடமா�ம் ெதாடர்பாடல் தளத்தி�டாக 07 ஏைனய பிரதான 
ெபா�ளாதார நிைலயங்க�டன் ெகா�ம்� ெமாத்த விைல சந்ைதத்ெதா�திைய 
இைணத்� ெப�ம்பான்ைம மரக்கறி �கர்�ப் ெபா�ட்கள் �ைறைம ெதாடர்பான 
நாளாந்த மரக்கறி ெமாத்த விைலகள் பரப்பல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத 2012 ஆம் 
ஆண்�ல் ஆரம்பித்த�.        

  
நடமா�ம் ெதாைலேபசிகளி�டான விவசாயத் தகவல்கள் பகிர்ந்தளிப்� �ைறைம 
ேபரண்ட மட்டத்தில் இலங்ைகயில் கிராமிய விவசாய அைமப்�களில் �க்கியமான 
ெபா�ளாதார நன்ைமகைளப் ெபற்�த் த�கின்றதா என்பைத நிச்சயப்ப�த்திக் 
ெகாள்�வ� இந்த ஆய்வின் ேநாக்கமா�ம். 
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�றிக்ேகாள்கள்: 
இலங்ைகயில் நடமா�ம் ெதாைலேபசிகளி�டாக ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்ற சந்ைத 
விைலகள் பரப்பல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் தாக்கங்கைள மதிப்பி�வ� இந்த ஆய்வின் 
ஒட்�ெமாத்தக் �றிக்ேகாளா�ம்.  

 
விேஷட �றிக்ேகாள்கள்: 

i. விவசாயிகளின் �ல தீர்மானெம�த்தல் ெதாடர்பான தகல்களின் பயன்பா�கள் பற்றி 
மதிப்பி�தல்  

ii. விவசாயிக�க்கான விைலகள் பரப்பல்  பற்றி ய இரண்� நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி��ந்� 
அைடந்த நன்ைமகைள இனங்கா�தல்   

iii. ஏற்ெகனேவயி�ந்� வ�கின்ற சந்ைத விைலகள் பரப்பல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
ெதாடர்பில் பயன்�காிகளிடத்தில் காணப்ப�ம் க�த்�க்கைள மதிப்பி�தல்    

 

சகல மாவட்டங்க�ம் உள்ளடங்�ம் வைகயில் ஒ� வினா விைட மதிப்பாய்� 
நடத்தப்பட்ட�. தர�கள் ப�ப்பாய்� விடயம் நிகழ்ந்� வ�கின்ற�. �றித்த ஆய்வின் 
ேபா�, தகவல்கைளப் ெபற்�க் ெகாள்�ம் நிமித்தம் அதிக பல எண்ணிக்ைகயான 
விவசாயிகள், வர்த்தகர்கள் மற்�ம் தனியார் �ைற அக்கைற�ைடய தரப்�கள் 
ேபான்ற தரப்�கள் ேநர்காணப்பட்டனர்.  

 
8.  மரக்கறி ேநர� சந்ைதப்ப�த்தல் �ைறைமயின் தாபிப்� ெதாடர்பான �ற்சாத்தியவள 

ஆய்� 

ஆராய்ச்சிக் ��:  தி� ஈ.ஏ.சி. பிாியங்கர   

நிதியிடல் �லம்:  திரட்� நிதியம் 

ேநாக்ெகல்ைல�ம் �றிக்ேகாள்க�ம்:  

இலங்ைகயில் மரக்கறிகைள சந்ைதப்ப�த்�வ� ெதாடர்பில் ஒ��கப்ப�கின்ற ஒ� 
விேஷட ேநர� மரக்கறிகளின து விற்பைன �ைறைமயின் பிரேயாகம் ெதாடர்பான 
சாத்தியத்ைதக் கண்டறிவ� இந்த ஆய்வின் �க்கிய �றிக்ேகாளாக இ�ந்த�. அந்த 
விேஷட �றிக்ேகாள்கள் பின்வ�மா�:   

i. இலங்ைகயில் ேநர� மரக்கறி சந்ைதப்ப�த்தல் ெதாடர்பான அ�பவம் பற்றி 
மீளாய்� ெசய்தல்.  

ii. ேநர� சந்ைதப்ப�த்தல் �ைறைமைய ப் பின்பற்�வதற்� விவசாயிகளின் வி�ப்பம் 
மற்�ம் அவர்களின் சிறப்பம்சங்கள் என்பவற்ைறப் �ாிந்�ெகாள்�தல்.  
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iii. மரக்கறிகளின் மிகச் சிறந்த ேநர� சந்ைதப்ப�த்தல் ெசயல்�ைறகைளக் கண்டறிதல்.  
iv. மரக்கறிக�க்கான ேநர� சந்ைதப்ப�த்தல் நிைலயங்கைளத் தாபிப்பதற்� உகந்த 

இடங்கைளக் கண்டறிதல்.    

���கள்: 

i. ஏறக்�ைறய 76% �தமான ேநர� சந்ைதப்ப�த்�நர்கள் 40-60 இைடப்பட்ட வய�ப் 
பிாி�கைளக் ெகாண்டவர்களாக இ�ந்தனர். இ� இளம் விவசாயிகள் மரக்கறிகளின் 
ேநர� சந்ைதப்ப�த்த�ல் ஆர்வம் �ன்றியவர்கள் என்பைத �ட்�க்காட்�கின்ற�.    

ii. 67% �தத்திற்�ம் அதிகமானவர்களின் பிரதான ெதாழில் விவசாயமாக (பிரதானமாக 
மரக்கறிகள் பயிாி�கின்றவர்கள்) இ�ந்த அேத ேவைள விவசாயம் தவிர 67% 
�தமானவர்களின் (வர்த்தகம்-43%, �ய ெதாழில் -25%) என்பன இரண்டாம்நிைல 
ெதாழில்   �லங்களாக இ�ந்தன.  

iii. ேதந்ெத�க்கப்பட்ட சந்ைதகளி�ள்ள ஏறக்�ைறய 10% மரக்கறி வியாபாாிகள் ேநர� 
சந்ைதப்ப�த்�நர்களாக இ�ந்தனர்.  

iv. ேநர�யாக சந்ைதப்ப�த்�ம் விவசாயிகள் அவர்களின் விற்பைனப் ெபா�ட்களில் 
அவர்கள� ெசாந்த உற்பத்திகைள மாத்திரம் விற்பைன ெசய்வதில்ைல. விற்பைன 
ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த அளவில் 65% �தமான ெபா�ட்கள் அவர்களின் ெசாந்தப் 
ெபா�ட்களாக�ம் அேத ேநரம் எஞ்சிய 35% �தமானைவ அயல் விவசாயிகளிடம் 
அல்ல� ெமாத்த சந்ைதப்ப�த்தல் �லங்களில் இ�ந்� ெகாள்வன� ெசய்யப்பட்ட 
ெபா�ட்களாக இ�ந்தன.     

v. தனியான ஒ� விவசாயின் �ல ஒ� விற்பைனயில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட மரக்கறி 
வைககளின் எண்ணிக்ைக ஒன்�க்� அல்ல� இரண்�ற்� மட்�ப்பட்டதாக 
இ�க்கவில்ைல. சராசாியாக ஆ� மரக்கறி வைககள் விற்பைன ெசய்யப்பட்��ந்தன.  

vi. தாழ்நாட்� மரக்கறி விவசாயிகளின் �லம் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட மரக்கறிகளின் 
அள� சராசாி 50 கி.கி ஆக�ம் அேத ேநரம் மைல நாட்� மரக்கறி விவசாயிகளின் 
�லம் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட மரக்கறிகளின் அள� சராசாி 84 கி.கி ஆக�ம் 
இ�ந்த�.  

vii. தாழ்நாட்� விவசாயிகள் ெதாடர்பான ஒ� விற்பைனயின் சராசாி வியாபார அள� 
2425.00 ஆக�ம் மைல நாட்� விவசாயிகள் ெதாடர்பான அத்தைகய விற்பைனயின் 
சராசாி அள� 4811.00 ஆக�ம் காணப்பட்ட�.     

viii. பண்ைணயின் �காைமத்�வம் பண்ைண சார்ந்த ��ம்பத்தினாேலேய நி�வகிக்கப் 
பட்ட�. 51% விவசாயிகளின� பண்ைண �காைமத்�வம் விவசாயிகளினாேலேய 
நி�வகிக்கப்ப�கின்ற ேவைளயில் 47% �தமானவர்களி ன் பண்ைண �காைமத்�வம் 
ஒ� ��ம்ப அங்கத்தவாினால் நி�வகிக்கப்ப�கின்ற�. இந்த நிைலைமயான� 
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விவசாயிகள் பண்ைண �காைமத்�வத்ைத ஏைன யேரி டம் வழங்க வி�ப்பமில்ைல 
என்பைத �ட்�க்காட்�கின்ற�.      

ix. ேநர� சந்ைதப்ப�த்�நர்க�க்� மத்தியில் , 53% �தமான சந்ைதப்ப�த்�நர்கள் 
��ம்பத் ெதாழிலாளர்கைள மாத்திரம் ஈ�ப�த்�ம் ேவைளயில் 44% �தமானவர்கள் 
��ம்பத் ெதாழிலாளர் மற்�ம் ��த் ெதாழிலாளர்கள் ஆகிய இ� தரப்பினர்கைள�ம் 
பயன்ப�த்�கின்றனர். 

x. ேநர�யாக சந்ைதப்ப�த்�ம் ஏறக்�ைறய 66% �தமான விவசாயிகள் ஒ� தனிப் 
பயிாில் 50 ேபர்ச்சஸ்க�க்�க் �ைறவாகப் பயிாி�கின்றனர். இ� சி� பற்�நில 
உாிைமயாளர்கள் ேநர� சந்ைதப்ப�த்த�க்� அதிகளவில் ஈர்க்கப்ப�வைத சட்�க் 
காட்�கின்ற�.   

xi. ேநர�யாக சந்ைதப்ப�த்�ம் விவசாயிகள் �றித்த �ைறயில் நிைலத்� நிற்�ம் 
ெபா�ட்� தம� ெசாந்த உற்பத்திகளின் கிைடப்�த் தன்ைம பாரா� ஆண்� 
��தி�ம் வியாபார நடவ�க்ைககளில் ஈ�ப�கின்றனர். 

xii. ேநர�யாக சந்ைதப்ப�த்�வதில் இைணவதற்� வி�ம்�கின்ற விவசாயிக�க்� 
மத்தியில் காணப்ப�ம் வய�ப் பகிர்� இன்ைறய ேநர� சந்ைதப்ப�த்�நர்கைள 
ெகாண்� அைதெயாத்த விளக்கத்தில் �ட்�க்காட்டப்பட்ட�. 40-60 வய�ப் பிாிவில் 
ஏறக்�ைறய 58% �தமான மாதிாி காணப்பட்ட�.  

xiii. விவசாயிகளின் கல்வி மட்டம் ஒ� நியாயமான நிைலயில் இ�ந்த�. 73% �தத்திற்�ம் 
அதிகமாேனார் இரண்டாம்நிைலக் கல்வி, அதற்�ம் அதிகமான கல்வித் தரங்களில் 
கல்வி கற்றி�ந்தனர்.   

xiv. சராசாி ��ம்பப் ப�மன் ஒ� ��ம்பத்தில் 04 அங்கத்தவர்கள் என்ற நிைலயில் 
இ�ந்த�. தாழ்நாட்� மற்�ம் மைலநாட்� விவசாயிகளின� ��ம்பப் ப�ம�ம் அேத 
அளவில் இ�ந்த�.  

xv. ஏறக்�ைறய 60% �தமானவர்கள் மாதம் ஒன்�க்� 25000.00 �பா ெதாைகக்�ம் 
அதிகமான வ�மானத்ைத ஈட்�கின்றனர்.  ெப�ம்பான்ைமயான (90%) வ�மான 
�லம் மரக்கறிப் பண்ைணயாக இ�ந்த�. விவசாயம் சாராத வ�மானம் �ைறந்த 
நிைலயி�ம் ஏறக்�ைறய மாதம் ஒன்�க்� 5000.00 �பா ெதாைகக்�க் �ைறந்த 
வ�மான�ம் காணப்ப�கின்ற�. இந்த நிைலைம வ�மானப் பல்�னத் தன்ைமயின் 
அவசியத்ைத �ட்�க்காட்�கின்ற�.     

xvi. ேநர� சந்ைதப்ப�த்தல் �ைறைமையப் பின்பற்ற வி�ம்�கின்ற விவசாயிகளினால் 
பயிாிடப்பட்ட அள� ேநர� சந்ைதப்ப�த்த�ன் சாத்தியம் பற்றிய சில உள்�ணர்ைவ 
ெவளிப்ப�த்தி�ள்ள�. ஒ� பயி�க்காக ஒ�க்கிய காணியின் அள� ெப�மளவில் 0.5 
(64%) ஏக்க�க்�க் �ைறவாக இ�ந்த�.   
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xvii. விவசாயிகள் ேநர� சந்ைதப்ப�த்த�ல் ஈ�ப�கின்ற அேத ேவைளயில் ��ம்பத் 
ெதாழிலாளர்கள் மற்�ம் ��த் ெதாழிலாளர்கள் ஆகிய இ� தரப்பினைர�ம் 
பயன்ப�த்�வதில் நாட்ட�ைடயவர்களாக இ�க்கின்றனர். அவர்கள் தம� �ைறயில் 
ஏறக்�ைறய 83% �தமான மாதிாிப் பயன் ��ம்பத் ெதாழிலாளர்கைள அதாவ� 1-3 
நபர்கைள�ம் அேத ேநரம் 72% ��த் ெதாழிலாளர்கைள  அதாவ� 5-6 நபர்கைள�ம் 
பயன்ப�த்�கின்றனர். இந்த ��வான� விவசாயிகள் தம� �ைறயில் இ�ந்� 
ெமாத்தமாக ��ம்பத் ெதாழிலாளர்கைள வி�விக்க�ம் ��த் ெதாழிலாளர்க�க்� 
மாத்திரம் ெமாத்தப் ெபா�ப்�கைள ஒப்பைடக்க�ம் வி�ம்�வதில்ைல என்பைத 
�ட்�க்காட்�கின்ற�.      

xviii. ஏறக்�ைறய 80% �தமான மாதிாி நபர்கள் 20 கி.மீ இற்� அதிகமான �ரம் பயணிக்க 
வி�ம்�வதில்ைல. 73% �தமான  மாதிாி நபர்கள் ேநர� சந்ைதப்ப�த்த�க்காக ேமல் 
மாகாணத்திற்�ப் பயணிக்க வி�ம்�வதில்ைல.    

xix. விவசாயிகள் பல காரணங்கைளக் க�த்திற்ெகாண்�, அந்த ேநர� சந்ைதப்ப�த்தல் 
நிைலயங்கைளத் தாபிப்பதற்� வித்தியாசமான பல இடங்கைள �ன்ெமாழிந்தனர். 
தம்�த்ேதகம விவசாயிகளில் 32% �தமான விவசாயிகள் பள�ெவவ சந்திைய 
�ன்ெமாழிந்த ேவைள 29% �தமான விவசாயிகள் தம்�ள்ள பிரதான �திைய 
�ன்ெமாழிந்தனர். ெமல்சிறி�ர விவசாயிக�க்� மத்தியில், ஏறக்�ைறய  35% �த 
விவசாயிகள் ெமல்சிறி�ர நகரத்ைத �ன்ெமாழிந்த ேவைள 15% �த விவசாயிகள் 
மடஹாெபால என்ற இடத்ைத �ன்ெமாழிந்தனர். பண்டாரவைள விவசாயிகளில் 40% 
�தமான விவசாயிகள் ெவ�மைட நகரத்ைத �ன்ெமாழிந்த ேவைள �வெர�யா 
விவசாயிகளில் 48% �தமானவர்கள் �வெர�யா நகரத்ைத �ன்ெமாழிந்தனர்.      
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மனித வளங்கள் மற்�ம் நி�வன அபிவி�த்திப் பிாி�  

பயிற்சிகளின் ேநாக்ெகல்ைல: 
 

பின்வ�ம் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மனித வளங்கள் , நி�வன அபிவி�த்திப் 
பிாிவினால் நடத்தப்பட்டன.  

 
1. �றிப்பாக மஹிந்த சிந்தைன அபிவி�த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத நைட�ைறப் 

ப�த்�ம் ெபா�ட்� விவசாய ச�கத்தின து ேதைவகளின் அ�ப்பைடயிலான 
ெபா�ப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஒ�ங்கிைணத்தல், ஒ�ங்கைமத்தல் 
மற்�ம் தயாாித்தல்.    

2. கமநல சார் �ைற�டன் சம்பந்தப்பட்ட பல நி�வனங்களின் ேவண்�ேகாளின் 
அ�ப்பைடயிலான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஒ�ங்கிைணத்தல், தயாாித்தல் 
மற்�ம் ெசயல் ஆராய்ச்சிக் க�த்திட்டங்கைள நைட�ைறப்ப�த்தல்.   

3. ேவண்�ேகாளின் ேபாில் ஏைனய நி�வனங்க�க்� பயிற்சி  சார்ந்த நி�ணர்கைள 
வழங்�தல்.  

4. மஹிந்த சிந்தைன அபிவி�த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ஆராய்ச்சி  சார்ந்த க�த் 
திட்டங்கைளத் திட்டமிட்� ேமற்ெகாள்�தல்.  

 
ேமற்�றித்த பயிற்சிகள் தவிர, க�த்தரங்�க�ம் ேவைலயரங்�க�ம் ஒ�ங்� ெசய்யப் 
ப�கின்றன. ஏைனய ேதசிய சர்வேதச நி�வனங்க�டன் �ட்�ைணந்�  இ த்தக ைய 
ேவைலயரங்�க�ம் க�த்தரங்�க�ம் ஒ�ங்கிைணப்ப�கின்றன.    

 
மனித வளங்கள் மற்�ம் நி�வன அபிவி�த்திப் பிாிவினால் 2013 ஆம் ஆண்� 
காலப்ப�தியில் நாடளாவிய ாீதியில் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
பின்வ�மா�:  

 
1.  கிராமிய/ச�க அபிவி�த்திக் க�த்திட்டங்களின் திட்டமிட�ம் �காைமத்�வ�ம் 

ெதாடர்பான பாங்கான பங்�பற்றல் (RRA, PRA மற்�ம் PCM) �ட்பங்கள் பற்றிய 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக - 04) 

 
பயிற்சிக் ��:  தி� என்.எஸ்.�. ஏப்பாகந்த   -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  

கலாநிதி எம்.எஸ். ேசனாநாயக்க   -  தைலவர்/HRID 
தி� ேஜ.ேக.எம்.�. சந்திரசிறி    -  தைலவர்/APPED 
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தி� எஸ்.எம்.ஏ. சமரேகான்    -  SOR/HRID 
தி� ஆர்.எல்.என். ஜயதிஸ்ஸ   -  RA/APPED 
தி� எஸ். ஏப்பாசிங்க     -  RO/ARMD 
தி� பி.சி.ேஜ. த சில்வா    - RO/HRID 

 
�றிக்ேகாள்கள்: 

i. கமநல�ம் மற்�ம் ச�தாய�ம் சார்ந்த அபிவி�த்தி ெசயற்பா�களில் ேநர�யாக 
சம்பந்தப்ப�ம் அ�வலர்களின் பாங்கான பங்�பற்றல் ச�தாய ெசயல் திட்டங்கைளத் 
தயாாிப்ப� ெதாடர்பான அறிைவ ேம�ம் வளர்த்தல்    

ii. பங்�பற்�நர்களின் பாங்கான பங்�பற்றல் திட்டமிடல் மற்�ம் �காைமத்�வம் 
ஆகிய விடயங்களில் பிரேயாகிக்கப்ப�ம் எண்ணக்க�க்க�ம்  �ைறயியல்க�ம் 
பற்றிய அறிைவ வளர்த்தல் 

 
என்பன இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் �க்கிய �றிக்ேகாள்களா க இ�ந்தன. 
 
நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 

 
பங்�பற்�நர் 

திகதி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

பங்�பற்�நர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

1. மத்திய மாகாண சைப விவசாயப் 
ேபாதகர்கள்  

2013/02/18 
2013/02/23 

01 36 

2. சபரக�வ மாகாண சைப 
கமத்ெதாழில் அைமச்சின் 

அ�வலர்கள்  

2013/05/13 
2013/05/17 

01 40 

3. ெதன் மாகாண சைப 
கமத்ெதாழில் அைமச்சின் 

அ�வலர்கள் 

2013/05/27 
2013/05/31 

01 30 

4. கண்� மாவட்ட ெசயலகத்தின் 
மாவட்டத் திட்டமிடல் 
உத்திேயாகத்தர்கள்  

2013/06/17 
2013/06/22 

01 43 

  
 

 04 149 
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2. சந்ைதப்ப�த்தல் விஸ்தாிப்� பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (நடத்திய நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக - 02) 

 
பயிற்சிக் ��:  கலாநிதி எல்.பி. �பேசன   -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 

     தி� என்.எஸ்.�. ஏப்பாகந்த -  ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன   -  தைலவர்/MFPAD 
தி� டப்ளி�.எச்.�. பிாியதர்ஸன  -  RO/MFPAD 
தி� ஈ.ஏ.சி. பிாியங்கர   -  RO/MFPAD 
தி� என்.ஜி.பி. சமந்த   -  RO/MFPAD 
தி� டப்ளி�.ஏ.என். விேஜ�ாிய  -  RO/MFPAD 

 
இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் சந்ைத அ�ப்பைடயிலான உற்பத்தி �ைறைமைய 
ஊக்�விக்�ம் வக ையி ல் சந்ைதப்ப�த்தல் விஸ்தாிப்�ப் பணி  ெதாடர்பில் விஸ்தாிப்� 
உத்திேயாகத்தர்க�க்� பயிற்சி அளிக்�ம் ெபா�ட்� திட்டமிடப்பட்ட�.   

 
�க்கிய �றிக்ேகாள்களாக காணப்பட்டைவ: 

i. பங்�பற்�நர்களின் சந்ைதப்ப�த்தல் விஸ்தாிப்� மற்�ம் வர்த்தகத் திட்டங்கள் 
தயாாித்தல் ஆகிய எண்ணக்க�க்கள் பற்றிய அறிைவ ேம�ம் வளர்த்தல்.   

ii. விவசாயிக�க்� மத்தியில் சந்ைதப்ப�த்தல் விஸ்தாிப்� விநிேயாக வழி�ைறகைளப் 
�ாிந்�ெகாள்ளச் ெசய்தல்.  

iii. உற்பத்தி,சந்ைதப்ப�த்தல் ெதாடர்பான திட்டமிடல் ஆகியன பற்றிய சந்ைதப்ப�த்தல் 
தகவல்களின் பயன்பாட்ைட உணரச் ெசய்தல்.  
 
நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 

 
பங்�பற்�நர்  

திகதி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

பங்�பற்�நர்களின் 
எண்ணிக்ைக 

1. ெதன் மாகாண சைபயின் 
கமத்ெதாழில் அைமச்�க்� 

இைணக்கப்பட்ட அ�வலர்கள்  

2013/03/18 
2013/03/21 

01 29 
 

2. மத்திய மாகாண சைபயின் 
கமத்ெதாழில் அைமச்�க்� 

இைணக்கப்பட்ட அ�வலர்கள்  

2013/06/10 
2013/06/12 

01 44 

 ெமாத்தம்   02 73 
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3. ச�க ஊக்�விப்� பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (நடத்தப்பட்ட அத்தைகய  

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக - 05) 
 

பயிற்சிக் ��: தி� எஸ்.எம்.ஏ. சமரேகான்  - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
கலாநிதி எம்.எஸ். ேசனாநாயக்க - தைலவர்/HRID 
கலாநிதி என்.எஸ்.�. ஏப்பாகந்த - RO/HRID 
தி� பி.சி.ேஜ. த சில்வா   - RO/HRID 

 
இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் �க்கியமாக கமநலம் மற்�ம் கிராமிய அபிவி�த்தி 
ஆகியன சார்ந்த ெசயற்பா�களி�ம் ச�க ஊக்�விப்� விடயங்களி�ம் ேநர�யாக 
சம்பந்தப்ப�கின்ற விவசாய கிராமிய அபிவி�த்தி உத்திேயாகாத்தர்களின் நிமித்தம்  
திட்டமிடப்பட்ட�.    

 
�றிக்ேகாள்: 
ச�க ஊக்�விப்� மற்�ம் பங்�பற்றல் வி�த்தி ெதாடர்பாக பங்�பற்�நர்களின் 
ேகாட்பா� ாீதியான�ம் ெசயல்�ைற ாீதியான�மான அறிைவ ேம�ம் வளர்ப்ப�ம் 
வ�ப்ப�த்�வ�ம் �றித்த பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் �றிக்ேகாளாக இ�ந்த�. 

 
நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 

 பங்�பற்�நர்  திகதி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக  

பங்�பற்�நர்களின் 
எண்ணிக்ைக  

1. மாத்தைற மாவட்டத்தில் 
கமநல அபிவி�த்தித் 
திைணக்களத்திற்� 
இைணக்கப்பட்ட 

விவசாய ஆராய்ச்சி 
உற்பத்தி 

உதவியாளர்கள்  

2013/02/04 
2013/02/08 

02 110 

2. சபரக�வ மாகாண 
சைபயின் கமத்ெதாழில் 

அைமச்�க்� 
இைணக்கப்பட்ட 

விவசாய விஸ்தாிப்� 
உத்திேயாகத்தர்கள்  

 

2013/06/10 
2013/06/13 

 

01 53 
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3. மத்திய மாகாண 
சைபயின் கமத்ெதாழில் 

அைமச்�க்� 
இைணக்கப்பட்ட 

விவசாய விஸ்தாிப்� 
உத்திேயாகத்தர்கள் 

2013/07/08 
2013/07/11 

01 31 

4. ெதன் மாகாண 
சைபயின் கமத்ெதாழில் 

அைமச்�க்� 
இைணக்கப்பட்ட 

விவசாய விஸ்தாிப்� 
உத்திேயாகத்தர்கள் 

2013/08/21 
2013/08/24 

01 37 

5. ெதன் மாகாண 
சைபயின் கமத்ெதாழில் 

அைமச்�க்� 
இைணக்கப்பட்ட 

விவசாய விஸ்தாிப்� 
உத்திேயாகத்தர்கள் 

2013/08/21 
2013/08/24 

 

01 31 

 ெமாத்தம்   06 262 
 
4.  இரத்தின�ாி மாவட்ட கமக்காரர் அைமப்�கைள வ�ப்ப�த்�வ� பற்றிய கமக்காரர் 

தைலவர்க�க்கான பயிற்சி   
 

பயிற்சிக் ��:  கலாநிதி எம்.எஸ். ேசனாநாயக்க - ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  
தி� எஸ்.எம்.ஏ. சமரேகான்  -  SRO/HRID 
தி� பி.சி.ேஜ. த சில்வா   -  RO/HRID 
தி� என்.எஸ்.�. ஏப்பாகந்த -  RO/HRID 
தி� ஆர்.�. திஸாநாயக்க  - ெவளி வள நபர்  

 
கமக்காரர் அைமப்� என்ப� அரசாங்கத்தின� சட்டத்தின் கீழ் கிராமிய விவசாய 
ச�கத்தில் அபிவி�த்தி சார்ந்த பல வக ையான ெசயற்பா�கைள ேமற்ெகாண்� 
நிைறேவற்�வதற்� சட்ட�ைறயான அதிகாரத்ைதக் ெகாண்�ள்ள இலங்ைகயில் 
காணப்ப�ம் பிரபல்�ய ச�தாய அ�ப்பைட அைமப்�களில் ஒ� அைமப்பா�ம். பல 
�லங்களி��ந்� �ட்�க்காட்டப்பட்டவா� இலங்ைகயில் ஏறக்�ைறய 14000-15000 
கமக்காரர் அைமப்�கள் காணப்ப�கின்றன. ஆனால் ஏறக்�ைறய 6000 கமக்காரர் 
அைமப்�கள் மாத்திரேம காத்திரமான �ைறயில் ெதாழிற்பட்� வ�கின்றன. இந்த 
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அைமப்�கள் கமநல அபிவி�த்திச் சட்டத்தின் கீழ் பதி� ெசய்யப்பட்ட அைமப்�கள் 
ஆ�ம். எனி�ம், அேநகமான அைமப்�கள் எதிர்பார்த்த ேசைவகைள  வழங்�வதில் 
விைனத்திறன் இல்ைல எனக் �ற்றம் சாட்டப்ப�கின்றன.        

 
�றிக்ேகாள்: 
மஹிந்த சிந்தைன ேதசிய அபிவி�த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத நிைறேவற்�ம் நிமித்தம் 
விவசாயிக�க்� கமக்காரர் அைமப்�களி��ந்� ஆககக்��ய ளவு நன்ைமகைளப் 
ெபற்�க் ெகாள்ளக்��ய விதத்தில் கமக்காரர் அைமப்�கைள வ�ப்ப�த்�வ�ம் 
கமக்காரர் தைலவர்கைள ஊக்�விப்ப�ம் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் �றிக்ேகாளாக 
இ�ந்த�.  

 
கலந்�ைரயாடப்பட்ட தைலப்�கள்: 

i. கமக்காரர் அைமப்�களின் ெவற்றிக்கான தைலைமத்�வம்  
ii. ச�க ஊக்�விப்�, கமக்காரர் அைமப்�களின் பங்களிப்�, அவற்றின் சட்ட�ைறயான 

ேவைலச்சட்டகம்  
iii. கமக்காரர் அைமப்� �லம் பதி�கள் ேபணப்ப�வதன் �க்கியத்�வம்  
iv. இயற்ைகப் பண்ைண 
v. கமக்காரர் அைமப்�களின் �க்கிய பிரச்சிைனகள் பற்றிய கலந்�ைரயாடல்    

 
அந்தந்த மாவட்டங்களி�ள்ள சகல கமக்காரர் அைமப்�களின�ம் தைலவர்கைள 
�றிப்பாக தைலவர், ெசயலாளர், ெபா�ளாளர் மற்�ம் ெசயல் �� உ�ப்பினர்கள் 
ஆகிேயா�க்� பயிற்சியளிப்பதில் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் இலக்�க்ெகாண்� காணப் 
பட்ட�. 2013 ஆம் ஆண்� காலப்ப�தியில், இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒேரெயா�  (01) 
மாவட்டத்தில் அதாவ� இரத்தின�ாி மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட�.    

 
இரத்தின�ாி மாவட்டத்தி�ள்ள கமநல அபிவி�த்தித் திைணக்களத்தில் கிைடக்கக் 
��ய உத்திேயாக�ர்வ தகவல் �லங்க�க்� இணங்க, 450 கமக்காரர் அைமப்�கள் 
இயங்கி வ�கின்றன. 10 பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ேபா� அந்தக் கமக்காரர் 
அைமப்�களில் ஒவ்ெவா� கமக்காரர் அைமப்பின�ம் �க்கியமான �ன்� அ�வலக 
ெபா�ப்� உத்திேயாகத்தர்க�க்� (715 நபர்கள்) எம்மால் பயிற்சி அளிக்க ��ந்த�. 

 
இரத்தின�ாி மாவட்ட கமநல அபிவி�த்தித் திைணக்கள அ�வலகம் ெசயற்பா�கைள  
ஒ�ங்கைமப்பதி�ம் அேத ேநரம் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க�க்கான வள நபர்கைள 
வழங்�வதி�ம் ��ைமயாக உதவிய�.   
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பங்�பற்�நர் 

திகதி  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

பங்�பற்�நர் 
எண்ணிக்ைக 

1. இரத்தின�ாி 
மாவட்டத்தி�ள்ள சகல 

கமக்காரர் 
அைமப்�களின�ம் 

தைலவர், ெசயலாளர், 
ெபா�ளாளர்கள்  

2013/03/11 - 
2013/03/16 

 
2013/04/02 - 
2013/04/07 

10 715 

 ெமாத்தம்   10 715 

  
5. பாரம்பாிய பண்ைணத் ெதாழில்�ட்பம் (இயற்ைகப் பண்ணை ) ெதாடர்பில் ‘கமக்காரர் 

தைலவர்கைள ஊக்�வித்தல்’ பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
 

பயிற்சிக் ��:  கலாநிதி எம்.எஸ். ேசனாநாயக்க - ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 
தி� எஸ.எம்.ஏ. சமரேகான் - SRO/HRID 
தி� பி.சி.ேஜ. த சில்வா - RO/HRID 
தி� திலக் கந்ேதகம - தைலவர்/ஜாத்திக்க ெகாவி ச��வ 

 
இயற்ைகப் பண்ைணப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் விவசாயத் �ைறயில் ேநர�யாக 
சம்பந்தப்ப�ம் அைனத்� வைகயான விவசாயிகள், கமக்காரர் தைலவர்கள் மற்�ம் 
கள மட்ட அ�வலர்கள், ந�த்தர மற்�ம் உயர் மட்ட அ�வலர்கள் அேத ேபான்� 
ெகாள்ைக ஆக்�நர்கள் மற்�ம் அரசியல் தைலவர்கள் ஆகிேயா�க்� விேஷடமான 
�ைறயில் திட்டமிடப்பட்��க்கின்ற�.   

 
�றிக்ேகாள்: 
பின்வ�ம் பிாி�களில் பங்�பற்�நர்க�க்� அறிைவப் ெபற்�க் ெகா�ப்ப� இந்த 
ஒ� நாள் விழிப்�ணர்� நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் �றிக்ேகாளாக இ�ந்த�.  
-  நி�வனசார் தைலைமத்�வம்  
-  இயற்ைகப் பாரம்பாியத்தின் அ�ப்பைடயிலான பண்ைண �ைறைம  
-  பாரம்பாிய �ேதசிய விவசாயத்தில் காணப்ப�ம் வழக்கங்கள், நம்பிக்ைக மற்�ம் 

வி�மியங்கள் 
-  விவசாயத்தின் மீ� வானிைலயின் தாக்கம்  
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இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் விாி�ைரகள், சமர்ப்பணங்கள், ��ேயா திைரப்-
படங்கள் மற்�ம் கலந்�ைரயாடல்கள் என்பன அடங்கியி�ந்தன. இந்த நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்� பல மட்டங்களி��ள்ள அ�வலர்கள் மற்�ம் கமக்காரர் தைலவர்கள் 
ஆகிேயாாிடம் இ�ந்� அதிக பிரதிக் கிாிைககள் கிைடத்தி�ந்தன. 2014 ஆம் ஆண்�, 
15 எண்ணிக்ைகக்�ம் அதிகமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்பட்� ஏறக்�ைறய 
1419 நபர்க�க்� பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன. கமக்காரர் தைலவர்கள், கள மட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள், நி�வாக மட்ட உத்திேயாகத்தர்கள், ஆாியர்கள் மற்�ம் ஏைனய 
பல ��க்கள் ேபான்ற பல வைகயான ��க்கள் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் கலந்� 
ெகாண்டனர். ஒத்திைக மட்டத்தில் பல விவசாயிக�ம் கமக்கார் அைமப்�க�ம் 
இயற்ைகப் பண்ைண நடவ�க்ைகைய ஆரம்பித்தி�ந்தன.    

 
நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள்: 

மாவட்டம்  பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

ெவளி�� (அ�வலர்கள் 
மற்�ம் விவசாயிகள்) 

அம்பாந்ேதாட்ைட 05 535 
அம்பாந்ேதாட்ைட /மாத்தைற  05 597 

அம்பாந்ேதாட்ைட 05 287 
ெமாத்தம்  15 1419 

 
6. HARTI நி�வக சகல ஊழியர்க�க்�மான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
1. HARTI பதவியணியின் விைனத்திறன் வாய்ந்த ேசைவக்கான உற்பத்தித்திறன் 

ேமம்பா� பற்றிய ஒ� பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடத்தப்பட்ட�. இ� ஒ� நாள் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டமாக இ�ந்த�. HARTI அ�வலகத்தில் 2013 ஆம் ஆண்�  தி சம்பர் 
மாதம் 13,  17, 20  ஆகி ய திகதிகளில் சகல ஊழியர்களி�ம் ஏறக்�ைறய 200 
அ�வலர்க�க்காக �ன்� பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. சகல 
ஊழியர்களின�ம் ேவைல ெசய்வ� பற்றிய அறிைவ வளரச் ெசய்� அவர்களின் 
அ��ல ேசைவைய இந்த HARTI நி�வகத்திற்�ப் ெபற்�க் ெகாள்�வதில் �றித்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் இலக்�க் ெகாண்��ந்த�.    

 
விடயங்கள்: 
HARTI நி�வகம் பற்றிய அறி�க�ம் அதன் ெசயற்பா�க�ம்  
தாபனவிதிக் ேகாைவ�ம் அ�வலக ெசயற்பா�க�ம்   
நிதிப் பிரமாணக்�றிப்�கள்  
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நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் �தலாவ� விாி�ைர HARTI ேமலதிகப் பணிப்பாளினா�ம்  
HRID தைலவாினா�ம் நடத்தப்பட்ட�. ஏைனய விாி�ைரகைள நடத்�ம் �கமாக 
இலங்ைக அபிவி�த்தி நி�வாக நி�வகத்தின் ஒ� வள நபாின் உதவி ெபற்�க் 
ெகாள்ளப்பட்ட�.     

 
7. அபிவி�த்தி ஆயம் 

HARTI நி�வகத்தின் HRID காலத்திற்ேகற்ற �க்கியமான தைலப்�களில் விேஷட 
அதிதி விாி�ைரகைள ஒ�ங்�  ெசய்கின்ற�. பின்வ�ம் தைலப்�களில் இரண்� 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் �றித்த ஆண்� காலப்ப�தியில் நடத்தப்பட்டன.   

 
i. ‘உற்பத்தித்திறன் அபிவி�த்திற்கான மேனாபாவ மாற்றம் ’ என்ற தைலப்பில் 2013 

ஆம் ஆண்� நவம்பர் மாதம் 29 ஆம் திகதி மாத்தைற மாவட்ட ெசயலகத்தின் 
திட்டமிடல் உதவிப் பணிப்பாளர் தி� டப்ளி�.எஸ். மங்கல என்பவாினால் நடத்தப் 
பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம்.  

ii. ‘HARTI மனித வளங்கைள ேதசிய அபிவி�த்திற்� உற்பத்தித்திறன் வாய்ந்ததாக 
எவ்வா� பயன்ப�த்தலாம்’ என்ப� ெதாடர்பில் 2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 06 
ஆம் திகதி ெகா�ம்�ப் பல்கைலக்கழகத்தின் சிேரஷ்ட விாி�ைரயாளர் கலாநிதி 
ரவிந்திர என்பவாினால் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம்.  

 

ேதசத்திற்� ம�டம் - 2013/2014 
தி�ேகாணமைல, மட்டக்களப்�, ேககாைல, ��னாகல் ஆகிய மாவட்டங்களில் 2013 
ஆம் ஆண்�ற்கான ேதசத்திற்� ம�டம் எ�ம் கண்காட்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 
பல பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.   

 
1. கமக்காரர் அைமப்� ஊக்�விப்�ப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

தி�ேகாணமைல மற்�ம் மட்டக்களப்� ஆகிய மாவட்டங்களி�ள்ள சகல கமநல 
அபிவி�த்தி நிைலயங்களின�ம் கமக்காரர் தைலவர்கள் இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்��ந்தனர். ேமேல �றப்பட்ட 04 மாவட்டங்களில் 45 ஒ� 
நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்பட்� அங்�ள்ள ஏறக்�ைறய 3440 
கமக்காரர் தைலவர்க�க்�ம் விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாளர்க�க்�ம் 
பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன.    
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ஒ� நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பின்வ�ம் விடயங்கள் உள்ளடங்கியி�ந்தன 
தைலைமத்�வம் 
ச�க ஒன்�திரட்ட�ம் ஊக்�விப்�ம் 
கமக்காரர் அைமப்�களின் சட்ட நைட�ைறக�ம் பங்களிப்�க�ம்  
கமக்கார் அைமப்பில் ேபணப்ப�ம் ஆவணங்க�ம் கணக்கீ�ம்  
சகல கமக்காரர் அைமப்�களி��ள்ள பிரச்சிைனகள் பற்றிய கலந்�ைரயாடல்  

 

மாவட்டம்  பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

ெவளி�� 
(அ�வலர்க�ம் 
விவசாயிக�ம்) 

மட்டக்களப்� 11 798 
தி�ேகாணமைல 10 617 

ேககாைல  09 605 
��னாகல்  15 1420 

 45 3440 

 
நிைற� ெசய்யப்பட்ட ஆய்�கள்   

1. திவிெந�ம �ட்�த் ேதாட்டங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றிய மதிப்��  

ஆராய்ச்சிக் ��:  பி.சி.ஜே . த சில்வா   ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  
கலாநிதி எம்.எஸ். ேசனாநாயக்க �ைண ஆராய்ச்சியாளர்   
தி� என்.எஸ்.�. ஏப்பாகந்த �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  
தி� எஸ்.எம்.ஏ. சமரேகான்  �ைண ஆராய்ச்சியாளர்  

 
ஆய்� ேநாக்ெகல்ைல: 
�ட்�த் ேதாட்டங்கைள அபிவி�த்தி ெசய்வ� திவிெந�ம ��ம்பப் ெபா�ளாதார 
அல�கள் அபிவி�த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் விவசாயம் சார்ந்த �க்கியமான ஆக்கக் 
�றாக இ�ந்த�. இதன் �றிக்ேகாள்க�க்� மத்தியில் ��ம்பங்களின் �கர்ைவ 
அதிகாிக்கச் ெசய்� மக்கள் உள்வாங்�ம் ேபா ஷா க்ைக அதன் �லம் அதிகாித்தல், 
உண�களின் ெகாள்வன� ெதாடர்பான ெசல�கைளக் �ைறக்கச் ெசய்வத�டாக 
��ம்பங்களின் ேசமிப்�கைள அதிகாித்தல் மற்�ம் ேமலதிக உற்பத்திகைள விற்பைன 
ெசய்யச் ெசய்வதன் �லம் ேமலதிகமான வ�மானத்ைதச் சம்பாதிக்�ம் வைகயில் 
��ம்பங்க�க்� உத�தல் �த�யன�ம் காணப்பட்டன. இ� தவிர, மரக்கறி வைக 
சந்ைத விநிேயாகத்ைத அதிகாித்� அதன் �லம் விைலகைள நிைலெபற ெசய்வதி�ம் 
இலக்�கள் இ�ந்தன. இந்த ஆய்� ேமற்�றித்த �றிக்ேகாள்கைள அைடவ� பற்றி 
மதிப்�� ெசய்�ம்.   
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ஆய்வின் �றிக்ேகாள்கள்: 

i. திவிெந�ம �ட்�த் ேதாட்டங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மீ� மக்கள் ெகாண்�ள்ள 
அபிப்பிராயம் பற்றி ஆராய்தல்.  

ii. �றிப்பான இந்த �ட்�த் ேதாட்டங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பயனாக ��ம்பங்கள் 
�ட்�த் ேதாட்டங்கைள அங்கீகாித்�ப் பின்பற்றி�ள்ளனவா எனக் கண்டறிதல். 

iii. மரக்கறி �கர்� மீதான மாதாந்தக் ��ம்பச் ெசலைவக் �ைறப்ப� பற்றிய திவிெந�ம 
�ட்�த் ேதாட்டங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் தாக்கத்ைத மதிப்பி�தல்.  

iv. �திய �ட்�த் ேதாட்டங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத அங்கீகாித்�ப் பின்பற்றியத�டாக 
��ம்பத்தின் மரக்கறி �கர்வில் அதிகாிப்� ஏற்பட்�ள்ளதா என்பைத மதிப்பி�தல்.  

v. �ட்�த் ேதாட்டங்களின் நிமித்தம் ��ம்பங்கைள ஊக்�விக்கக்��ய மிகப் பயன் 
வாய்ந்த ெசயல்�ைற சாத்தியமான ஆேலாசைனகைள �ன்ைவத்தல்.  

ஆய்வின் ���கள்: 

i. 98% �தமான பயன்�காிகள் தம� வி�ப்பத்தின் ேபாில் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
இைணந்தனர்.  

ii. 93% �த மாதிாிக் ��ம்பங்களின� மரக்கறி உற்பத்தி ��கிய காலப்ப�தியில் 
வித்தியாசமான அள�களில் அதிகாித்�ள்ள�.  

iii. 62% �தமான ��ம்பங்கள் �ட்�த் ேதாட்டம் ெதாடர்பில் கிைடத்த விழிப்�ணர்வில் 
தி�ப்தி�ைடயதாகவில்ைல.   

iv. 62% �தமான ��ம்பங்க�க்� இணங்க வழங்கப்பட்ட விைதகளின் தரம் �ைறவாக 
இ�ந்த� எனப் பதிவாகிய�.  

v. ARPA,SDO, கி.உ ஆகிேயாாின் ேசைவகளில் ��ம்பங்கள் அதி�ப்தி ெகாண்�ள்ளன. 
�ைறேய 71%, 78% மற்�ம் 86% ஆ�ம்.   

vi. 19% �தமான ��ம்பங்கள் மாத்திரேம �ட்�த் ேதாட்டங்களி��ந்� வ�மானத்ைத 
ஈட்�யி�ந்தன.  

vii. 51% �தமான ��ம்பங்கள் அவற்றின் மிைககைள அயல் ��ம்பங்க�டன் பகிர்ந்� 
இ�ந்தனர்.  

viii. 91% �தமான ��ம்பங்கள் சிறந்த விழிப்�ணர்ைவ�ம் மற்�ம் �ட்�த் ேதாட்டப் 
பயிற்சிைய�ம் எதிர்பார்க்கின்றன.  
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சிபாாி�கள்  
i. அக்கைற�ைடய ��ம்பங்கள் மாத்திரேம சம்பந்தப்ப�தல் ேவண்�ம்.  
ii. காணியின் தன்ைம, �ச்சிக் கட்�ப்பா� என்பவற்ைறப் ெபா�த்� பல வித்தியாசமான 

பயிர் இனங்களின் நிமித்தம் ேதாட்டத்ைத எவ்வா� திட்�மி�வ�, நிலத்ைத எவ்வா� 
தயார்ப�த்�வ� அேத ேநரம் மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய நில அழ�ப�த்�ம்  
வழி�ைறயாக எவ்வா� பயன்ப�த்த ���ம் என்ப� பற்றிய ேபாதிய அறி�ம் 
பயிற்சி�ம் வழங்கப்ப�தல் ேவண்�ம்.   

iii. வழைமயான கண்காணிப்�ம் மதிப்��ம் அவசியம்.  
iv. சாியான ேநர காலத்திற்� தரமான விைதகைள�ம் ஏைனய ந�ைகக்கன்�கைள�ம் 

�லப்ெபா�ட்கைள�ம் உடன�யாகக் கிைடக்கச் ெசய்தல் ேவண்�ம். 
v. உலர் ப�வ காலத்தில் ஈ�பி�க்கக்��ய ஒ� �ட்�த் ேதாட்டத்ைத எவ்வா� 

பராமாிக்க ேவண்�ம் என்ப� பற்றி ��ம்பங்கள் விழிப்�ட்டப்ப�தல் ேவண்�ம் (இ� 
உலர் ப�வ காலத்தில் உலர் வலயத்தி�ம் அேத ேபான்� ஈர வலயத்திலம் �ட்�த் 
ேதாட்டங்கைளப் பராமாிப்பதற்� அதிகளவில் ேதைவப்ப�ம்). 

vi. �ட்�த் ேதாட்டங்களின் அ��லங்கள் ெதாடர்பான ெசய்தி வ�ைமயான �ைறயில் 
ஊடகங்களி�டாக ெபா� மக்க�க்�க் கிைடக்கச் ெசய்யப்ப�தல் ேவண்�ம்.   

 
2. ெவற்றிைல உற்பத்தி�ம் சந்ைதப்ப�த்த�ம் 

 
ஆராய்ச்சிக் ��:  தி� எச்.எம்.ேஜ.ேக. ேஹரத் - ஒ�ங்கிைணப்பாளர்  

 
நிதி�ட்டல் �லம்:  திரட்� நிதியம் 
 
ஏற்�மதிச் சந்ைதக்கான ெவற்றிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைகயி�ள்ள பிரச்சிைனகைள�ம் 
வைரயைறகைள�ம் இனங்கா�வ�ம் சந்ைதப்ப�த்தல் வைரயைறகைள அறிந்� 
ெகாள்�வ�ம் இந்த ஆராய்ச்சியின் �க்கிய �றிக்ேகாளா�ம். ெவற்றிைல பயிாிடப் 
ப�ம் இரண்� �க்கியமான மாவட்டங்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டன. ��னாகல் (80% 
உற்பத்தியாளர்கள்) மற்�ம் கம்பஹா (20% உற்பத்தியாளர்கள்)   அந்த மாவட்டங்கள் 
ஆ�ம். மாதி ரி  வி வசாயி களி ன் ம ொத்த எணண்ணி க ை 150 ஆம். ��னாகல் 
மாவட்டத்தி��ந்� 120 விவசாயிக�ம்  மற்றும் கம்பஹா மாவட்டத்தில் இ�ந்� 30 
விவசாயிக�ம் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டனர்.      
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���கள்:    
i. மாதிாியான� 90% �தமான ஆண் விவசாயிகைள�ம் 5% ெபண் விவசாயிகைள�ம் 

பிரதிநதிப்ப�த்�கின்ற�. ெப�ம்பான்ைமயான விவசாயிகள் (85%) 45-55 வய�க்� 
இைடப்பட்டவர்களாக இ�ந்தனர். இந்த விவசாயிகளில் ஆ� �தமான விவசாயிகள் 
க.ெபா.த (உ /த) வ�ப்� வைர கல்வி கற்றி�ந்தனர். 86.6% �தமான விவசாயிகளின் 
பிரதான �ல  வ�மானம் ஈட்�ம் ெசயற்பாடாக ெவற்றிைல பயிாிடப்பட்ட�. 26-30 
பயிர்ச் ெசய்ைக அ�பவமான� விவசாயிகளில் 15.3% �தமான விவசாயிகைளப் 
பிரதிநிதிப்ப�த்�கின்ற�.        

ii. ஏறக்�ைறய 15% �தமான விவசாயிகள் ெவற்றிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைகயில் 25 
வ�டங்க�க்�ம் அதிகமான அ�பவத்ைதக் ெகாண்�ள்ளனர்.  

iii. ��ம்பப் பாரம்பாிய விவசாயமாக 36.6% �தமான விவசாயிகள் ெவற்றிைலையப் 
பயிாிட்� வ�கின்றனர்.   

iv. விவசாயிக�க்� ெவற்றிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைகக்கான ேபாதிய பயிற்சிக�ம் (3%)  
கடன் வசதிக�ம் இ�க்கவில்ைல. ெப�ம்பான்ைமயான விவசாயிகள் (86%) மாட்�ச் 
சாணத்ைத ெவற்றிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைகக்கான பசைள உள்ளீடாகப் பயன்ப�த்தி 
வ�கின்றனர்.    

v. விநிேயாகிப்பதி�ள்ள கஷ்டங்கள் தான் ெவற்றிைலையப் பயிாி�கின்ற விவசாயிகள் 
எதிர்ேநாக்�ம் அதிகம் க�ைமயான பிரச்சிைனகளா�ம். விவசாயிகள் உள்நாட்� 
மற்�ம் ெவளிநாட்� ஆகிய இரண்� சந்ைதக�க்�  தம� உற்பத்திகைள விற்பைன 
ெசய்கின்றனர். ஏற்�மதிச் சந்ைதக்� 29.3% �தமான விவசாயிகளின் �லம் 5000-
10000 ெவற்றிைலகள் விநிேயாகிக்கப்ப�கின்றன. ேம�ம், 2.7% விவசாயிகள் 40,000 
எண்ணிக்ைகக்�ம் அதிகமான ெவற்றிைலகைள ஏற்�மதிச் சந்ைதக்காக விற்பைன 
ெசய்கின்றனர்.        

vi. சிறந்த தரமான ந�ைகச் ெச�கைள ேத�ப் ெப�வ�ம் விவசாயிக�க்� (65%)  
பிரச்சிைனைய ஏற்ப�த்�கின்ற�.  

vii. சந்ைதப்ப�த்த�ல் 21% விவசாயிகள் விைல ஏற்றத்தாழ்�கள் பாரா� தரகர்களினால் 
�ைறந்த விைலகைளப் ெபற்� பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்�கின்றனர். நியாயமான 
விைலகள் கிைடயாைமயான� விவசாயிக�க்� பிரச்சிைனக்�ாிய ஒ� விடயமாக 
இ�க்கின்ற�.   
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சிபாாி�கள்:  

i. இைளயங்கள் பராமாிப்பதற்� இல�வாக�ம் ம�வாக�ம் இ�ப்பதால் அவற்ைற 
ெவற்றிைலக் ெகா�க�க்� ஒ� பிரதி�டாக அறி�கப்ப�த்தலாம்.  

ii. ெவற்றிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைகயில் ஏற்பட்ட ேநாய் நிைலகளின் காரணமாக சிறந்த 
தரமான ந�ைகச் ெச�கைள ேத�க் காண்ப� என்ப� பிரச்சிைனக்�ாியதா�ம். 
ஆதலால், விவசாயிக�க்� ம�வான விைலகளில் சிறந்த ந�ைகக்கன்�கைளப் 
ெபற்�க் ெகாள்�ம் வைகயில் சி� ஏற்�மதிப் பயிர்கள் திைணக்களத்தினால் 
நாற்�ேமைடகள் பராமாிக்கப்ப�தல் ேவண்�ம். 

iii. ெவற்றிைலையச் சந்ைதப்ப�த்�வதி�ள்ள பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்� கம்பஹா 
நகரத்தில் ஒ� உப நிைலயத்ைத�ம்  மற்றும் ��னாகல் நகரத்தில் ஒ� ெவற்றிைல 
ஏற்�மதி சந்ைதப்ப�த்தல் நிைலயத்ைத�ம் தாபிப்ப� �க்கியமானதா�ம்.  

iv. ெவற்றியிைலையப் பயிாி�ம் விவசாயிகளின் நன்ைமகைளக் க�த்திற்ெகாண்� 
கடன் திட்டங்க�க்� ேமலதிகமாக ெவற்றிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைக ெதாடர்பான 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்ப� �க்கியமானதா�ம்.  

 

ஏைனய ெசயற்பா�கள் 

1.   ெவளி��க�ம் சமர்ப்பணங்க�ம்  

தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் 2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதி ெகா�ம்� 
ேஹாட்டல் ஜானகி என்ற உண� வி�தியில் நைடெபற்ற ‘இலங்ைகயில் அண்ைம 
கால அபிவி�த்திக�ம் , காணப்ப�ம் அறி�ம் தகவல்க�ம் பற்றிய ஓர் மீளாய்� ’ 
என்ற தைலப்பில் ஐ.நா ஆசிய ப�பிக் த�வல் வைலயைமப்பின் கீழ் காலநிைல 
மாற்றம் ெதாடர்பான ெசயற்பா�கள் பற்றிய உசா�ைண சார்ந்த ேவைலயரங்கில் 
‘உண�ப் பா�காப்� ெதாடர்பான நீர் �காைமத்�வத்தி�ள்ள காலநிைல மாற்றம் 
சார்ந்த த�வல்’ என்ற ெதாணிப்ெபா�ளில் ஓர் ஆவணப் பத்திரத்ைத �ன்ைவத்தார்.  
   
கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன 2013 ஆம் ஆண்� இலங்ைகயின் கா� சவிய அபிவி�த்தி 
மன்றத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட ‘ச�தாய அபிவி�த்தித் ெதாழில்�யற்சிகள் ’ என்ற 
�த்தகத்தில் (சிங்கள ெமாழி)  ‘சர்வேதச ெதாழிலாளர் சந்ைத�ம் இடம்ெபயர்�ம்: 
திற�ைற சார்ந்த அ���ைறகள், எதிர்காலத் திட்டமிடல் மற்�ம் சவால்கள் ’ என்ற 
தைலப்பில் ஒ� பத்திாிைகக் கட்�ைரையப் பிர�ாித்தார்.  
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கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன 2013 ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் மாதம் சீனாவில் ெஹாங்ெகாங் 
நரத்தில் உலகப் �ள்ளிவிபரக் காங்கிரஸ் அ�வலகத்தில் நைடெபற்ற ‘இலங்ைகயில் 
�ள்ளிவிபரவியல் இலக்கணம் மற்�ம் திறன்கள் என்பவற்ைற ேமம்ப�த்�வதில் 
காணப்ப�ம் சவால்கள்: சி� நாட்� அ�பவங்கள் ’ என்ற தைலப்பில் ஒ� ஆவணப் 
பத்திரத்ைத ெவளியிட்டார்.   

 
Ms �பாசினி ெபேரரா, Ms ரசிக்க விேஜசிங்க,  Ms மாலதி ரன்ெபாடெகதர ஆகிேயார் 
2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதி ேபராெதனியப் பல்கைலக்கழகத்தில் 
நைடெபற்ற இலங்ைக விவசாயப் ெபா�ளியல் சங்கத்தின் (SAEA) 07-வ� வ�டாந்த 
ஆராய்ச்சி ஆயத்தில் ‘இலங்ைகயில் பழ வர்க்கங்களின�ம் மரக்கறி வைககளின�ம் 
வளர்ச்சி�ம் பல்�னத்தன்ைம�ம் ஏற்�மதி�ம் ’ என்ற தைலப்பில் ஒ� ஆவணப் 
பத்திரத்ைத �ன்ைவத்தனர்.     

 
2.  நி�ணர் ��க்களில் பணியாற்றியர்வகள் பற்றிய விபரம்   

தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் ‘இலங்ைக மைழ நீர் அ�வைட சங்கத்தின்’ உப தைலவராக 
பணியாற்றினார்.  

தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் ‘இலங்ைக ேதசிய நீர் பங்காளித்�வம் (லங்கா ஜலனி) ’ 
அைமப்பின் ஒ� ெநறிப்ப�த்தல் �� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.  

Ms ஜி.ஜி. த எல்.டப்ளி�. சமரசிங்க 2013 ஆம் ஆண்�ற்கான ேதசிய விஞ்ஞான 
ெதாழில்�ட்ப ஆைணக்��வின் (NASTEC)  இளம் விஞ்ஞானிகள் சங்கத்தின� 
(YSF) ஒ� ெநறிப்ப�த்தல் �� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.     

 
தி� எம்.ஏ.சி.எஸ். பண்டார 2013 ஆம் ஆண்�ற்கான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில்�ட்ப 
ஆைணக்��வின் (NASTEC) இளம் விஞ்ஞானிகள் சங்கத்தின� (YSF) ஒ� 
ெநறிப்ப�த்தல் �� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.      

 
தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் 2014 ஆம் ஆண்�ல் நைடெபறவி�க்கின்ற இளம் 
விஞ்ஞானிகள் சங்கத்தின் வ�டாந்த மாநாட்�ன் நிமித்தம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணப் 
பத்திரங்கைள மீளாய்� ெசய்ேவார் ��வின் ஒ� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.  

 
தி� சி.பி. ஹத்��சிங்க அரசாங்க நி�வனங்க�க்கான (ைவத்தியசாைலகள், 
விமானப் பைட. இரா�வப் பைட மற்�ம் கடற் பைட)  உண�கள் ெகாள்வன� 
பற்றிய ெதாழில்�ட்ப மதிப்�ட்�க் ��வின் ஒ� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.   
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தி� சி.பி. ஹத்��சிங்க ெபா�ளாதார அபிவி�த்தி அைமச்சின் உ�ைளக்கிழங்� 
மற்�ம் ெவங்காயம் ெதாடர்பான ��வின் ஒ� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.  

 
தி� சி.பி. ஹத்��சிங்க �கர்ேவார் நலன்�ாி - உண�கள் (விவசாய�ம் மீன்பி��ம்) 
பற்றிய ��வின் ஒ� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.   

 
கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன வர்த்தக அைமச்� தைலைம வகிக்�ம் ெபா�ப்�  வாய்ந்த 
மீெகாட ெபா�ளாதார நிைலயத்தின் நம்பிக்ைகப் ெபா�ப்பாளர் சைபயின் ஒ� 
நம்பிக்ைகப் ெபா�ப்� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார். 

 
கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன 2013 ஆம் ஆண்�ல் இலங்ைக விவசாய ஆராய்ச்சிக் 
ெகாள்ைகக்கான சைப நடத்திய ச�கப் ெபா�ளியல் ெகாள்ைக சார்ந்த ப�ப்பாய்� 
பற்றிய ேதசிய ��வின் ஒ� உ�ப்பினராக பணியாற்றினார்.   

 
3. விேஷட அறிக்ைககள்  

கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன 2013 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதத்தில் இலங்ைகப் பாரா�மன்ற 
ெபா�த் ெதாழில்�யற்சிகள் பற்றிய ��வினால் (COPE) வி�க்கப்பட்ட ஒ� விேஷட 
ேவண்�ேகாைள நிைறேவற்�ம் �கமாக ‘இலங்ைகயில் உண� விைல மாற்றங்கள் 
தன்ைம’ என்ற தைலப்பில் ஒ� ஆவணப் பத்திரத்ைதத் தயாாித்� �ன்ைவத்தார்.     

 
 4. பயிற்சி  

EWRM பிாி� இலங்ைக நீர் பங்காளித்�வ சங்கத்�டன் இைணந்� 2013 ஆம் ஆண்� 
நவம்பர் மாதம் 19 ஆம் திகதி ‘மகாவ� ‘எச்’ வலய காலநிைல மாற்ற�ம் பாாியள� நீர் 
ஒ�க்கீட்� அ�பவங்க�ம் ’ என்ற தைலப்பில் ஒ� ேதசிய கலந்�ைரயாடைல 
ஒ�ங்கிைணத்� வழங்கிய�.      

 
கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன 2013 கல்வி ஆண்�ல் � ஜயவர்த்தன�ரப் பல்கைலக்கழக 
ெபா�ளியல் பிாி� (நான்காம் ஆண்�) விேஷட பட்டப்ப�ப்� நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
கல்வி கற்கின்ற மாணவர்க�க்� ‘அபிவி�த்தி சார்ந்த திட்டமிட�ம் க�த்திட்ட 
�காைமத்�வ�ம்’ என்ற பாடெநறிக்கான இ�திப் பாீட்ைச அடங்கலாக ெதாடர் 
விாி�ைரகைள�ம் மதிப்�� சார்ந்த ஏைனய ெசயற்பா�கைள�ம் ஒ�ங்கிைணத்� 
நடத்தினார்.  
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கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன  கல்வி ஆண்டு 2013 ெகா�ம்�ப் பல்கைலக்கழக ெபா�ளியல் 
பிாி� விேஷட மற்�ம் ெபா� பட்டப்ப�ப்� நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் கல்வி கற்�ம் 
மாணவர்க�க்� கிராமிய அபிவி�த்தி�ம் மற்றும் விவசாய சந்ைதப்ப�த்த�ம் என்ற 
தைலப்பில் ெதாடர் விாி�ைரகைள நடத்தினார்.  
 
கலாநிதி ாீ.ஏ. தர்மரத்ன ��சன ெதாைக மதிப்�ட்�ப் �ள்ளிவிபரங்கள் திைணக்களம் 
மற்�ம் கமத்ெதாழில்  அமைச்சு ஆகியவற்றின் �லம் ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்� நடத்திய 
விவசாயம் மற்�ம் கால்நைட சார்ந்த தர�களின் தரத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்கான 
ேதசிய உட்�� ’ பற்றி ய ெதாடர் �ட்டங்களி�ம்  மற்றும் கலந்�ைரயாடல்களி�ம் 
பங்�பற்றி�ள்ளார்.   
 
தர� மற்�ம் தகவல் �காைமத்�வப் (DIM) பிாி�  

இந்தப் பிாிவில் விவசாயத் தர�கள் வங்கி மற்�ம் தர�கள் ப��ைறப்ப�த்தல் அல� 
ஆகிய இரண்� பிாி�கள் உள்ளடங்�கின்றன. இந்தத் தர� வங்கி விவசாயத் 
�ைறயில் அபிவி�த்தி நிமித்தம் ச�க விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி, திட்டமிடல் மற்�ம் 
ெகாள்ைக ஆக்�தல் என்பவற்�க்கான ஒ� வசதியாக எதிர்பார்க்கப்பட்�ள்ள�. 
இந்தத் தர� வங்கியின் தாபிப்� பற்றி �க்கியமாகக் �றிப்பி�ம் அ�ப்பைடக் 
ேகாட்பா�கள் பின்வ�மா� காணப்ப�ம்.   

01 ஏற்ெகனேவயி�க்கின்ற கணியமான தர�க�க்� உடன�யான சமனான 
பிரேவசத்ைத ஏற்பா� ெசய்� வழங்�தல், அத்தைகய தர�கள் மத்திய 
நிைலய ாீதியில் அைமக்கப்ப�த�ம் அந்த ேசைவகள் தானியக்கம் ெபறச் 
ெசய்த�ம் ேவண்�ம். 

02 தகவல்கள் மற்�ம் �திய தர�த் ேதைவகள் அேத ேநரம் �திய ெதாடர் 
தர�களின் �ல்�யமான உ�வாக்கம் என்பவற்றி�ள்ள இைடெவளிகைள 
இனங்கண்டறி வதற்குரி ய கணியமான தர�க�க்கான ஒ� ஒ�ங்கிைணப்� 
�கவர்நிைலயமாகத் ெதாழிற்ப�தல்.  

03 விேஷட மதிப்பாய்� மற்�ம் ஆய்�கள் என்பவற்றி�டாக ேசகாிக்கப்பட்ட 
தர�கைள ேசகாிக்கப்பட்ட ேநாக்கங்கள் தவிர ேவ� பல ேநாக்கங்களின் 
நிமித்தம் பயன்ப�த்தலாம். ஆதலால், இன்ைறய மற்�ம் எதிர்கால ச�க 
விஞ்ஞானிக�க்� அவை பய�ள்ள ெப�மதியான வளங்களாக அைம�ம். 
தர�களின் சிறப்பம்சங்கள் ெதாடர்பான தகவல்க�ம் கிைடக்கக்��யதாக 
இ�க்கின்ற ேபா� அந்தத் தர�களின் ெப�மான�ம் ேமம்ப�ம். 
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இந்தத் தர�த் தளமான� ெபா�த்தமான விதத்தில் ஒ� ச�க விஞ்ஞான ைமய 
ஆராய்ச்சி சார்ந்த �ழ��ள் அைமந்தி�க்கின்ற�. இந்தத் தர�த் தளத்தின் �லம் பல 
�லங்களி��ந்�ம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தர�கைள ேசகாி ப்பார்கள் மற்றும் அவர்கள் 
தமது ெசாந்த ஆய்�களி�டாக தகவல்கைள�ம் உ�வாக்�வார்கள். 

 
��சன ெதாைக மதிப்�ட்� ப் �ள்ளி வி பரங்கள் திைணக்களம்  மற்றும் விவசாய த் 
திைணக்களம், �ங்கத் திைணக்களம் மற்�ம் மத்திய வங்கி என்பன தற்ெபா�� 
தர�கள் ேசகாிக்கப்ப�கின்ற பிரதான தர� �லங்களாக வி ளங்குகி ன்றன.   

 
தர� வங்கி�டன் சம்பந்தமான ெசயற்பா�கள் பின்வ�ம் ஆ� வ�திகளின் கீழ் 
வ�கின்றன.  

 
i. தர�கள் ேசகாித்தல்  
ii. �றியி�தல் 
iii. உ�திெசய்தல் 
iv. களஞ்சியப்ப�த்தல் 
v. மீளப்ெப�தல்  
vi. ப�ப்பாய்� ெசய்தல்  

 
எல்லாமாக ேமேல�றிப்பிடப்பட்ட �லங்களி��ந்� தர�கள் ேசகாிக்கப்ப�கின்றன. 
இவற்றின் இைணயத்தளம் மற்�ம் பாட �ல்கள் என்பன உாிய நி�வனங்களினால் 
பிர�ாிக்கப்ப�கின்றன. உண� �கர்�ப் ெபா�ட்களின் விைலகளின் கீழ் வ�கின்ற 
சில தர�கள் HARTI நி�வகத்தின் சந்ைதப்ப�த்தல் உண�கள் சார்ந்த ெகாள்ைகப் 
பிாிவி��ந்� ேசகாிக்கப்ப�கின்றன.    

�றித்த ஆண்� காலப்ப�தியில், தனியான ஒ� �ழைல நி�வகிப்பதற்காக�ம் சிறந்த 
ெசயலாற்�ைகக்காக�ம் ேம�ம் கணனி ைமயத் தகவல் �ைறைம ெசயற்ப�த்தப் 
பட்ட�. கணனிமயப்ப�த்தி ய தர�த் தளத்தின் ெசயல்திறைன அதிகாிக்�ம் ெபா�ட்� 
தகவல்கள் உ�திெசய்�ம் விடயம் �ட்�களின் மீ��வாக்கத் த ைக் க ொண்டு ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்ட�. �றித்த ஆண்� காலப்ப�தியில் பின்வ�ம் �ட்�கள் இற்ைறப்  
ப�த்தப்பட்டன.      
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நிலப் பாவைன : 2010/2011 ஆம் ஆண்� ெநல் அ�வைட 
ெசய்யப்பட்ட அள� 

2011/12 ெப�ம்ேபாகத்தி�ம் 2012 சி�ேபாகத்தி�ம் 
பயிாிடப்பட்ட ெநல்�ன�ம் ஏைனய வயல் 

பயிர்களின�ம் அள�   
பயிர் பராமாிப்� : 2011/12 ெப�ம்ேபாகத்தி�ம் 2012 சி�ேபாகத்தி�ம் 

ெநல் அ�வைட ெசய்யப்பட்ட ��ெமாத்த அள�ம் 
ேதறிய அள�ம்  

சந்ைதப்ப�த்தல்  : 

: 

: 

2011 ஆம் ஆண்� உண�ப் ெபா�ட்களின் சராசாி 
சில்லைற விைலகள்  

2011 ஆம் ஆண்� உண�ப் ெபா�ட்களின் சராசாி 
உற்பத்தியாளர் விைலகள்  

2012 ஆம் ஆண்� ெகா�ம்பி�ம் ெவளியிடங்களி�ம் 
உண�ப் ெபா�ட்களின� சராசாி ெமாத்த விைலகள் 

2012 ஆம் ஆண்� ஏற்�மதிகளின் அள�  
2012 ஆம் ஆண்� ஏற்�மதிகளின் ெப�மானம்  

2012 ஆம் ஆண்� இறக்�மதிகளின் அள� 
2012 ஆம் ஆண்� இறக்�மதிகளின் ெப�மானம்  

உற்பத்தி  : உண�ப் பயிர்களின் உற்பத்தி - 2011/12 
ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2012 சி�ேபாகம் 

ெநல்�ன் சராசாி அ�வைட - 2011/12 ெப�ம்ேபாகம் 
மற்�ம் 2012 சி�ேபாகம்  

உற்பத்தி ஆ�ெசல�  : 

 

: 

ெநல்�ன் உற்பத்தி ஆ�ெசல� (நீர்ப்பாசனம் 
ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் கிைடத்த�ம்) 2010/11 

ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 சி�ேபாகம் 
ஏைனய வயல் பயிர்களின் உற்பத்தி ஆ�ெசல� 

(நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் 
கிைடத்த�ம்) 2010/11 ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 

சி�ேபாகம் 
ெநல்�ன�ம் ஏைனய வயல் பயிர்களின�ம் உற்பத்தி 

அலெகான்�க்கான ஆ�ெசல� 2010/11 
ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 சி�ேபாகம் 

வ�மானம் : 

 

ெநல்�ன் ஏக்கர் ஒன்�க்கான ��ெமாத்தப் �றழ்�  
(நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் 

கிைடத்த�ம்) 2010/11 ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 
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: 

 

: 

: 

சி�ேபாகம் 
ெநல்�ன் ஏக்கர் ஒன்�க்கான ேதறிய �றழ்� 

(நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் 
கிைடத்த�ம்)   2010/11 ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 

சி�ேபாகம் 
 

ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயி�ள்ள மனித நா�க்கான 
�றழ்� (நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் 

கிைடத்த�ம்) 2010/11 ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 
சி�ேபாகம்  

ஏைனய வயல் பயிர்களின் ஏக்கர் ஒன்�க்கான 
��ெமாத்தப் �றழ்�  (நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் 

மைழ நீர் கிைடத்த�ம்) 2010/11 ெப�ம்ேபாகம் 
மற்�ம் 2011 சி�ேபாகம்  

ஏைனய வயல் பயிர்களின் ஏக்கர் ஒன்�க்கான ேதறிய 
�றழ்�  (நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் 

கிைடத்த�ம்) 2010/11 ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 
சி�ேபாகம்  

ஏைனய வயல் பயிர்களி�ள்ள மனித நா�க்கான 
�றழ்� (நீர்ப்பாசனம் ெசய்யப்பட்ட�ம் மைழ நீர் 

கிைடத்த�ம்) 2010/11 ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 
சி�ேபாகம்  

ெபா� : ெநல்�ன் �ய ேதைவப்�ர்த்தி விகிதாசாரம் - 2012  

 

 ேவண்�ேகாள்களின் ேபாில் தர�கள் வழங்கல்   

�றித்த அலகின் �ல விவசாயத் தகவல்க�க்கான உள்ளக மற்�ம் ெவளிவாாிப் 
பயனர்களிடமி�ந்� கிைடக்கப்ெபற்ற ேவண்�ேகாள்கள் பற்றிய ��க்கமான விபரம் 
பின்வ�மா�:  

 கவனிக்கப்பட்ட உள்ளக ேவண்�ேகாள்களின் எண்ணிக்ைக  =   89 
 கவனிக்கப்பட்ட ெவளிவாாி ேவண்�ேகாள்களின் எண்ணிக்ைக =   47 

ெமாத்த ேவண்�ேகாள்களின் எண்ணிக்ைக       = 136 
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நி�வக மதிப்பாய்�களில் தர மட்டத் தர�கள் ேசகாிப்�ப் பணியில் பங்�பற்றல்   
 

a) இலங்ைகயின் பைன உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி� லி ன் இன்ைறய நிலவர�ம் 
வைரயைறக�ம் - R 445. 

b) வாசைனத் திரவியங்கள் ைமய எண்ெணய் உற்பத்தியின் இன்ைறய நிலவர�ம் 
எதிர்கால நன்மைகளும் 

c) பாசிப்பயறின் உற்பத்தித்திறைனப் பாதிக்கின்ற ச�கப் ெபா�ளாதாரக் காரணிகள்     
 

 
கணனியில் பதியப்பட்ட பதி�களின் எண்ணிக்ைக   

 
 உண�ப் ெபா�ட்களின் சராசாி உற்பத்தியாளர் விைலகள் - 2011   = 12878 
 சராசாி ெமாத்த விைலகள் - 2011                =   8851 
 சராசாி ெமாத்த விைலகள் - 2012      =   7110 
 உண�ப் ெபா�ட்களின் சராசாி சில்லைர விைலகள் - 2011   = 32150 
 ஏற்�மதிகளின�ம் இறக்�மதிகளின�ம் அள�ம் ெப�மான�ம் -2011 =     800 

 
தர�கைளச் ேசகாிப்பதற்கான �த்தகங்கள்  
a) மத்திய வங்கியின் வ�டாந்த அறிக்ைக - 2012 
b) மத்திய வங்கியின் ெபா�ளாதார ச�கப் �ள்ளிவிபரங்கள் - 2012 
c) ��சன ெதாைக மதிப்�ட்�ப் �ள்ளிவிபரங்கள் திைணக்களத்தின் �ள்ளிவிரம் 

ெதாடர்பான ��க்கம் - 2011 
d) ெநல்�ன�ம் ஏைனய வயல் பயிர்களின�ம் பயிர்ச் ெசய்ைக ஆ�ெசல�  2010/11 

ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011 சி�ேபாகம் 
e) �ங்கத் திைணக்களத்தின் ெவளிக்கள வர்த்தகப் �ள்ளிவிபரங்கள் - 2012 

 

விவசாயத் தர� வங்கிையப் ேபணி நி�வகிப்ப� தவிர, மாதிாி மதிப்பாய்�களில் 
இ�ந்� இந்த நி�வகத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட தர�கள் ப�ப்பாய்� விடயங்கள் 
இந்தப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ள்ளன.    
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க�த்திட்டக் 
�றி�� 
R - 437 

 
 

R - 438 

க�த்திட்டத் தைலப்� 
 

ெபா�ப்�வாய்ந்த ெபா�ளாதார நிைலயங்கள் பற்றிய 
மதிப்�� ‘�ைரச்ேசாைலயி�ம் �வெர�யாவி�ம் ஓர் 

ஒத்தீட்�ப் ப�ப்பாய்�  
இலங்ைகயி�ள்ள மரக்கறி விவசாயிக�க்கான 

கட்�ப்பா�ைடய �ற்றாடல் சார்ந்த விவசாயத்தின் சாத்தியம்   
R - 424 

 

அ�வைடக்� �ன் �கர்�ப் ெபா�ள் சந்ைதப்ப�த்தல் 
ேபான்ற விவசாய �ன்ேனற்ற ஒப்பந்தங்கள்: பிரச்சிைனக�ம் 

எதி ர்கால வி ளைவுகளும் 
R - 444 

 

வ�ைம ஒழிப்பில் ச�ர்த்தி வங்கியின் ெசயலாற்�ைக பற்றிய 
ஓர் மதிப்��  

R - 445 கித்�ல் ைகத்ெதாழி�ன் தற்ேபாைதய நிலவர�ம் எதிர்கால 
சாத்தியங்க�ம்  

R - 452 
 

ெபாி-நகரப் பண்ைண ஆய்� 
சீதாவாக்ைகப் ப�தி உற்பத்தி �ைறைம  

R - 450 
 

இலங்ைகயின் பானங்கள் சந்ைதப்ப�த்த�ல் பழச்சா� மற்�ம் 
ெமன் பானம் ஆகியவற்�க்கான �கர்ேவார் வி�ப்ப�ம் 

அவற்�க்கான ேகள்வி�ம் பற்றிய ஒப்�ட்� ஆய்�  
R - 462 

 

இலங்ைகயில் வாசைனத்திரவியங்கள் ைமய எண்ெணய் 
ைகத்ெதாழி�க்கான தற்ேபாைதய நிலவர�ம் எதிர்கால 

வி ளைவுகளும் 
R - 446 

 

இலங்ைகயில் பைன உற்பத்திக் ைகத்ெதாழில் 
அக்கைற�ைடய தரப்�களின் ச�கப் ெபா�ளாதார நிைல  

R - 457 
 

விைல ஏற்றத்தாழ்� ெதாடர்பான விவசாயிகள் 
தீர்மானெம�த்த�ன் பயன் விைள� பற்றிய ஓர் ப�ப்பாய்�:  

இலங்ைகயில் மரக்கறி உப �ைற விடயம் 
R - 456 நிரந்தரப் பயிர் பிணி நிகழ்ச்சித்திட்ட�ம் ஓர் மதிப்��ம்:  

R - 453 
 

மகாவ�ப் ப�தியி�ள்ள பண்ைண உற்பத்திக் ைகத்ெதாழில் 
மற்�ம் அந்தக் ைகத்ெதாழிைல விஸ்தாிப்பதற்கான சாத்தியம் 

ஆகியன பற்றிய ச�கப் ெபா�ளாதார ஆய்�  
R - 466 

 

தாழ் நாட்� ஈர வலய ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயின் 
ெதாழில்�ட்ப�ம் திட்டப் ெபா�ளிய�ம்  

R - 469 
 

�திய �ய விவசாய உற்பத்திக�க்கான ேநர� 
சந்ைதப்ப�த்தல் �ைறைமயின் தாபிப்� பற்றிய �ற்சாத்திய 

வள ஆய்�  
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R - 458 சந்ைதப்ப�த்தல் தகவல் �ைறைமயின் ேதைவகள் பற்றிய 
மதிப்��  

R - 468 
 

ஒன்றிைணந்த நீர்நிைல �காைமத்�வ அ���ைற: உயர் நீர் 
�காைமத்�வக் க�த்திட்ட விடயம் (UWMP) 

 

 ெவளி�ட்�க் �றிப்�:  
�ள்ளிவிபர ��க்கம்  - 2011(��சன ெதாைக மதிப்�ட்�ப் �ள்ளிவிபரங்கள் 
திைணக்களம்) 
பயிர்ச் ெசய்ைகச் ெசல�  - 2010 ெப�ம்ேபாம் மற்�ம் 2010 சி�ேபாகம் (விவசாயத் 
திைணக்களம்) 

 ெவளிக்கள வர்த்தகப் �ள்ளிவிபரம்  - 2010 (�ங்கத் திைணக்களம்) 
ெநல் �ள்ளிவிபரம்  (��சன ெதாைக மதிப்�ட்�ப் �ள்ளிவிபரத் திைணக்களம் ) 2011 
ெப�ம்ேபாகம் மற்�ம் 2011சி�ேபாகம் 
ெபா�ளாதார ச�கப் �ள்ளிவிபரம் 2011(மத்திய வங்கி) 
மத்திய வங்கி வ�டாந்த அறிக்ைக - 2011 (மத்திய வங்கி) 

 

�லகம் 

HARTI நி றுவக ஆராய்ச்சி  ஊழி யர்களி னதும் மற்றும் ஏனைய அக்கறையுடைய 
தரப்புகளி னதும் முகவராண்மைகளி னதும் நன்மை கருதி  வி வசாயத் துறையுடன் 
சம்பந்தமான தகவல்களைச் சேகரி த்தல், த ொகுத்தல், மீளப்பெறுதல் மற்றும் பரப்புதல் 
என்பன இந்த நூலகத்தி ன் பி ரதான குறி க்க ோளா கும். குறி த்த ஆண்டு காலப்பகுதி யி ல் 
ஊழி யர்கள் தமது குறி ப்புத் தேவைகளின் நிமித்தம்  717 நூல்களையும் மற்றும் 155 
சஞ்சி க ை வெளி யீடுகளையும் நூலகத்தி லி ருந்து இரவலாக பெற்றுக்க ொண்டனர். 
குறி த்த ஆண்டு காலப்பகுதி யி ல் நூலகத்தி ற்கு வருக ை தந்த நபர்களி ன் எண்ணி க்க ை 
327 ஆகும்.   
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பெற்றுக்க ொள்ளப்பட்ட நூல்கள், சஞ்சி க ைகள் மற்றும் அறி க்க ைகள்  

குறி த்த ஆண்டு காலப்பகுதி யி ல் வெளி யீடுகள் பரி மாற்றல் நி கழ்ச்சி த்தி ட்டத்தி ன் கீழ் 
குறைநி ரப்பு அடி ப்படையி ல் க ொள்வனவு செய்யப்பட்ட 33 நூல்களும், ெகாள்வன� 
ெசய்யப்பட்ட 145 நூல்களும் அடங்கலாக எல்லாம் 178 நூல்கள், �ல்க ள் ெதா� ப்பு 
நிமித்தம் சேர்க்கப்பட்டன. ஒரு குறைநி ரப்பு அல்லது ஒரு பரி மாற்றல் அடி ப்படையி ல் 
உள்நாட்டு மற்றும் வெளி நாட்டு நி றுவனங்களி ல் இருந்து அதி க எண்ணி க்க ையான 
வா ரத இதழ்கள், செய்தி  ஆவணங்கள், வருடாந்த அறி க்க ைகள் என்பனவும் கி டைக்கப் 
பெற்றன. இந்த நூலகம் 08 வெளி நாட்டு சஞ்சி க ைத் தலைப்புகளுக்கும் மற்றும் (96 
வெளி யீடுகள் அடங்கி ய) 06 உள்நாட்டு சஞ்சி க ைத் தலைப்புகளுக்கும் பங்களி ப்புச் 
செய்தது.    

நூலக சேவைகள் 

ஆராய்ச்சி  ஊழி யர்களுக்கும் வெளி க்களப் பாவனையாளர்களுக்கும் இலக்கண 
ஆராய்ச்சி கள், குறி ப்பு சார்ந்த சேவைகள், நடைமுறை வி ழி ப்புணர்வு சேவைகள் 
மற்றும் புக ைப்படப்பி ரதி யெடுக்கும் சேவைகள் என்பன ப ோன்ற தேவையான பல  
தகவல் மற்றும் ஆவணமயப்படுத்தல் சார்ந்த சேவைகளும் வழங்கப்பட்டன.    

ஆராய்ச்சி  ஊழி யர்களுக்காக இன்டர்நெட்அடி ப்படையி லான தகவல் வசதி களுக்கான 
பி ரவேசங்கள் நூலகத்தி லுள்ள ADSL வசதி யைக் க ொண்டு மேலும் வி ஸ்தரி க்கப் 
பட்டுள்ளன. ஆராய்ச்சி  ஊழி யர்களி னதும் வெளி க்களப் பாவனையாளர்களி னதும் 
பாவனையி ன் நி மி த்தம் பல்வேறுபட்ட வி டயங்கள் த ொடர்பான செய்தி க் கற்றுர ைகள் 
சேகரி த்தல் மற்றும் துரி த குறி ப்பி ன் நி மி த்தம் அந்தக் கட்டுர ைகளைச் சூசி க ைப் 
படுத்தல் ஆகி ய வி டயங்கள் த ொடர்ந்தும் மேற்க ொள்ளப்பட்டன.  

நூலகங்களுக்கு இடையி லா ன கூட்டுறவு (ILC) 

கேந்தி ர நி லையமாக வி .ஆ.க ொ.ச நூலகமாகத் த ொழி ற்படுகி ன்ற இந்த நூலகம் 
வி வசாய நூலகங்கள் தகவல் வலையமைப்பி ன் (AGRINET) பல எண்ணி க்க ையான 
உறுப்பி னர்களைக் க ொண்டுள்ளது. இந்த நூலகம் AGRINET SDCP தி ட்டத்தி ல் 
(உள்ளடக்கப் பக்கங்கள் தரவுத்தளத்தி ன் தேர்ந்தெடுக்கத்தகு தகவல் பரம்பல்) 
த ொடர்ச்சி யாகப் பங்கேற்றது. 
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�லகச் ேசகாிப்பி��ந்� கிைடத்த �ய சாிைதக் �றிப்�கள் AGRINET �லம் 
பராமாித்� நி�வகிக்கப்ப�கின்ற பின்வ�ம் தர�த் தளங்க�க்� வழங்கப்பட்டன.    

1. தேசி ய வி வசாய வி வரக்க ொத்து (NAB)   

2. சுதேசி ய அறி வு பற்றி ய (வி வசாயத்தி ற்கான குறி ப்புடன்) வி வரக்க ொத்து  

எம� �லகத் தர�த்தளத்தி��ந்� கிைடத்த �யசாிைதக் �றிப்�கள் 2013 ஆம் 
ஆண்�ற்கான ேதசிய ஒன்றியத்தின் அறி��த்தல் வழிகாட்�ைய இற்ைறப்ப�த்�ம் 
நிமித்தம் ேதசிய �லக ேசைவகள் சைபக்� வழங்கப்பட்டன.    

நி றுவன வெளி யீடுகளை டி ஜி டலைஸ்பண்ணு தல்  

ேதசிய விஞ்ஞான மன்றம் 2011 ஆம் ஆண்� வைரயான எம� நி�வனத்தின் 
ெவளி��கைள �ஜிடைலஸ்பண்ணி எம� இைணயத்தளத்திற்�  (www.harti.nsf.lk) 
�ஜிடல் ேகாைவகைள ேமேலற்றம் ெசய்வதில் (ேத.வி.ம ெசலவில்) இரண்� தர�ப் 
பதி� இயக்�நர்களின் ேசைவகைள�ம் வழங்கிய�.    

ஒ� நி�வன சார் e-ேசமிப்பகத்ைதத் தாபிப்ப�ம் மற்�ம் எம� நி�வனத்தின் 
ெவளி��க�க்� �ாிதமான�ம் ேமம்பட்ட�மான உட�க்�டனான பிரேவசத்ைத 
வழங்�வ�ம் இந்தக் க�த்திட்டத்தின் �றிக்ேகாளா�ம்.   

ெவளி��கள் பாிமாற்றல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

பாிமாற்றல் அ�ப்பைடயில் கீேழ �றிப்பிடப்பட்ட �லகங்க�க்� நி�வனத்தின� 
இ�ப� (20) நி�வன சார் ெவளி��கள் (�ல்கள் /சஞ்சிைககள்) அ�ப்பி ைவக்கப் 
பட்டன.   

1) பாரா�மன்ற �லகம் 
2) விவசாயப் பட்டப்பின்ப�ப்� நி�வகம் 
3) விவசாயத் திைணக்களத்தின் ச�கப் ெபா�ளாதார நிைலயம்   
4) ��சன ெதாைக மதிப்�ட்�ப் �ள்ளிவிபரங்கள் திைணக்களம்  
5) ேதசிய திட்டமிடல் திைணக்கள நிைலயம் (தகவல் திைணக்களம்)  
6) வ�ைமப் ப�ப்பாய்�க்கான நிைலயம் (CEPA) 

பாிமாற்ற�ல், ேமற்�றித்த �லகங்களி��ந்� 32 ெவளி��கள் இந்த �லகத்திற்�க் 
கிைடத்தன.  
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வெளி யீட்டுப் பி ரி வு 

மேலதி கப் பணி ப்பாளரி ன் செயல்ந ோக்கி ல் த ொழி ற்படுகி ன்ற இந்த நி றுவகத்தி ன் 
வெளி யீட்டுப் பிரி வு ஆராய்ச்சி  அறி க்க ைகள், நி கழ்வு அறி க்க ைகள், சஞ்சி க ைகள், 
செய்தி  ஆவணங்கள், செய்தி கள், க ைந்நூல்கள், சி றுநூல்கள் மற்றும் ஏனைய தகவல் 
நூல்கள் என்பவற்றை மூன்று ம ொழி களி லும் வெளி யி டுவதி லும் பதி ப்பு செய்வதி லும் 
ஈடுபடுகி ன்றது.   

குறி த்த ஆண்டு காலப்பகுதி யி ல் சி ங்களம் மற்றும் ஆங்கி ல ம ொழி களி ல் ம ொத்தமாக 
21 ஆராய்ச்சி  அறி க்க ைகள் வெளி யி டப்பட்டன. அவற்றி ன் வி பரங்கள் பி ன்வருமாறு:  

 
1. கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் ெசயற்ப�த்தப்பட்� �ாிய சக்தி �லம் இயங்�ம் 

ெசாட்� நீர்ப்பாசனக் க�த்திட்டம் பற்றிய மதிப்�� (ER 148)  

2. வளைவ ஆற்றங்கைர அைணக்கட்�த் திட்டங்களி�ள்ள பயிர் உற்பத்தி (ER 149) 

3. ெபாிய ெவங்காய விைதகள் விநிேயாகம், உற்பத்தி மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்தல்     
(ER 150) 

4. நீர்ப்பாசன �ைறைம �காைமத்�வத்தில் விவசாயிகள் பங்�பற்றல்: சாதைனகள் 
மற்�ம் பின்னைட�கள் (ER 151) 

5. மிளகாய், ெபாிய ெவங்காயம் மற்�ம் கிழங்� என்பவற்�க்கான பயிர்ச் ெசய்ைகக் 
கடன்: கடன் வளங்கள் பற்றிய ஓர் மதிப்��ம் அவற்றின் பிரச்சிைனக�ம் (ER 
152) 

6. இலங்ைகயின் உலர் வலயத்தில் ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைக நிகழ்தக� (ER 153) 

7. இலங்ைகயில் சி� பற்�நில விவசாயத்தில் இைளஞர்களின் பங்ேகற்ைபக் �ன்றச் 
ெசய்�ம் காரணிகள் (ER 154) 

8. சி�ேபாக காலத்தில் ெநற் காணிகளின் பல்�னத்தன்ைம காரணிகள் விைள�கள் 
வைரயைறகள் (ER 155) 

9. ெசாட்� நீர்ப்பாசன �ைறைமகள் பிரேயாகம்: பிரச்சிைனக�ம் ெதாி�க�ம் (ER 
156) 
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10.  ��ேயற்றத் திட்டங்களி�ள்ள �ைறயற்ற காணிப் பிாிவாக்கல் (ER 157) 

11. மரக்கறி விைத உற்பத்தியி�ள்ள ஒப்பந்த சார் பண்ைண பற்றிய ஓர் ப�ப்பாய்�  
(ER 158) 

12. இலங்ைகயின் ேமல் மாகாணத்தில் பழங்களின் �கர்� வித�ம் �கர்ைவப் 
பாதிக்கின்ற காரணிக�ம் (ER 159) 

13. வட ேமல் மாகாணத்தில் ஏைனய வயல் பயிர்ச் ெசய்ைகயி�ள்ள மாற்றம் (ER 160) 

14. அபிவி�த்தியில் இைளஞர்கள்: இலங்ைக (ER 161) 

15. சி� �ளம் / நீர்�ழ்ச்சி சார் �னர்நிர்மாணத்திற்கான மாற்�வழி அ���ைறகள்: 
ச�கப் ெபா�ளாதார நி�வன சார் கண்ேணாட்டம் (ER 162) 

16. விவசாயத் திைணக்களத்தின் அ�சரைணயில் ேதசிய �பவாஹினி �லம் 
ஒ�பரப்பப்பட்ட விவசாய நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடர்பில் விவசாயிகளின� பதில் 
கிாிைக: ��னாகல் மாவட்டத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட (SR 52) 

17. உற்பத்தி �ல அாிசி மா� �கர்� (SR 53) 

18. இலங்ைகயில் மஞ்சல் உற்பத்தி: சாத்தியங்க�ம் வைரயைறக�ம் (SR 54) 

19. ெபாலன்ன�ைவ மாவட்டத்தில் �யெதாழில் வாய்ப்�க்கான இைளஞர் பங்களிப்� 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றிய மதிப்�� (SR 55) 

20. அாிசி பதனி�ம் கிராமம் பற்றிய மதிப்�� (SR 56) 

21. இலங்ைகயில் சி� பற்�நில விவசாயத்தில் இைளஞர்களின் பங்ேகற்ைபக் �ன்றச் 
ெசய்�ம் காரணிகள் (சிங்கள மற்�ம் தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்�கள்) 
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இ� தவிர, �றித்த ஆண்� காலப்ப�தியில் பின்வ�ம் ெவளி��க�ம் ெவளியிடப் 
பட்டன.  

1. ‘ெகாவி ஜனதாவ’  - 2013 சனவாி - மார்ச், ெதா�தி. 16, இல. 1 

உாிய காலப்ப�தியில் பிாி� பின்வ�ம் கண்காட்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்� 
பற்றிய�.  

1.   ‘ேதசத்திற்� ம�டம்’  எ�ம் ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

2.    ேதசிய விவசாயிகள் வாரம் (‘கமக்காரர் வாரம்’)  
 

2013 திசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கான பதவியணி நிைல பற்றிய விபரங்கள்  

 2012.12.31 
இற்கான 

நிைல 

�றித்த 
ஆண்� 
காலப் 

ப�தியிலான 
ேசைவ 

����த்தல், 
பதவி 

விலகல்  

நியமனங்கள் 2013.12.31 
இற்கான 

நிைல  

பணிப்பாளர் 01 01 01 01 
ேமலதிகப் 

பணிப்பாளர் 
01 - - 01 

ப�தித் தைலவர்  05 - - 05 
ஆராய்ச்சிப் 
பதவியணி 

33 03 - 30 

நி�வாகப் பதவியணி  07 - 01 08 
�லக சிேரஷ்டப் 

பதவியணி  
02 01 01 02 

தர� அபிவி�த்திப் 
பிாி� 

- - - - 

கணனிப் பிாி� 01 - - 01 
ெவளி�ட்�ப் பிாி� 01 - - 01 

�ள்ளிவிபரப் 
பதவியணி 

21 01 04 24 

ெதாழில்�ட்பப் 
பதவியணி 

01 - - 01 
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எ��நர், ெசயலக 
மற்�ம் இைணந்த 

தரங்கள்  

50 03 - 47 

இயக்க மற்�ம் 
இைணந்த தரங்கள்  

48 01 - 47 

ெமாத்தம்  171 10 07 168 
 

பதவியணி அபிவி�த்தி 

2013 ஆம் ஆண்�ல், இந்த நி�வகம் பதவியணியின் அபிவி�த்தி நிமித்தம் 1.1 மில்�யன் 
�பா நிதிைய �த�ட்�ள்ள�. பதவிநிைல சார்ந்த 39 அ�வலர்க�ம் பதவிநிைல சாராத 
07 அ�வலர்க�ம் உள்நாட்�ப் பயிற்சிகளில் பங்�பற்றியி�ந்தனர். பதவிநிைல சார்ந்த 
10 அ�வலர்க�க்� ெவளிநாட்�ப் பயிற்சிகளில் கலந்�ெகாள்�வதற்கான வாய்ப்�கள் 
கிைடத்தி�ந்தன. சகல அ�வலர்க�க்�மான உற்பத்தித்திறன் அபிவி�த்தி பற்றிய ஒ� 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ட�ம் நடத்தப்பட்ட�.    
 
கீழ்கா�ம் ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் பட்டப்பின்ப�ப்�க் கற்ைக ெநறிகளில் 
ஈ�பட்��ந்தனர்.  
 
தி� டப்ளி�.எச்.ஏ. சாந்த -  2011 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 12 ஆம் திகதி �தல் 2014 

ஆம் ஆண்� மார்ச் மாதம் 31 ஆம் திகதி வைர  ஜப்பான் 
ேடாக்கிேயா பல்கைலக்கழக விவசாய மற்�ம் வாழ்க்ைக 
விஞ்ஞான பட்டக் கல்�ாியி�ம் மற்�ம் �ேகாள விவசாய 
விஞ்ஞானப் பிாிவி�ம் கலாநிதிப் பாடெநறி மாணவனாக 
இ�ந்தார்.   

 
Ms எம்.ாீ. பத்மஜனி          - 2013 ஆம் ஆண்� சனவாி மாதம் 07 ஆம் திகதி �தல் 2014 

ஆம் ஆண்� திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வைர அ�ஸ்திேர�ய 
ெகம்பரா பல்கைலக்கழகத்தின் �ற்றாடல் மற்�ம் வளப் 
ெபா�ளியல் பற்றிய ��மாணிப் பட்டப்ப�ப்� நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் மாணவனாக இ�ந்தார்.  
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சர்வேதச பயிற்சியில் பங்�பற்றல் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/க�த்தரங்�/ேவைலயரங்�/மாநா�/�ட்டம் �த�யன 
 
Ms பி.ஏ.ஜே . சம்பிக்கா - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� சனவாி மாதம் 03-
13 ஆம் திகதி  வர ை இந்தியா ைஹதராபாத் நகரத்தில் நைடெபற்ற ‘நிைலயான கிராமிய 
வாழ்வாதாரங்கள்’ பற்றிய க�த்தரங்கில் பங்�பற்றினார்.   
 
தி� என்.எஸ்.�. ஏப்பாகந்த மற்�ம் தி� எஸ்.  ஏப்பாசிங்க ஆகிய 02 ஆராய்ச்சி 
உத்திேயாகத்தர்கள் 2013 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 28 ஆம் திகதி �தல் ேம மாதம் 05 
ஆம் திகதி வைர இந்தியா ைஹதராபாத் நகரத்தில் நைடெபற்ற ‘கிராமிய �டைமப்�க் 
க�த்திட்டங்களின் �காைமத்�வம்’ பற்றிய CIRDAP NIRD �ட்ெடாத்�ைழப்� சர்வேதச 
பயிற்சியில் பங்�பற்றினார்கள்.      
 
தி� எஸ்.ஏப்பாசிங்க - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 28 
ஆம் திகதி �தல் ேம மாதம் 05 ஆம் திகதி வைர இந்தியா ைஹதராபாத் நகரத்தில் 
நைடெபற்ற ‘கிராமிய �டைமப்�க் க�த்திட்டங்களின் �காைமத்�வம் ’ பற்றிய CIRDAP 
NIRD �ட்ெடாத்�ைழப்� சர்வேதச பயிற்சியில் பங்�பற்றினார்.        
 
தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் - ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2013 ஆம் ஆண்� ேம மாதம் 27 ஆம் 
திகதி �தல் �ன் மாதம் 02 ஆம் திகதி வைர ெநதர்லாந்தில் நைடெபற்ற ‘நீர் சார்ந்த 
�ைறயின் திறன் அபிவி�த்தி ’ பற்றிய 05-வ� ெடல்ப் மாநாட்�ல் ஒ� ஆராய்ச்சிப் 
பத்திரத்ைதக் ைகயளிக்�ம் ெபா�ட்� கலந்�ெகாண்டார்.    
 
தி� ஈ.எம். அபயரத்ன - பணிப்பாளர் 2013 ஆம் ஆண்� ேம மாதம் 19 ஆம் திகதி �தல் 28 
ஆம் திகதி வைர இந்�னீசியாவில் (ஜாகர்த்தா நகர்) நைடெபற்ற ‘CIRDAP ெதாழில் 
�ட்பக் �� (TC 28) மற்�ம் ேவைலயரங்� சம்பந்தமான 28-வ� �ட்டத்தில் ’ கலந்� 
ெகாண்டார்.     
 
தி� ஈ.எம். அபயரத்ன - பணிப்பாளர் 2013 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதி 
�தல் ஒற்ேறாபர் மாதம் 02 ஆம் திகதி வைர இந்தியா �� தில்�யில் நைடெபற்ற 
‘CIRDAP நி�வாகக் ��வின் (GC-19) 19-வ� வழைமயான �ட்டத்தி�ம் ஆறாவ� 
CIRDAP ெகாள்ைகப் பிராந்திய மட்டப் ேபச்�வார்த்ைதக் (RPD-6) �ட்டத்தி�ம் கலந்� 
ெகாண்டார்.      
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தி� டப்ளி�.எச்.�. பிாியத்ர்ஸன - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� 
ஒற்ேறாபர் மாதம் 05 ஆம் திகதி �தல் ஒற்ேறாபர் மாதம் 12 ஆம் திகதி வைர மேலசியா 
நாட்�ல் நைடெபற்ற ‘கிராமிய ICT பற்றிய மேலசிய ெதாழில்�ட்ப பாிமாற்றல் நிகழ்ச்சித் 
திட்டம்’ ெதாடர்பான CIRDAP-MRRD �ட்ெடாத்�ைழப்�ப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
பங்�பற்றினார்.   
 
Ms ஏ.எம்.எஸ். ெபேரரா - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� ஒற்ேறாபர் 
மாதம் 05 ஆம் திகதி �தல் ஒற்ேறாபர் 12 ஆம் திகதி வைர ேநபாளத்தில் நைடெபற்ற 
‘CGE மாதிாி ெதாடர்பான ஆறாவ� ெதற்காசியப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ’ கலந்� 
ெகாண்டார். 
 
Ms எம்.ேக.என். தமயந்தி மற்�ம் Ms எச்.எம்.எஸ்.ேஜ.எம். ஹிட்�ஹ� ஆகிய 02 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் 2013 ஆம் ஆண்� ஒற்ேறாபர் மாதம் 21 ஆம் திகதி �தல் 
நவம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதி வைர இந்தியாவில் நைடெபற்ற ‘�த்தாக்க சிறந்த 
ெசயல்�ைறகைளப் பகிர்ந்�ெகாள்�வதற்கான கிராமிய அபிவி�த்தியி�ள்ள GEO 
தகவல் சார்ந்த பிரேயாகம்’ பற்றிய CIRDAP-NIRD சர்வேதச பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ’ 
கலந்�ெகாண்டனர்.  
 
உள்நாட்�ப் பயிற்சியில் பங்�பற்றல் - பதவிநிைல அ�வலர்கள் 
 
Ms. ஏ.ஐ. பத்திரண - பணிப்பாள�க்கான  PA, தி� ேஜ.ேஜ.எஸ். ஜயமான்ன - உதவிப் 
பதிவாளர் (நி�வாகம்) ஆகிேயார் 2013 ஆம் ஆண்� 22 �தல் 23 ஆம் திகதி வைர PRAG 
ேசர்விஸ் (ப்ைரவட்) �மிற்றட் நி�வனத்தில் நைடெபற்ற ‘தனியாள் ேகாைவகளின் 
ஆவணங்கள் ேப�ைக’ பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டனர். 
 
Ms. ஏ.ஐ. பத்திரண - பணிப்பாள�க்கான  PA, தி� ேக.ாீ.�. கம்��ெகாட - கணக்காளர்,   
Ms. ஜீவனி நானயக்கார -  உதவிக் கணக்காளர் , Ms. சி.என். ஏக்கநாயக்க - உள்ளகக் 
கணக்காய்வாளர் ஆகிேயார் 2013 ஆம் ஆண்� சனவாி மாதம் 30 ஆம் திகதி அரசாங்க 
நிதிக் கணக்காளர்கள் சங்க அ�வலகத்தில்  நடைபெற்ற ‘இலங்ைகயின் அரச �ைற 
கணக்கீட்� நியமங்கள்’ பற்றிய விழிப்�ணர்� நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டனர்.    
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Ms. என்.சி. ஏக்கநாயக்க - உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 2013 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 02 
ஆம் திகதி PRAG ேசர்விஸ் (ப்ைரவட்) �மிற்றட் நி�வனத்தில் நைடெபற்ற ‘உள்ளகக் 
கணக்காய்�’ பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டார்.     
 
தி� ேக.ாீ,�. கம்��ெகாட - கணக்காளர் , Ms ஜீவனி நானயக்கார - உதவிக் கணக்காளர் ,  
Ms என்.சி. ஏக்கநாயக்க - உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் ஆகிேயார் 2013 ஆம் ஆண்� 
ஏப்ரல் மாதம் 05 ஆம் திகதி அரச நிதிக் கணக்காளர்கள் சங்க அ�வலகத்தில் 
‘கணக்காய்� விசாரைணகளின் எண்ணிக்ைகைய எவ்வா� �ைறப்ப� என்ப�ம் 
�ன்ேனற்ற�ைடய ஒ� ெபா�ப்�க்��ம் தன்ைம�ம் ’ பற்றிய விழிப்�ணர்� நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டனர்.   
 
Ms எம்.ேக.என். தமயந்தி , Ms ேஜ.ஏ.�.பி. ஜயசிங்க , Ms ஆர்.எம்.எம்.எச்.ேக. 
ரம்ெபாடெகதர மற்�ம் தி� எச்.ஏ.சி. ஜய�ாிய ஆகிய 04 ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் 
2013 ஆம் ஆண்� ேம மாதம் 16 ஆம் திகதி �காைமத்�வப் பட்டப்பின்ப�ப்� 
நி�வகத்தில் நைடெபற்ற ‘உங்கள� PhD ஆய்�க் கட்�ைரகைள�ம் ஆராய்ச்சிக் 
கட்�ைரகைள�ம் எவ்வா� எ�தித் தயாாிப்ப� ’ என்ப� பற்றிய ேவைலயரங்கில் கலந்� 
ெகாண்டனர்.     
 
தி� ேஜ.ேஜ.எஸ். ஜயமான்ன - உதவிப் பதிவாளர் (நி�வாகம்) 2013 ஆம் ஆண்� �ைல 
மாதம் 31 ஆம் திகதி ேதசிய ெதாழிலாளர் கல்வி நிைலயத்தில் நைடெபற்ற ‘அதிகார 
எண்ணக்க��ம் தைலைமத்�வக் கைல�ம்’ பற்றிய க�த்தரங்கில் கலந்�ெகாண்டார்.   
 
Ms ஆர்.ைவ.�.எம்.ஆர்.என்.ேக. ரம்�க்ெவல - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் 
ஆண்� �ைல 12 ஆம் திகதி இலங்ைக வர்த்தக �டத்தில் நைடெபற்ற ‘இலங்ைக 
மரக்கறி வைககளின�ம் பழ வர்க்கங்களின�ம் தரத்ைத�ம் பா�காக்�ம் தன்ைமைய�ம் 
ேமம்ப�த்தல்’ ெதாடர்பான �ட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டார்.    
 
தி� எஸ்.ாீ.ஜி. அரவிந்த - நி�வாக உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் மாதம் 07 
ஆம் திகதி PRAG ேசர்விஸ் (ப்ைரவட்) �மிற்றட் நி�வனத்தில் நைடெபற்ற ‘வாகனங்கள் 
பராமாிப்�’ பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டார்.   
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Ms என்.சி. ஏக்கநாயக்க - உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 2013 ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் மாதம் 
14-15 ஆம் திகதி வைர வங்கியியல் கற்ைகக�க்கான நிைலயத்தில் நைடெபற்ற 
‘ேமம்பட்ட �காைமத்�வ சார் ெசயலாற்�ைகக்கான பய�ள்ள சமர்ப்பணத் திறன்கள் ’ 
பற்றிய ஒ� ேவைலயரங்கில் கலந்�ெகாண்டார்.     
 
Ms எம்.�. �சிலா �ர்� - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்�  ஆகஸ்ட் மாதம் 
27 ஆம் திகதி ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தில் நைடெபற்ற ‘பாரம்பாிய அறிைவ ேநாக்கி 
மீண்�ம் தி�ம்�தல்’ என்ற ஒ� ேவைலயரங்கில் கலந்�ெகாண்டார்.   
 
தி� ேஜ.ேஜ.எஸ். ஜயமான்ன - உதவிப் பதிவாளர் (நி�வாகம்) 2013 ஆம் ஆண்� 
ெசப்டம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி PRAG ேசர்விஸ் (ப்ைரவட்) �மிற்றட் நி�வனத்தில் 
நைடெபற்ற ‘சம்பள �காைமத்�வ�ம் சம்பள மாற்ற�ம் ’ பற்றிய ஒ� பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டார்.     
 
தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் மற்�ம் Ms ஜி.ஜி. த எல்.டப்ளி�. 
சமரசிங்க - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் ஆகிேயார் 2013 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர் மாதம் 
17-18 ஆம் திகதி வைர கலதாாி ேஹாட்ட�ல் நைடெபற்ற ‘ேம�ம் உலைக அபிவி�த்தி 
ெசய்�ம் ஒ� ஆராய்ச்சி நிரல்’  என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டனர்.     
 
Ms எஸ். ேசனாநாயக்க - �ள்ளிவிபர உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர் 
மாதம் 4-6 ஆம் திகதி வைர ேபராெதனிய பல்கைலக்கழகத்தின் வி.ப.ப.நி நி�வகத்தில் 
நைடெபற்ற ‘�ன்மாதிாி �ட்பங்கள், அளைவ ஆய்�த் திட்டம் மற்�ம் ப�ப்பாய்� ’ 
பற்றிய ஒ� ��ங்காலப் பாடெநறியில் பங்�பற்றினார்.   
 
Ms ஜி.ஜி. த எல்.டப்ளி�. சமரசிங்க - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� 
ஒற்ேறாபர் மாதம் 09-11 ஆம் திகதி வைர வானிைல அவதான நிைலயத்தில் நைடெபற்ற 
‘எதிர்��றல் பாிவர்த்தைன ’ பற்றிய ேதசிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ’ கலந்� 
ெகாண்டார்.   
 
தி� ேக.ாீ.�. கம்��ெகாட - கணக்காளர் , Ms ஜீவனி நானயக்கார - உதவிக் கணக்காளர்,  
Ms என்.சி. ஏக்கநாயக்க - உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் ஆகிேயார் 2013 ஆம் ஆண்� 
ஒற்ேறாபர் மாதம் 07 ஆம் திகதி இலங்ைகக் கணக்கீட்� �ட்பங்கள் சங்க நிைலயத்தில் 
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நைடெபற்ற ‘�திய கணக்கீட்� நியமங்க�ம் வாி மாற்றங்க�ம் ’ பற்றிய க�த்தரங்கில் 
பங்�பற்றினார்கள்.   
 
தி� ேக.ாீ.�. கம்��ெகாட - கணக்காளர் , Ms டப்ளி�.�.ஜி. ெபேரரா - கணக்�கள் 
அ�வலர், Ms என்.சி. ஏக்கநாயக்க - உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் ஆகிேயார் 2013 ஆம் 
ஆண்� ஒற்ேறாபர் 31 ஆம் திகதி �தல் நவம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதி வைர பத்தலெகாட 
ெநல் ஆராய்ச்சி அபிவி�த்தி நிைலயத்தில் நைடெபற்ற ‘கணக்காய்� மற்�ம் நிதி 
உத்திேயாகத்தர்க�க்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில்’ கலந்�ெகாண்டனர். 
 
தி� ஐ.பி.பி.எம். விேஜசிங்க - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் மற்�ம் தி� ேக.பி.ேக.ஐ.�. 
ெபர்னாந்� - �ள்ளிவிபர உத்திேயாகத்தர் ஆகிேயார் 2013 ஆம் ஆண்� ஒற்ேறாபர் 
மாதம் 28-29 ஆம் திகதி வைர பிரேயாகப் �ள்ளிவிபரங்கள் நிைலயத்தில் நைடெபற்ற 
‘எதிர்��றல் �ட்பங்களின் பிரேயாகம்’ பற்றிய க�த்தரங்கில் கலந்�ெகாண்டனர்.     
 
தி� பி.சி.ேஜ. த சில்வா - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர் மாதம் 
18-22 ஆம் திகதி வைர இைளஞர் விவகாரங்கள் அைமச்சில் நைடெபற்ற ‘பயிற்�-
விப்பாளர் பயிற்சி பற்றிய 05 நாள் ேவைலயரங்கில்’ பங்�பற்றினார்.     
 
தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 2013 ஆம் ஆண்� ஒற்ேறாபர் மாதம் 
30 ஆம் திகதி வ.ப ெதாைலக் கல்வி கற்ைக நிைலயத்தில் நைடெபற்ற ‘பச்ைச�ட்� 
எாிவா�ப் ெபா�ட்பதிேவ� (GHG) தயாாித்தல்’ பற்றிய ஒ� பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
கலந்�ெகாண்டார்.    
 
தி� எம்.எம்.எம். அஹீயர் - துணை  ஆராய்ச்சி யாளர் 2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 06 
ஆம் திகதி வானிைல அவதான நிைலயத்தில் ‘VIII-வ� ப�வகால மைழ ’ பற்றிய ஆய்�க் 
�ட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டார்.    
 
Ms. ேஜ.ஏ.�.பி. ஜயசிங்க - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 
12, 13, 17, 18, 19 ஆம் திகதிகளில் ேசைவயில் பயிற்சி நிைலயத்தில் நைடெபற்ற 
‘பாதிப்�ம் த�வல் மதிப்��ம் ’ பற்றிய ஒ� பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்� 
ெகாண்டார்.     
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Ms. ஜீவானி நானயக்கார - உதவிக் கணக்காளர், Ms. என்.சி. ஏக்காநயக்க - உள்ளக் 
கணக்காய்வாளர் ஆகிேயார்  2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 09-10 ஆம் திகதிகளில் 
இைளஞர் விவகாரங்கள் திறன் அபிவி�த்தி அைமச்சில் நைடெபற்ற ‘அரச �ைற �திய 
கணக்கீட்� நியமங்களின் ’ அ�ப்பைடயிலான நிதிக் �ற்�க்கைள எவ்வா� தயாாிப்ப� ’ 
என்ப� பற்றிய க�த்தரங்கில் கலந்�ெகாண்டனர்.   

தி� எச்.ேஜ.சி. ஜய�ாிய - ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 2013 ஆம் ஆண்� திசம்பர் மாதம் 
20 ஆம் திகதி IWMI நி�வனத்தில் நைடெபற்ற ‘பாதிப்�ம் த�வல் மதிப்��ம’ பற்றிய ஒ� 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்�ெகாண்டார்.   

சகல அ�வலர்க�க்�மான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் - சகல அ�வலர்க�ம் திசம்பர் 
மாதம் 13, 17, 20 ஆம் திகதிகளில் HARTI நி�வகத்தில் நைடெபற்ற ‘ஊழியர்களின் 
ேமம்பா�ம் பய�ம் விைனத்திற�ம் ’ பற்றிய ஒ� பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்� 
ெகாண்டனர்.       

உள்நாட்�ப் பயிற்சியில் பங்�பற்றல் - பதவிநிைல சாராத அ�வலர்கள் 

I. தனியாள் ேகாைவகளின் ஆவணங்கள் ேப�ைக (02) 
II. இலங்ைக தனியார் �ைற கணக்கீட்� நியமங்கள் (01)
III. கணக்காய்� விசாரைணகளின் எண்ணிக்ைகைய எவ்வா� �ைறப்ப� என்ப�ம்

�ன்ேனற்ற�ைடய ஒ� ெபா�ப்�க்��ம் தன்ைம�ம் (01)
IV. வாகனங்கள் பராமாிப்� (01)
V. சம்பள �காைமத்�வ�ம் சம்பள மாற்ற�ம் (02) 
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கடன்கள் அைவ மாற்றப்ப�வதற்� எதிர்பார்க்கப்ப�ம் ெதாைகயில் 
எ�த்�ைரக்கப்பட்�ள்ளன. தீர்ப்பன� ெசய்யாத, சந்ேதகத்திற்�ாிய 
கடன்க�க்� கணக்�களில் ேபாதிய ஏற்பா� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 
சந்ேதகத்திற்�ாிய கடன்க�க்கான ஏற்பா�கள் அறிக்ைகயி�ம்  
திகதியி�ள்ளவாறான கடன் நி�ைவயின் 4% �தத்தில் ெசய்யப் 
பட்�ள்ள�.    

(iii).  இ�ப்�க்கள் 
�கர்�ப் ெபா�ட்களின் இ�ப்�க்கள் ஆ�ெசலவில் விைல மதிக்கப் 
பட்�க் காணப்ப�கின்றன. ஏைனய இ�ப்�க்கள் யா�ம் �ைறந்த 
ஆ�ெசலவி�ம் மாறக் ��ய ேதறிய ெப�மானத்தி�ம் விைல 
மதிக்கப்பட்�ள்ளன. இ�ப்�க்களின் ஆ�ெசல� FIFO �ைறையப் 
பயன்ப�த்தி மதிப்பிடப்பட்�ள்ள�.  

1.3. பணிக்ெகாைட 
1983 இன் 12 ஆம் இலக்க பணிக்ெகாைடக் ெகா�ப்பன�ச் சட்டத்தின் கீழ் 
ெச�த்த ேவண்�ய பணிக்ெகாைடக்� நிதிக் �ற்�க்களில் நிதிேயற்பா� 
ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

பணிக்ெகாைட 2013 ஆம் ஆண்� சம்பளம், வாழ்க்ைகப்ப�க் ெகா�ப்பன� 
ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடயில் கணிப்�� ெசய்யப்பட்�ள்ள�.   

1.4. நிதிசார் ெசயலாற்�ைக பற்றிய �ற்� 
பின்வ�வனவற்றின் பின்னர் நிதிசார் ெசயலாற்�ைக ெதாடர்பான �ற்� 
எ�த்�ைரக்கப்ப�கின்ற�.  

a. விைனத்திறன் வாய்ந்த ஒ� அ�ப்பைடயில் ெசாத்�க்கள், ெபாறித்
ெதா�திகள், உபகரணங்கள் என்பவற்ைறப் ேப�தல், நி�வகத்தின்
நாளாந்தச் ெசயற்பா�களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அைனத்� எதிர்கால
ெசலவினங்கள் தீராத மற்�ம் சந்ேதகத்திற்�ாிய கடன்கள் �த�ய
அம்சங்க�க்கான ஏற்பா� ெசய்யப்பட்டைம.

b. �றித்த ஆண்�ல் ஏற்பட்ட அைனத்� வைக ெசலவினங்க�ம் கணக்கீ�
ெசய்யப்பட்டைம.
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ெஹ ட  ெகா ேபக வ விவசாய ஆரா சி  பயி சி நி வக
2013 திச ப 31 இ வைட த ஆ கான நிதி க கான றி க

23 த கா க ெசா க  ெபா க
லைம பாிசி  ெப ற கடனாளிக

கலாநிதி ஆ . . ேசன கஆரா சி

2006 ஆ ஆ HARTI நி வக தி  சா பாக நீதிம ற  தீ  வழ க ப ட . எனி
பிரதிவாதியினா  ேம ைற ெச ய ப ள . ேம ைற  வழ  ேம ைற
நீதிம ற தி விசாாி க ப  வ கி ற .

கலாநிதி ஜி. வி ரமசி க
ெமா த  ெதாைகைய ெச மா 2010.11.24 ஆ  திகதி நீதிம ற
க டைளபிற பி க ப ட . எனி  பிரதிவாதியினா  ேம ைற  ெச ய ப ள
(இ  நிைற ெபறா ள ).

தி மதி ஆ . அ ேகாரள
நீதிம ற தி வழ தா க  ப ைற ப த ப  வ கி ற . இ  அைழ பாைணக
வி க படவி ைல. பிைண உ தரவாத  தர களிடமி றியி ெப மான
மீளறவிட ப ள .

தி மதி வி. ச ணராஜா
நீதிம ற தி வழ தா க  ப ைற ப த ப  வ கி ற . இ  அைழ பாைணக
வி க படவி ைல. பிைண உ தரவாத  தர பான தி  ஆ .எ .எ . ஜயதி ஸ
அவ களிடமி  மாதா த  தவைண க டண க  அ பைடயி 5,000.00 பா எ ற

த தி  மீளறவிட ப  வ கி ற .

தி  பி. .ேஜ. ஆன த
நீதிம ற தி வழ தா க  ப ைற ப த ப  வ கி ற . இ  அைழ பாைணக
வி க படவி ைல. பிைண உ தரவாத  தர களிடமி றியி ெப மான
மீளறவிட ப ள .

கலாநிதி பி.ஐ. டாேவ
மீள ெச த ேவ யி த பா 2,445,547.46 ெதாைக (மீள ெச த  மாதா த
தவைண க டண அ பைடயி ) 2007.11.06 ஆ  திகதி நீதிம ற னிைலயி
ெச தி தீ க ப ட . எ சிய பா 92,539.87 ெதாைக மிளறவிட பட ள .

கலாநிதி ட ளி .ஜி. ேசாமர ன

மீள ெச த மாதா த  தவைண க டண அ பைடயி பா 10,000.00 ெதாைக ஆ ைக
சைப னிைலயி ெச தி தீ க ப ட .
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தி மதி ஏ.சி.ேக. ேசபால
ேம ைற நீதிம ற னிைலயி (2013 திச ப 31 இ  மீள ெச த ள பா
100,000/-) ெதாைக ெச தி தீ க ப ட . எ சிய பா 50,000/- ெதாைகைய  காலா
தவைண க டண அ பைடயி  ெச த உட பா  எ ட ப ள .

தி  எ .எ . ெகளாிச க
ச டமா அதிப  திைண கள தினா  வழ  ெதாட வத கான நடவ ைக எ க ப ள .
( றி  ெப மான  பிைண உ தரவாத  தர பான தி  ஆ .எ .எ . ஜயதி ஸ
அவ களிடமி  மாதா த  தவைண க டண அ பைடயி பா 5,000.00 எ ற
அ பைடயி அறவிட ப கி ற ).

தி மதி எ . . அேபர ன
த ேபாைதய கவாி ப றிய விபர  இ லாததா  நீதிம ற வழ  இைடநி த ப ள .
க டண க  ெச த  தவறிேயா  ப ய  இ த நபாி  ெபயைர நீ மா AGD
திைண கள  அறி தி ள .

கலாநிதி .எ .ேஜ.ேஜ. ெபேரரா
த ேபாைதய கவாி ப றிய விபர  இ லாததா  நீதிம ற வழ
இைடநி த ப ள .

தி  பி. .ஆ . மாரசிறி
02 பிைண உ தரவாத தர க  எதிராக 2011 ஆ  ஆ  திச ப  மாத HARTI
நி வக தி சா பாக நீதிம ற  தீ  வழ க ப ட .

HARTI நி வக தி எதிரான வழ க
தி மதி சிராணி வனிகசி க
உய  நீதிம ற தீ  எதிராக தி மதி சிராணி வனிகசி க அவ களினா  ெச ய ப ட
ேம ைற  ெகா  மீ ய  நீதிம ற தி  நிைற  ெபறாத நிைலயி ள (வழ
இல.SC/SPL/LA/175/2013)

தி  பி. .பி.எ . விேஜ ணவ தன ம  தி  பி. பியர ன
ெதாழிலாள  ெசயலக அ வலக தி ள ஊ.ேச.நி. நி ைவ  ெதாைகக  ெதாட பி  இ த
நி வக தி எதிராக தி  பி. .பி.எ . விேஜ ணவ தன ம  தி  பி.பியர ன ஆகிேயா

ைற பா  ெச ளன .

வாகன விப - தி  ேஜ. ச திரவ ச

வாகன விப  ச ப தமான வழ (வாகன இல க 53-3287) ெமானராகைல மாவ ட
நீதிம ற தி (வழ  இல க 4269M) நிைற  ெபறாத நிைலயி ள .
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2.2 நிதிக் �ற்�க்கள் ெதாடர்பில் க�த்�த் ெதாிவித்தல் 
2.2.1 கணக்கீட்�க் ெகாள்ைககள் 

2014 ஆம் ஆண்� இைவ கணக்கீ�க் ெகாள்ைககளி�ள் உள்ளடக்கப்பட்டன. 

2.2.2 கணக்கீட்�க் �ைறபா�கள் 
அ.  இந்தத் ேதய்மான� ேமலதிகமாகக் காட்டப்பட்டதன் காரணமாக கடந்த 

ஆண்�களின் ேபா� ேதய்மானங்கைளக் கணித்த ேநரத்தில் ஏற்பட்ட 
�ைறபா�களின் ஓர் தி�த்தமா�ம். 

ஆ. அைமச்சாின் அ�வலகக் கடைமக�க்காக அவர� அறி�ைரகளின் 
பிரகாரம் ெகௗரவ அைமச்சின் அந்தரங்க ெசயலாளர் அவர்களினால் 
எ�த்தில் ெசய்யப்பட்ட ேவண்�ேகாள் ஒன்றின் அ�ப்பைடயில் இந்த 
இலக்கத்ைத உைடய வாகனத்திற்கான எாிெபா�ட்கைள வழங்�வதற்� 
நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

2.3 கிைடக்க மற்�ம் ெச�த்த ேவண்�ய கணக்�கள் 
கமத்ெதாழில் அைமச்சி��ந்� மண்டப வசதிகைளப் ெபற்�க் ெகாள்வ� 
ெதாடர்பில் கிைடக்க ேவண்�ய 37,950.00 �பா ெதாைக நிதிையப் பதிவழிக்க 
அ�மதி கிைடத்�ள்ள�. 

2.4 இணக்கல் ெசய்யப்படாத கட்�ப்பாட்�க் கணக்�கள் 
தைலைமக் களஞ்சியசாைலயில் கடைமயாற்றி வந்த �ன்னாள் களஞ்சியக் 
காப்பாளாின் ெபா�ப்பி��ந்த ெபா�ட்களில் �ைறபா�கள் இ�க்கின்றைம 
மற்�ம் ெவளி�ட்�ப் பிாிவி�ள்ள ஆவணங்க�க்� இணங்க ஒ� மிைக 
இ�க்கின்றைம �றித்த இந்த வித்தியாசங்க�க்� �க்கிய காரணங்களாக 
விளங்�கின்றன. இந்நி�ைவகைள சீர்ெசய்� கணக்�கைள சமர்ப்பிக்�மா� 
உாிய பிாி�க�க்� அறி�ைரகள் வழங்கப்பட்�ள்ளன. 

2.5 சட்டதிட்டங்கள், ஒழங்�விதிகள் மற்�ம் �காைமத்�வத் தீர்மானங்கள் 
என்பவற்�டன் ஒவ்வாைம  
(அ) 2013 ஆம் ஆண்� ெபா�ட்கள் கணக்ெக�ப்� நடத்தப்பட்� அந்தப் 

ெபா�ட்கள் கணக்ெக�ப்� ெதாடர்பான அறிக்ைக�ம் கணக்காய்வின் 
நிமித்தம் சமர்ப்பிக்கப்பட்�ள்ள�. 

)ஆ(  

(i) 2013 ஆம் ஆண்� �லகசாைலயி�ள்ள ெபா�ட்கள் ெதாடர்பான 
ெபா�ட்கள் கணக்ெக�ப்பில் நிலவிய �ைறபா�கைளத் தவிர்த்�க் 
ெகாண்� 2014 ஆம் ஆண்�ற்கான �லகசாைலயின் ெபா�ட்கள் 
ெதாடர்பான கணக்ெக�ப்� விடயப் பணிகள் ஏற்ெகனெவ நிைற� 
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ெசய்யப்பட்�ள்ளன. அந்தக் கணக்ெக�ப்� ஆய்� ெதாடர்பான 
அறிக்ைகைய�ம் கணக்காய்வின் நிமித்தம் சமர்ப்பிக்க என்னால் 
நடவ�க்ைக எ�க்கப்ப�ம்.   

(ii) 2014 ஆம் ஆண்�ற்கான �லகசாைலயின் ெபா�ட்கள் ெதாடர்பில் 
நடத்திய ெபா�ட்கள் கணக்ெக�ப்� ஆய்வின் பிரகாரம் �லகாிடம் 
அந்த �லகசாைலயின் ெபா�ட்கள் ஒப்பைடக்கப்பட்�ள்ளன.  

3. நிதி சார்ந்த மீளாய்�
3.1 நிதி சார்ந்த ெப�ேப�கள்

மீளாய்� ஆண்�ன் ேபா� தங்கல் வி�திகளின�ம் மற்�ம் மாநாட்� 
மண்டபங்களின� வ�மான�ம் ஏைனய வ�மான�ம் அதிகாித்தைம 
இந்த நிதி சார்ந்த ெப�ேப�களின் �ன்ேனற்றத்திற்�க் காரணமாக 
அைமந்�ள்ளன. 

3.2 ப�ப்பாய்� ாீதியான நிதி சார்ந்த மீளாய்� 

இந்த நிதிேயற்பா�களி��ந்� உ�வான ெசாத்�க்கள் ெதாடர்பில் 
��மான வைரயில் இனங்காணக் ��ய அந்த ெசாத்�க்கள் பற்றிய 
விபரங்கள் கண்டறியப்பட்�ள்ளன.  2015  ஆம் ஆண்�ன் ேபா� இந்த 
�லதன சார் நிதிேயற்பாட்ைட �ைறப்ப�த்தி கணக்கீ� ெசய்வதற்� 
என்னால் நடவ�க்ைக எ�க்கப்ப�ம்.  

4. இயக்கச் ெசயற்பாட்� மீளாய்�

4.1 ெசயலாற்�ைக 
உங்கள� அறிக்ைகயின் பிரகாரம் 2011,  2012 மற்�ம் 2013  ஆகிய 
ஆண்�களின் ேபா� 44  ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ள்ளன. அந்த 
ஆய்�களில் 25 ஆய்�கைள ெவளியிட்�ப் பிரகடனப்ப�த்�ம் நிமித்தம் 
நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட்��க்கவில்ைல. ஏற்ெகனேவ, ேமற்�றித்த 44 
ஆய்�களில் 6  ஆய்�கள் ெவளியிட்�ப் பிரகடனப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன. 
எஞ்சிய 19 ஆய்�க�ம் பற்றிய அறிக்ைககள் ெவளி�ட்�ப் பிாி�க்� 
அ�ப்பி ைவக்கப்பட்�ள்ளன. ெவளி��க�க்�ப் ெபா�த்தமான 
விதத்தில் தயாாித்தல் (formatting - வ�த்தைமத்�த் தயாாித்தல்), ெவளி 
அட்ைடைய வ�வைமத்தல் அல்ல� அச்சி�தல் �த�ய பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�கின்றன. ேம�ம் இரண்� ஆய்�கள் பதிப்�க்� 
உட்ப�த்தப்பட்� வ�கின்றன. இரண்� ஆய்�கள் 02 ெவளிநபர்கள் 
மத்தியில் காணப்ப�கின்றன. ேம�ம் 02 ஆய்�கள் ெவளி நபர்க�க்� 
அ�ப்பி ைவப்பதற்காக தயாாிக்கப்பட்� வ�கின்றன. 10 அறிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் உள்ளக மற்�ம் ெவளிக்கள ாீதியான ஆய்வாளர்களினால் 
�ன்ைவக்கப்பட்ட க�த்�க்கள் அந்த அறிக்ைககளில் உள்ளடக்கப்பட்� 
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வ�கின்றன. ஒ� ஆய்� தி�மதி சித்ரா ஹத்��சிங்க அவர்களினால் 
ஆரம்பித்த ‘Margin analysis of fruits and vegetable’ என்ற ெபயாில் 
காணப்ப�கின்ற�. அந்த ஆய்ைவ நிைற� ெசய்வதற்� ��யாமல் 
ேபானைம ெதாடர்பான காரணங்கள் பற்றி ஏற்ெகனேவ என்னால் 
�றிப்பிடப்பட்�ள்ள�. உயிர் வா�ப் பிாி� ெதாடர்பான ஒ� ஆய்� 
அறிக்ைக�ம் ெவளியிடப்படவில்ைல. என்றா�ம், இந்த உயிர் வா�ப் 
பிாிவான� சிறந்த �ைறயில் இயங்கி வ�கின்ற�. அந்த அறிக்ைக 
ெவளியி�ம் கட்டத்தில் காணப்ப�கின்ற�. ேம�ம் ஒ� ஆய்வான 
IPHT நி�வகத்தின் விடயங்கள் பற்றி ஆய்� ெசய்�ம் ஆய்�ப் பணி�ம் 
அைமச்�க்� ஒப்பைடக்கப்பட்�ள்ள�. ஆயி�ம் �றித்த அந்த ஆய்� 
ெவளியிட்�ப் பிரகடனப்ப�த்தப்படாத ஒ� ஆய்வாக இ�க்கின்ற�.      

உாிய அறிக்ைககைள ெவளியிட்�ப் பிரகடனப்ப�த்�ம் ேபா� பல 
காரணங்களின் ேபாில் அவற்ைறப் பிரகடனப்ப�த்த நீண்ட காலங்கள் 
எ�க்�ம். ெவளித் தரப்� �லமான ஆய்�க�க்� ஒ� மாத காலம் 
எ�க்�ம். அேத ேநரம் அ� �ன்� தடைவகள் மாத்திரம் பதிப்�க்� 
உட்ப�த்தப்ப�வதால், அதற்காக�ம் நீண்ட காலம் எ�க்�ம். ெவளி 
அட்ைடைய அச்சிட்�க் ெகாள்வதற்�ம் ஏறக்�ைறய 3-4 மாதங்கள் 
ெசல்�ம். கடந்த ேதர்தல் காலங்களின் ேபா� அரசாங்க அச்சகக் 
�ட்�த்தாபனத்திற்� 06 ெவளி அட்ைடகைள வ�வைமத்� அச்சி�ம் 
பணி ஒப்பைடக்கப்பட்ட�. எனி�ம் அந்த 06 ெவளி அட்ைடகைள�ம் 
அச்சிட்� எமக்�த் த�வதற்காக அந்தக் �ட்�த்தாபனத்திற்� 06 மாத 
காலங்கள் எ�த்தன. ஆைகயால், இவ்வா� எதிர்பாராத ேதைவயற்ற 
கால தாமதங்கைளத் தவிர்ப்பதற்�த் ேதைவயான நடவ�க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�கின்றன.  

4.2 �காைமத்�வ விைனத்திறனின்ைம 

)அ(  2013 ஆம் ஆண்�ன் ேபா� ெசயல்வ�ப் ெபற்றி�ந்த பா�காப்� 
பிாி� சார் ேசைவகள் ெதாடர்பான ஒப்பந்த காலம் ��வைடந்த 
பின்னர் எஞ்சிய காலத்திற்� அந்தப் பா�காப்�ப் பிாிவிடம் 
இ�ந்ேத பா�காப்� சார் ேசைவகைள கட்டண அ�ப்பைடயில் 
ெபற்�க் ெகாள்வதற்கான நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட்�ள்ளன. 
எனி�ம், 2013/04/19 ஆம் திகதி அந்தப் பா�காப்�ப் பிாிவின் 
எந்த ஒ� ஊழிய�ம் அன்ைறய தினம் அ�வலகக் கடைமக்� 
அறிக்ைகயிடாத காரணத்தினால் நி�வகத்தின் ேதாட்டங்களில் 
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பணியாற்�ம் ெதாழிலாளர்கைள அந்த விடயங்களின் நிமித்தம் 
ஈ�ப�த்த நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட்ட�.   

பின்னர் ேகள்வி விைல ம�க்கள் அைழக்கப்பட்� ெபா�த்தமான 
ஒ� பா�காப்�ச் ேசைவத் தரப்ைபத் ேதர்ந்ெத�த்�, பா�காப்� 
விடயங்கைள �ைறயாக ேமற்ெகாண்� ெசல்வதற்� நடவ�க்ைக 
எ�க்கப்பட்ட�. 

(ஆ) இ� பற்றி �ன்னாள் பணிப்பாள�க்� பல சந்தர்ப்பங்களில் 
எ�த்� �லம் அறிவிக்கப்பட்��ந்த�. 2015/01/09 ஆம் திகதி�ம் 
தி�த்திய இ�திக் கணக்�கள் அறிக்ைக அ�ப்பி ைவக்கப் 
பட்�ள்ள�. ஆயி�ம், இ� வைர உாிய ெகமராக் க�விைய மீள 
ஒப்பைடப்பதற்கான நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  

4.3 
(அ) ேதைவயான எண்ணிக்ைகயிலான பதவியணியினர் தற்ெபா�� 

நி�வகத்தில் பணியாற்றி வ�கின்றனர். ஏைனய ேதைவகளின் 
ேபாில் பதவியணியின� ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப நடவ�க்ைக 
எ�க்கப்ப�ம்.    

(ஆ) இந்தப் பதவியில் நிலவிய ெவற்றிடத்ைத நிரப்�வதற்� 02 
சந்தர்ப்பங்களின் ேபா� ெசய்திப் பத்திாிைக விளம்பரங்களின் 
�லம் விண்ணப்பங்கைள அைழப்பதற்� நடவ�க்ைக எ�க்கப் 
பட்��ந்த�. எனி�ம், த�தி�ைடய ஒ� விண்ணப்பதாரர் 
இல்லாத காரணத்தினால் ஆட்ேசர்ப்பில் தாமதம் ஏற்பட்ட�. 
ஆனா�ம் 2014.01.11 ஆம் திகதி �தல் ஆ�ைக சைபயின் 
அறி�ைரகளின் பிரகாரம் எம� அைமச்சின் சிேரஷ்ட உதவிச் 
ெசயலாளர் ஒ�வர் பதிவாளர் பதவிக்� பதில் அ�ப்பைடயில் 
கடைம �ாிவதற்காக நியமிக்கப்பட்டார். பதிவாளர் பதவியில் 
நில�ம் ெவற்றிடத்ைத நிரப்�வதற்� எதிர்காலத்தில் நடவ�க்ைக 
எ�க்கப்ப�ம்.  

 5. கணக்கீட்� விடயங்க�ம் நல்லாட்சி�ம் 

5. 1 பாதீட்�க் கட்�ப்பா�

���மான சகல சந்தர்ப்பங்களி�ம் உண்ைமயான ெசலவினத்ைத 
மதிப்பிடப்பட்ட ெசல� வைரயைறயி�ள் கட்�ப்ப�த்�வதற்� இந்த 
நி�வகத்தினால் நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்றன. ஆயி�ம், 
ஒ� சில சந்தர்ப்பங்களில், தவிர்க்க ��யாத காரணங்களின் ேபாில் 
இவ்வா� மதிப்பிடப்பட்ட அந்த வர�ெசல�த்திட்டத்தின் தர�க�க்�ம் 
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உன்ைமயான ெசலவினத் தர�க�க்�ம் இைடயில் வித்தியாசங்கள் 
ஏற்ப�கின்றன. எதிர்காலத்தில் �றித்த உண்ைமயான ெசலவினத்ைத 
மதிப்பிடப்பட்ட வர�ெசல�த்திட்டத்தின் ெசலவின வைரயைறயி�ள் 
���மான வைர கட்�ப்ப�த்�வதற்�த் ேதைவயான நடவ�க்ைககைள 
எ�க்�மா� அறி�ைரகள் வழங்கப்பட்�ள்ளன.  

5.2 தீர்� காணப்படா�ள்ள கணக்காய்�ப் பந்தி 

(அ) CR0111 என்ற இலக்கத்ைத உைடய ப்ராேடா ஜீப் வண்� 
தற்ெபா�� இந்த நி�வகத்திற்�ச் ெசாந்தமானதாக�ள்ள�. 
அதைனப் பதி� ெசய்வதற்�த் ேதைவயான 3.5 மில்�யன் �பா 
நிதி ெபா�த் திைறேசாியிடமி�ந்� ேகாரப்பட்�ள்ளதாயி�ம், 
அந்த வாகனத்ைத அத்தைகய ஒ� ெதாைகயான பணத்ைதச் 
ெசலவிட்�ப் பதி� ெசய்வ� என்ப� ெபா�ளாதார ாீதியில் 
பயனற்ற� என்பதால், அந்த வாகனத்திற்�ப் பதிலாக ஒ� ெகப் 
வண்�ைய ெபற்�த்த�வதாக அறிவிக்கப்பட்ட��ந்த�. ெபா�த் 
திைறேசாியினால் எம� நி�வகத்திற்� 02 ெகப் வாகனங்கள் 
வழங்கப்பட்�ள்ளன. எதிர்காலத்தில் இந்த வாகனத்ைத உலக 
உண�கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்� மீண்�ம் ஒப்பைடப்பதற்� 
அல்ல� ேவ� ெபா�த்தமான ஒ� நடவ�க்ைகைய எ�ப்பதற்� 
ஒ�ங்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்.  

(ஆ)  �றித்த அந்த அ�வலர்கள் �றிப்பிட்ட அந்தப் பாீட்ைசயின் 
ேதைவப்பா�கைளப் �ர்த்தி ெசய்� அதற்கான சான்றிதழ்கைள 
சமர்ப்பித்�ள்ளனர்.  

  (இ)   ஒப்பந்தங்கைள மீறிய05 �லைமப்பாிசில் ெப�நர்க�க்� எதிராக 
ஏற்ெகனேவ சட்ட நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட்�ள்ளன. அந்தப் 
�லைமப்பாிசில் ெப�நர்களில் இரண்� (02) நபர்க�க்� எதிராக 
2006 மற்�ம் 2010  ஆம் ஆண்�களில் நீதிமன்றத்தின் �லம் 
தீர்ப்� வழங்கப்பட்�, ��ப் பணத்ைத�ம் (�.8,648,820.00)  
இந்த நி�வகத்திற்�ச் ெச�த்�மா� கட்டைளயிடப்பட்�ள்ள�. 
எனி�ம், அந்த நபர்கள் அந்த நீதிமன்றத் தீர்ப்�க�க்� எதிராக 
மீண்�ம் உயர் நீதிமன்றத்தில் ேமன்�ைற�� ெசய்�ள்ளனர். 
எஞ்சிய இரண்� �லைமப்பாிசில் நன்ைம ெப�நர்களின� 
தற்ேபாைதய �கவாிகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் கிைடக்கக் 
��யதாக இல்லாததால் நீதிமன்றத்தின் �லம் அந்த வழக்� 
விசாரைணகள் இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளன. அவர்களில் �லைமப் 
பாிசில் ெப�நர் ஒ�வாின் பணத் ெதாைகையப் பதிவழிக்�மா� 
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சட்டமா அதிபாின் திைணக்களத்தி��ந்� அறி�ைரகள் வழங்கப் 
பட்�ள்ளன.   
ஆதலால் �றித்த அந்த �. 10,651,222.00 பணத் ெதாைகயில் �. 
2,002,400.00 ெதாைகேய (19%) அறவிட ��யாத நிைலயில் 
காணப்ப�கின்ற�.  �லைமப்பாிசிைலப் ெப�கின்ற ஒவ்ெவா� 
நபாின�ம் விாிவான விபரங்கள் பின்னிைணப்� (01) இல் 
தரப்பட்�ள்ளன.  

6. �ைறைமக�ம் கட்�ப்பா�ம்

�ைறைமக�ம் கட்�ப்பா�ம் என்ற விடயத்தின் கீழ் �ட்�க் காட்டப்
பட்�ள்ள நிதி நி�வாகம், ஆராய்ச்சிக் க�த்திட்டங்கள், ெசாத்�க்கள்
பாிபாலணம் மற்�ம் பதவியணியினர் நி�வாகம் என்பன ெதாடர்பில்
ேபாதிய நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�கின்றன.
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