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தூரஜநாக் கு

இலங்பகயின்ெமூகப்சபொருளொதொரஅபிவிருத்திற்குஉத்தரவொதம
ளித்து ிபலயொனவிவெொயஆரொய்ச்ெிமற்றும்புத்தொக்கமுபறபம
பயப்நபணுதல்

செயற்பணி

சகொள்பகவகுத்தபமத்தல், வெதியளித்தல், ஒருங்கிபணத்தல்,
கண்கொணித்தல்,

கணிப்பீடுசெய்தல்மற்றும்தொக்கங்கபளமதிப்பீடுசெய்தல்முதலி
யவற்றினூடொகவிவெொயஆரொய்ச்ெி,

அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்கள்நதெியஅபிவிருத்திக்
சகொள்பககபளந ொக்கி கர்வபதஉறுதிசெய்தல்
ந ோக்கங்கள்

ந ொக்கம் 1: விவெொயஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்கபளநதெியகுறிக்நகொள்களுடன்பரிட்ெயப்படச்செய்தல்
ந ொக்கம் 2:
நதெியவிவெொயஆரொய்ச்ெிமுபறபமயில்ஆற்றல்அபிவிருத்திபயநமம்படச்செய்தல்
ந ொக்கம் 3: உலகத்தரஆரொய்ச்ெி, அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅந்தஸ்துகபளஅபடதல்
ந ொக்கம் 4:
ிரல்முகவர் ிபலயங்களில்சதொடர்ச்ெியொனசெயலொற்றுபகமதிப்பீட்படநமம்படச்செய்தல்
ந ொக்கம் 5: நதெியவிவெொயஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்கள்சதொடர்பொனதகவல்பரம்பபலநமம்படச்செய்தலும்ம
ற்றும்அத்தபகயதகவல்கள்சதொடர்பொனவிழிப்புணர்பவஏற்படுத்துதலும்
ந ொக்கம் 6: NARSஇன் ிமித்தம்இ.வி.ஆ.சகொ.ெ.

ிறுவனெொர்ஆற்றபலவலுப்படுத்துதல்
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இ.வி.ஆ.சகோ.ெ. குறிக்நகோள்கள்
1.

விவெொயஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்களில்ெிறப்புத்தன்பமபயஅபடதல்

2.

நதெியஅபிவிருத்தி ிகழ்ச்ெி ிரலின்குறிக்நகொபளஅபடயும்சபொருட்டுவிவெொயஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்கபளப்பரிட்ெயப்படச்செய்தல்

3.

நதெியவிவெொயஆரொய்ச்ெிமற்றும்புத்தொக்கமுபறபமயின்
(விஞ்ஞொனம்மற்றும்சதொழில்நுட்பம்) ஆற்றபலஅபிவிருத்திசெய்தல்

4.

விவெொயஅபிவிருத்தி டவடிக்பககளுக்குஉதவும்சபொருட்டுநதபவபமயஉயந்தஆரொய்ச்
ெி ியமங்கபளநமம்படச்செய்தல்

5.

உலகதரஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅந்தஸ்துகபளஅபடயும்சபொருட்டுெர்வநதெ,
பிரொந்தியமற்றும்உள் ொட்டுரீதியொனகூட்டுறபவநமம்படச்செய்தல்

6.

நதெியஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்கள்சதொடர்பொன ிகழ்ச்ெித்திட்டங்களினதும் ிறுவனங்
களினதும்முன்நனற்றத்பதக்கண்கொணித்துமதிப்பிடுதல்

7.

நதெியவிவெொயஆரொய்ச்ெி,
அபிவிருத்திமற்றும்புத்தொக்கஅம்ெங்கள்சதொடர்பொன ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்சதொடர்பொனதக
வல்கபளப்பரம்பச்செய்தலும்மற்றும்அத்தபகய ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்சதொடர்பொனவிழிப்பு
ணர்பவஏற்படுத்துதலும்

8.

நதெியஅபிவிருத்தி ிகழ்ச்ெி ிரலின்குறிக்நகொபளஅபடயும்சபொருட்டுஇ.வி.ஆ.சகொ.ெ.
ிறுவனெொர்ஆற்றபலவலுப்படுத்துதல்
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சகையின் உறுை் பினர்கள் - 2016
1. ைலா ிதி எஸ்.எஸ்.பீ.டீ.ஜி. ஜயவர்த்தன /தகலவர், இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை, கைாழும் பு 07.
2. திரு என் .டீ.ஆர். வீரவர்த்தன/நமலதிை வனை் ைாதுைாை் ைாளர் அதிைதி,வனை்
ைாதுைாை் புத் திகணை்ைளம் .
3. திருமதி ஆர்.பி.ஆர். அமரசிங் ை /நமலதிைச் கசயலாளர், விஞ் ஞானத் கதாழில் நுட்ை
அகமச்சு, இலை்ைம் 408, ைாலி வீதி, கைாழும் பு 03.
4. ைலா ிதி ஏ.பி. ஹீன் ை ் த /நமலதிை விவசாயை் ைணிை் ைாளர் ாயைம் (ஆராய் ச்சி),
விவசாய ஏற் றுமதித் திகணை்ைளம் ,இலை்ைம் 1095, ைண்டி வீதி,நைராகதனிய (2016
சனவரி – மார்ச் மாதம் ).
5. திரு என் .ைமநை /ைணிை் ைாளர் (திட்டமிடல் ), சமூை நசகவைள் , லன் புரி மற் றும்
ைால் கடைள் அபிவிருத்தி அகமச்சு, இலை்ைம் 45,புனித கமை்ைல் வீதி, கைாழும் பு 03
(2016 சனவரி – மார்ச் மாதம் ).
6. திருமதி டீ.எம் .நஜ.நை. திஸா ாயை்ை /உதவிை் ைணிை் ைாளர் (திட்டமிடல் ), மின் வலு
சை்தி அகமச்சு, இலை்ைம் 80, நசர் ஏகனர்ஸ்ட் த சில் வா மாவத்கத, கைாழும் பு 07.
7. திரு என் .எஸ்.எச். தல் ைதது, இலை்ைம் 379, அம் பிட்டிய, ைண்டி.
8. திரு எச்.ஜி. குணசிங் ை / ைணிை் ைாளர் ாயைம் (கூட்டிகண ்த முைாகமத்துவம் ), ிதி
மற் றும் திட்டமிடல் அகமச்சு, கசயலைம் ,கைாழும் பு 01.
9. நைராசிரியர் நை. சமரசிங் ை /விவசாய பீடம் , நைராகதனிய ைல் ைகலை்ைழைம் ,
நைராகதனிய.
10. திரு ஆர். சஹீட் / ிகறநவற் றுை் ைணிை் ைாளர், நேலீஸ் பிஎல் சி, இலை்ைம் 25,
நைாஸ்கடர் இடம் , கைாழும் பு 10(2016 சனவரி – மார்ச் மாதம் ).
11. ைலா ிதி ஏ.ஆர். ஆரியரட்ன / கசயலாளர், இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை,கைாழும் பு(2016 சனவரி – ஏை் ரல் மாதம் ).
12. ைலா ிதி ஆர்.ஆர். விநஜநைான் , ைணிை் ைாளர் ாயைம் , விவசாயத் திகணை்ைளம் ,
நைராகதனிய.
13. ைலா ிதி எச்.எம் .பி. கித்சிறி, பிரதிை் ைணிை் ைாளர் ாயைம் , நதசிய ீ ரியல் வளங் ைள்
ஆராய் ச்சி அபிவிருத்தி முைவராண்கம.
14. டாை்டர் எஸ்.எஸ்.பி. சில் வா, ைணிை் ைாளர், மிருை ஆராய் ச்சி ிறுவைம் , நைராகதனிய.
15. ைலா ிதி ஐ.எஸ்.பீ. அநைசிங் ை, ைணிை் ைாளர், நதயிகல அராய் ச்சி ிறுவைம் ,
தலவாை்ைகல.
16. திரு டீ.வி. ை ்துலநசன, கசயலாளர், விவசாய இராஜாங் ை அகமச்சு, ைத்தரமுல் ல.
17. திரு எம் . மதவாராச்சி, ைணிை் ைாளர், சிஐ.சி, டீ.ஆர். விநஜவர்த்தன மாவத்கத,
கைாழும் பு 10.
18. ைலா ிதி நஜ.டீ.எச். விநஜவர்த்தன, கசயலாளர், இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை (2016 நமத மாதத்திலிரு ்து).
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கையர்
ைலா ிதி எஸ்.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தன
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ைலா ிதிஐ.எஸ்.பீ.
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திருஎன் .எஸ்.எச். தல் ைதாது
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திருஎச்.ஜி. சுமனசிங் ை
நைைராசிரியர்நை.
சமரசிங் ை

12

திருடீ.வி. ை ்துலநசன

13

திருஎம் . மதவாராச்சி

14

திருறிஸ்விசஹீட்
ைலா ிதிஆர்.ஆர்.
விநஜநைான்
நைராசிரியர்ஏ.ஆர்.
ஆரியரட்ன
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கூட்டம்
23.02.20
16
190-வது
கூட்டம்
29.03.20
191t16
வது
கூட்டம்
24.05.20
16
192-வது
கூட்டம்
28.06.20
16
193-வது
கூட்டம்
26.07.20
16
194-வது
கூட்டம்
30.08.20
16
195-வது
கூட்டம்
27.09.20
196t16
வது
கூட்டம்
25.10.20
16
197-வது
கூட்டம்
29.11.20
198t16
வது
கூட்டம்
27.12.20
16

இல.

188-வது
கூட்டம்
28.01.20
16

சகைக் கூட்டங் களுக் கான வரவு ைற் றிய விைரங் கள் :

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

X

X

X

X

X

X

X

X

X
வரவு
வரா
கம
வரா
கம

X
வரவு
வரா
கம
வரவு

X
வரவு
வரா
கம
வரா
கம

X
வரவு
வரவு

X
வரவு
வரவு

X
வரவு

வரவு

வரவு

X
வரவு
வரா
கம
வரவு

வரவு
வரவு

X
வரவு
வரா
கம
வரவு

வரவு
வரா
கம
வரா
கம
வரா
கம

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு
வரா
கம
வரவு

வரவு

வரா
கம
வரவு

வரா
கம
வரவு

வரா
கம
வரவு

வரா
கம
வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வரா
கம

வரா
கம

வரா
கம

வரா
கம

வரா
கம

வரா
கம

வரவு

X

X
வரா
கம

X
வரவு

X
வரா
கம

X
வரா
கம

X
வரா
கம

X

X

X

X

X

வரவு

வரவு

X
வரா
கம

வரவு

X
வரா
கம

X

X

X
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17
18

ைலா ிதிஎச்.எம் .பி. கித்சிறி
X
X
X
X
ைலா ிதிநஜ.டீ.எச்.
வரவு
விநஜவர்தன
X
X
X
சகையின் ைணிை் ைாளர்சகைை்கு ியமிை்ைை் ைடாத

X
வரவு

X
வரவு

X
வரவு

X
வரவு

X
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வரவு
வரவு

வரா
கம
வரவு

வரவு
வரவு

2016 ஆம் ஆண்டுைாலை் ைகுதியில் ைதிகனாருசகைை்கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. 2016
ஆம் ஆண்டுைாலை் ைகுயில் ைலா ிதிஎஸ். எஸ்.பீ.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தனசகையின் தகலவாராைஇரு ்தார். நைராசிரியர்ஏ.ஆர். ஆரியரட்ன 188-வது, 189வதுமற் றும் 190-வதுகூட்டங் ைளுை்குசகையின் கசயலாராைஇரு ்தார். ைலா ிதிநஜ.டீ.எச்.
விநஜவர்த்தன 2016
ஆம் ஆண்டுநமமாதத்திலிரு ்துசகையின் கசயலாளராை ியமிை்ைை் ைட்டுள் ளார். 191வதுகூட்டம் முதல் 198வதுகூட்டம் வகரஇவர்சகைை்கூட்டங் ைளுை்குகசயலாளராைவுவும் இரு ்தார்.
கணக் காய் வுமற் றும் முகாகமத்துவக் குழு-2016
2016 ஆம் ஆண்டுைாலை் ைகுதியில் , இ.வி.ஆ.கைா.ச.
ிதிமற் றும் ிருவாைவிடயங் ைள் கதாடர்பில் ைல ்துகரயாடும் கைாருட்டுஇ.வி.ஆ.கைா.ச.
ைணை்ைாய் வுமற் றும் முைாகமத்துவை்குழுவினால் ான் குகூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன.

இல.

1

கையர்

திருஎச்.ஜி.
சுமனசிங் ை

44வதுகூட்டம் 17.02.
2016

வரவு
வரவு

2

திருடீ.வி. ை ்துலநசன

3

திருமதிடீ.எம் .நஜ.நை.
திஸா ாயை்ை

4

திருமதிஆர்.பி.ஆர்.
அமரசிங் ை

5

திருமதிசுன ்தைத்மி
னி

45-வதுகூட்டம்
20.05.2016

46வதுகூட்டம்
06.10.2016

வரவு

வரவு

47வதுகூட்ட
ம்
22.12.2016
வரவு

வரவு

வரவு

வரவு

வராகம

வராகம
வரவு

வரவு
வரவு

வராகம
வரவு

வரவு

வரவு

வராகம

வராகம

வரவு

வரவு

வராகம
வரவு
வரவு

6

திருபி.எல் .

ாமநசன

திருமதிசுன ்தைத்மினி, ைணை்ைாய் வுஅத்தியட்சைர்,
ைணை்ைாய் வாயளர்அதிைதியின் திகணை்ைளம் , ைத்தரமுல் ல.
திருபி.எல் . ாமநசன, உள் ளைை்ைணை்ைாய் வாளர், ைமத்கதாழில் அகமச்சு, ைத்தரமுல் ல.
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அறிமுகம்
இலங் கைவிவசாயஆராய் ச்சிை்கைாள் கைை்ைானசகை (இ.வி.ஆ.கைா.ச.) 1987 இன் 47
ஆம் இலை்ைஇ.வி.ஆ.கைா.ச. சட்டம் சட்டவாை்ைம் கைற் றகதத்கதாடர் ்து 1987
ஆம் ஆண்டுதிசம் ைர்மாதம் 22 ஆம் திைதிைமத்கதாழில் அகமச்சின் கீழ் தாபிை்ைை் ைட்டது.
அன் றிலிரு ்து, இ.வி.ஆ.கைா.ச. நதசியவிவசாயஆராய் ச்சிமுகறகமயில் (நத.வி.ஆ.மு.)
விவசாயஆராய் ச்சிை்குஉதவுவதில் துல் லியமாைஈடுைட்டுவ ் துள் ளது. இ.வி.ஆ.கைா.ச.
ைட்டாயத்கதாழிற் ைாடுைளில் ஒன் றுயாகதனில் நத.வி.ஆ.மு.
முகறகமயில் உை ்தஒருசூழகலஏற் ைடுத்துவதன் மூலம் விவசாயத்துகறயில் ஆராய் ச்சிகய
யும் அபிவிருத்திகயயும் வலுை் ைடுத்தும் கைாருட்டுகைாள் கைைகளயும் திறமுகறத்திட்டங் ை
களயும் தயாரித்துவழங் குவதுஇதன் அடிை் ைகடை் கைாறுை் புை் ைணியாகும் .
ஆராய் ச்சிமுன் னுரிகமை் பிரிவுைகளஇனங் ைாணுதல் ,
அ ்த ் தத்துகறைளில் தைவல் ைகிர்வினூடாைைரஸ்ைரகூட்டுறவுை்குஉதவுதல் ,
ஆராய் ச்சியில் எதிர்ந ாை்கும் பிரச்சிகனைளுை்குதீர்வுைாணுதல் ,
அ ்த ் தை்குழுை்ைளின் கசயற் ைாடுைகளநமம் ைடுத்துவதில் ைங் ைளிை் புச்கசய் தல் என் ைனஇ ்
தஇ.வி.ஆ.கைா.ச. பிரதானகதாழிற் ைாடுைளாகும் .
தற் கைாழுதுஇ ் தசகையினால் தாபிை்ைை் ைட்டைன் னிகரண்டுநதசியகுழுை்ைள் ைாணை் ைடுகின்
றன.
i.
விவசாயஉயிரியல் கதாழில் நுட்ைம் ைற் றியநதசியகுழு (வி.உ.கதா.நத.கு.)
ii.
விவசாயஎ ்திரஉைைரணங் ைள் ைற் றியநதசியகுழு (வி.எ.உ.நத.கு.)
iii.
ீ ரியல் வளமற் றும் ைடற் கறாழில் ைற் றியநதசியகுழு ( ீ .வ.ை.நத.கு.)
iv.
பூவளர்ை்புஆராய் ச்சிமற் றும் அபிவிருத்திைற் றியநதசியகுழு (பூ.வ.ஆ.அ.நத.கு)
v.
வனங் ைள் ைற் றியநதசியகுழு (வ.நத.கு.)
vi.
ைால் கடைள் மற் றும் நைாழிவளர்ை்புைற் றியநதசியகுழு (ைா.நைா.வ.நத.கு.)
vii.
இயற் கைவளங் ைள் முைாகமத்துவம் ைற் றியநதசியகுழு (இ.வ.மு.நத.கு.)
viii.
இயற் கைவிவசாயம் ைற் றியநதசியகுழு (இ.வி.நத.கு.)
ix.
தாவரவளர்ை்புைற் றியநதசியகுழு (தா.வ.நத.கு.)
x.
தாவரை் ைாதுைாை் புைற் றியநதசியகுழு (தா.ைா.நத.கு.)
xi.
அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ைம் ைற் றியநதசியகுழு (அ.பி.கதா.நத.கு.)
xii.
சமூைை் கைாருளாதாரம் கைாள் கைை் ைகுை் ைாய் வுைற் றியநதசியகுழு
(ச.கைா.கைா.ை.நத.கு.)
இகவ தவிர, விநஷட விஞ் ஞான நசகவைளின் ிமித்தம் விநஷட விஞ் ஞானை் குழுை்ைளும்
ியமிை்ைை் ைட்டன. அகவயாவன பின் வருமாறு:
i.
இலங் கை உணவு விவசாய சஞ் சிகைை் ைதிை் ைாசிரியர் குழு
ii.
விவசாய ஆராய் ச்சி முைாகமத்துவம் மற் றும் கைாள் கை ைற் றிய நதசிய குழு
(வி.ஆ.மு.கைா.நத.கு.)
iii.
விவசாயத் தைவல் வகலயகமை் பு (AGRINET)
iv.
சர்வநதச கதாடர்புைள் ைற் றிய ஆநலாசகனை் குழு
v.
ஆராய் ச்சிை் கைாடுை் ைனவு ைற் றிய உை குழுை்ைள்
ெபபக்குஉரித்தளிக்கப்பட்டுள்ளசதொழிற்பொடுகள்
1.

விவெொயஆரொய்ச்ெிவிடயங்கபளஒழுங்கபமத்தல், ஒருங்கிபணத்தல்,
திட்டமிடுதல்மற்றும் ிபறநவற்றுதல்,
மற்றும்அபமச்ெரினொல்குறிப்பீடுசெய்யப்படொலம்எனும்ெம்பந்தப்பட்டஅத்தபகயஏபனய
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விடயங்கள்முதலியெகலவிடயங்கள்சதொடர்பிலும்அரெொங்கத்திற்குஆநலொெபனபயவழ
ங்குதல்.
2.

நதெியஆரொய்ச்ெிக்சகொள்பககபளயும்முன்னுரிபமகபளயும்வகுத்தபமத்தல்.

3.

நதெியஅபிவிருத்திக்குறிக்நகொள்பகநமலும்விரிவொக்கும்ந ொக்கில்விவெொயஆரொய்ச்ெியி
ன்ஒட்டுசமொத்தக்குறிக்நகொள்கபளயும்ந ொக்சகல்பலபயயும்வபரயறுத்தல்.

4.

விவெொயஆரொய்ச்ெி ிறுவகங்களுக்கும்மற்றும்தொபனங்களுக்கும்நதபவயொன ிதி,
மனிதவலுமற்றும்சபௌதீகவளங்கள்சதொடர்பிலும்மற்றும்அத்தபகய ிறுவனங்களினதும்,
தொபனங்களினதும்ஊழியர்களின்நெபவ ியதிகள்மற்றும் ிபந்தபனகள்சதொடர்பிலும்சபொ
ருத்தமொனஉரியஅதிகொரெபபகளுக்குெிபொரிசுகபளமுன்பவத்தல்.

5.

ிறுவனம்மற்றும்திபணக்களம்ெொர்ந்தவிவெொயஆரொய்ச்ெி ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கபளமீ ளொவு
செய்து ிதிமற்றும்திட்டமிடல்விடயத்திற்குப்சபொறுப்புபடயஅபமச்ெரின்அபமச்சுக்கு,
ிதியளித்தல்மற்றும்முன்னுரிபமசதொடர்பொனெிபொரிசுகபளமுன்பவத்தல்.

6.

விவெொயஆரொய்ச்ெியில்ெிறப்புத்தன்பமபயஊக்குவித்துஉதவுதல்.

7.

அரெொங்கத்திற்கும்மற்றும்விவெொயஆரொய்ச்ெி ிறுவகங்களுக்கும்இபடயில்ஒருசதொடர்பொ
டல்மொர்க்கமொகத்சதொழிற்படுதல்.

8.

ிறுவகங்களுக்குஇபடயில்விவெொயஆரொய்ச்ெிக்கருத்திட்டங்கபளஒழுங்கபமத்துஅத்த
பகயகருத்திட்டங்களுக்கு ிதியளித்தல்.

9.

முழுசமொத்தவிவெொயஆரொய்ச்ெித்துபறக்கொனநெபவகளின்
ிமித்தம்விநேடவிஞ்ஞொனநெபவகபளஒழங்கபமத்துஅத்தபகயநெபவகளுக்கு ிதிய
ளித்தல்.

10. விவெொயஆரொய்ச்ெி ிறுவகங்களுக்குஇபடயில் ிலவும்உறவுகபளநதெியமற்றும்ெர்வநத
ெஅளவில்நமம்படச்செய்தல்.
11. விவெொயஆரொய்ச்ெியுடன்சதொடர்புபடய ிறுவகங்களுக்குஇபடயிலொனபிரச்ெிபனகள்,
நதெியமற்றும்ெர்வநதெவிடயங்கள்என்பனசதொடர்பொனமொ ொடுகபளயும்மற்றும்கருத்த
பரங்குகபளயும்ஏற்பொடுசெய்துவழங்குதல்.
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12. விவெொயஆரொய்ச்ெிஊழியர்களுக்குபட்டப்பின்படிப்புப்பயிற்ெிகபளஒழுங்கபமத்தல்மற்று
ம்சவளி ொடுகளிலுள்ளஅங்கீ கரிக்கப்பட்டஆரொய்ச்ெி ிறுவகங்களின்விஞ்ஞொனிகபளப்பரி
மொற்றிக்சகொள்ளல்.
13. விவெொயஆரொய்ச்ெிக்கருத்திட்டங்களினதும்,
ிறுவகங்களினதும்மற்றும்பிரிவுகளினதும்செயலொற்றுபகபயஅவ்வப்சபொழுதுமீ ளொய்வு
செய்தல்.
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தகலவரின் அறிக்கக
2016 ஆம் ஆண்டுைாலை் ைகுதியில் ைதிகனாருசகைை்கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன.
நைராசிரியர்ஏ.ஆர். ஆரியரட்ன 188-வது, 189-வதுமற் றும் 190வதுகூட்டங் ைளுை்குசகையின் கசயலாராைஇரு ்தார். ைலா ிதிநஜ.டீ.எச். விநஜவர்த்தன 2016
ஆம் ஆண்டுநமமாதத்திலிரு ்துசகையின் கசயலாளராை ியமிை்ைை் ைட்டுள் ளார். 191வதுகூட்டம் முதல் 198வதுகூட்டம் வகரஇவர்சகைை்கூட்டங் ைளுை்குகசயலாளராைவுவும் இரு ்தார். இ.வி.ஆ.கைா.ச.
ிதிமற் றும் ிருவாைவிடயங் ைள் கதாடர்பில் ைல ்துகரயாடும் கைாருட்டுஇ.வி.ஆ.கைா.ச.
ைணை்ைாய் வுமற் றும் முைாகமத்துவை்குழுவினால் ான் குகூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. 2013
மற் றும் 2014 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான வருடா ்த அறிை்கைைள் ைாராளுமன் றத்திற் கு
சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டன. 2015 ஆம் ஆண்டிற் ைான வருடா ்த அறிை் கை ைமத்கதாழில்
அகமச்சுை்கு சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டது. புதிய ஊழியர்ைள் ஆட்நசர்த்துை்கைாள் ளை் ைட்டு
ிறுவைத்திலிரு ்த கவற் றிடங் ைள் ிரை் ைை் ைட்டன.
இ.வி.ஆ.கைா.ச. ைட்டாயத்கதாழிற் ைாடுைளில் ஒன் றுயாகதனில் நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சி
முகறகமயில் (நத.வி.ஆ.மு.)
உை ்தஒருசூழகலஏற் ைடுத்துவதன் மூலம் விவசாயத்துகறயில் ஆராய் ச்சிகயயும் அபிவிருத்
திகயயும் வலுை் ைடுத்தும் கைாருட்டுகைாள் கைைகளயும் திறமுகறத்திட்டங் ைகளயும் தயாரித்
துவழங் குவதுஇதன் அடிை் ைகடை் கைாறுை் புை் ைணியாகும் .ஆராய் ச்சிமுன் னுரிகமை் பிரிவுை
களஇனங் ைாணுதல் ,
அ ்த ் தத்துகறைளில் தைவல் ைகிர்வினூடாைைரஸ்ைரகூட்டுறவுை்குஉதவுதல் ,
ஆராய் ச்சியில் எதிர்ந ாை்கும் பிரச்சிகனைளுை்குதீர்வுைாணுதல் ,
அ ்த ் தை்குழுை்ைளின் கசயற் ைாடுைகளநமம் ைடுத்துவதில் ைங் ைளிை் புச்கசய் தல் என் ைனஇ ்
தஇ.வி.ஆ.கைா.ச. பிரதானகதாழிற் ைாடுைளாகும் .
தற் கைாழுதுஇ ் தசகையினால் தாபிை்ைை் ைட்டைன் னிகரண்டுநதசியகுழுை்ைள் ைாணை் ைடுகின்
றன.தற் கைாழுதுஇ ் தசகையினால் தாபிை்ைை் ைட்டைன் னிகரண்டுநதசியகுழுை்ைள் ைாணை் ை
டுகின் றன. 2016 ஆம் ஆண்டில் ான் கு புதிய குழுை்ைள் ியமிை்ைை் ைட்டன. ீ ரியல் வளங் ைள்
ைற் றிய நதசிய குழு, வனங் ைள் ைற் றிய நதசிய குழு, இயற் கை விவசாயம் ைற் றிய நதசிய
குழு, ைால் கடைள் மற் றும் நைாழி வளர்ை்பு ைற் றிய நதசிய குழு என் ைன புதிதாை
ியமிை்ைை் ைட்ட அத்தகைய நதசிய குழுை்ைளாகும் . இது தவிர, விநஷட விஞ் ஞான
நசகவைளின் ிமித்தம் ஐ ்து விநஷட விஞ் ஞானை் குழுை்ைளும் ியமிை்ைை் ைட்டன.
ிைழும் ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டங் ைகள மதிை் பிடுவதற் கும் , நதசிய ஆராய் ச்சி
முன் னுரிகமைள் ைற் றி ைல ் துகரயாடி நதசிய நவகலயரங் குைகள ஏற் ைாடு கசய் வதற் கும்
புதிய ஆராய் ச்சி முன் கமாழிவுைகள நுணுகி ஆராயும் ிமித்தம் இ.வி.ஆ.கைா.ச.
அலுவலர்ைள் 42 குழுை் கூட்டங் ைகள டத்தினர். ிதியிடும் ிமித்தம் 2016ஆம் ஆண்டில் ,
44புதிய ஆராய் ச்சி ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைள் /ைருத்திட்டங் ைள் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டிரு ்தன.
விவசாயத் திகணை்ைளத்திலிரு ்து இருைத்து இரண்டு (22)ைருத்திட்டங் ைளும் , விவசாய
ஏற் றுமதித் திகணை்ைளத்திலிரு ்து 01 ைருத்திட்டமும் , கேை்டர் கைாை் நைைடுவ விவசாய
ஆராய் ச்சி ையிற் சி ிறுவைத்திலிரு ் து 01ைருத்திட்டமும் , நதயிகல ஆராய் ச்சி
ிறுவை்ததிலிரு ்து03ைருத்திட்டங் ைளும் , இறை் ைர் ஆராய் ச்சி ிறுவைத்திலிரு ் து
02ைருத்திட்டங் ைளும் , கதன் கன ஆராய் ச்சி ிறுவைத்திலிரு ் து ஒரு ைருத்திட்டமும் ,
அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ை ிறுவைத்திலிரு ்து 01ைருத்திட்டமும் , மற் றும் நதசிய
ைல் ைகலை்ைழை முகறகமயிலிரு ் து 13ைருத்திட்டங் ைளும் மதிை் பிடை் ைட்டு சிைாரிசு
கசய் யை் ைட்டிரு ்தன. 2016 ஆம் ஆண்டில் இயங் கிய ைருத்திட்டங் ைளின் எண்ணிை்கை
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பின் வருமாறு: விவசாயத் திகணை்ைளத்தின் 60ைருத்திட்டங் ைள் , விவசாய ஏற் றுமதித்
திகணை்ைளத்தின் 03ைருத்திட்டங் ைள் , கேை்டர் கைாை் நைைடுவ விவசாய ஆராய் ச்சி ையிற் சி
ிறுவைத்தின் 01ைருத்திட்டம் , மற் றும் நதசிய ைல் ைகலை்ைழைங் ைளின் 18ைருத்திட்டங் ைள் .
2016 ஆம் ஆண்டில் இயங் கிய கமாத்த ைருத்திட்டங் ைளின் எண்ணிை்கை 83 ஆகும் .
வித்தியாசமான பிரிவுைளின் கீழ் நதசிய ஆராய் ச்சி முன் னுரிகம ஆவணத்கதத்
கதாகுை்கும் ிமித்தம் அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் குைள் டத்தை் ைட்டன. உணவுை்
ையிர்ைள் உற் ைத்திை் கைாருளியல் , ஆ.அ. நதகவைள் , ையிர் ைல் லினத்துவம் , வன
ஆராய் ச்சியின் தற் நைாகதய ிகல, இயற் கை விவசாயம் மற் றும் கைாள் கைைள்
என் ைவற் றின் தற் நைாகதய ிகல முதலியவற் கற இனங் ைாணும் ிமித்தம் ிபுணத்துவ
ஆநலாசகன நவகலயரங் குைள் டத்தை் ைட்டன. ஆராய் ச்சி முடிவுைகள அை்ைகறயுகடய
தரை் புைளுை்கு இகடயில் ைரம் ைல் கசய் யும் கைாருட்டு ‘சிதமு விதுனனின் - ேுதமு ரட்ட
கைாவிதனின் ’என் ற ஒரு நூல் ைமை்ைாரர் வார ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தின் நைாது
பிரசுரிை்ைை் ைட்டது. ஆராய் ச்சித் தைவல் ைகளை் ைரம் ைல் கசய் யும் கைாருட்டு இலங் கை
உணவு விவசாய சஞ் சிகைைளும் (இ.உ.வி.ச.) பிரசுரிை்ைை் ைட்டன. 2016 ஆம் ஆண்டிற் கு பூ
வளர்ை்பு ஆராய் ச்சிை்ைான ஒன் ைதாவது நதசிய மா ாடு (NASFLOR - 2016)இ.வி.ஆ.கைா.ச.
மற் றும் நதசிய பூங் ைாை்ைள் திகணை்ைளம் ஆகியவற் றினால் கூட்டு ிைழ் ச்சித்திட்டமாை
ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டது. இதன் நைாது 30ஆராய் ச்சிை் ைத்திரங் ைளும் சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டன.
2012 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு வகரயான பூ வளர்ை்பு ஆராய் ச்சிை்ைான நதசிய மா ாட்டு
டவடிை்கை விடயங் ைகள அச்சிடும் ைணிைள் இடம் கைற் று வருகின் றன. விஞ் ஞானிைள்
அவர்ைளின் ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டங் ைளின் அடிை் ைகடயில் விஞ் ஞான ஆை்ைங் ைகள
எழுதும் வகையில் அ ் த விஞ் ஞானிைளின் விஞ் ஞான ரீதியான கதாழிகல அபிவிருத்தி
கசய் யும் கைாருட்டு விஞ் ஞான ஆை்ைங் ைள் எழுதல் ைற் றிய நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது.
விவசாயை் ைட்டை் பின் ைடிை் பு ிறுவைத்தில் (வி.ை.ை. ி.) பிஎச்டீ மட்டத்தில் 06 பிஎச்டீ
ஆராய் ச்சியாளர்ைளுை்கு புலகமை் ைரிசில் ைள் வழங் ைை் ைட்டன. எனினும் , வி.ை.ை. ி
ஒநரகயாரு விண்ணை் ைதாரர் மாத்திரநம தாவர வளர்ை்புை் பிரிவில் பிஎச்டீ ையிற் சிகய
ஏற் றுை்கைாண்டிரு ்தார். நத.வி.ஆ.மு. நதகவை் ைாட்கடை் கூட்டிகணை்கின் ற 2017-201
நவகலத்திட்டம் ைங் ைாளநதச விவசாய ஆராய் ச்சி சகைை்கும் (ை.வி.ஆ.ச.) மற் றும்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகைை்கும் இகடயில் வகரயை் ைட்டு ை.வி.ஆ.ச. சகைை்கு சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டது.
இ ்த நவகலத்திட்டம் ை.வி.ஆ.ச. சகையில் 2016 ஆம் ஆண்டு வம் ைர் மாதம் 21-22 ஆம்
திைதிைளில் முடிவு கசய் யை் ைட்டு கைச்சாத்திடை் ைட்டது. இலங் கைை் பிரதி ிதிைளின்
விஜயத்தின் நைாது, உணவுை் ையிர்ைள் பிரிவு கதாடர்பில் டர்ைைாவிலும் அதகனச் சூழவுள் ள
ைகுதிைளிலும் ைலை் பு மரை்ைறி விகத உற் ைத்தி மற் றும் ைால் கட வளர்ை்பு ஆகியவற் றுடன்
சம் ை ்தை் ைட்ட தனியார் துகற ிறுவனங் ைகளயும் ஆ.அ. ிறுவைங் ைகளயும்
ைார்கவயிட்டனர்.
இ.வி.ஆ.கைா.ச. எம் எஸ்சி மற் றும் பிஎச்டீ ஆகிய மட்டத்தில் ையிற் றை் ைடும் ிமித்தம் ைல
எண்ணிை்கையான விஞ் ஞானிைளின் ிமித்தம் நத.வி.ஆ.மு. இன் 2017-2021 ஆம்
ஆண்டுைளுை்ைான ையிற் சித் நதகவை் ைாட்கட இனங் ைண்டுள் ளது. இ.வி.ஆ.கைா.ச.
கிகடை்ைை்கூடிய ஆராய் ச்சியாளர்ைளின் தற் நைாகதய ிகல, தகைகம மற் றும் ஒழுை்ை
ரீதியான அம் சங் ைள் , 2016-2020 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியிலான ஓய் வூதியம் முதலிய
விடயங் ைகளயும் மீளாய் வு கசய் துள் ள அநத ந ரம் விஞ் ஞானிைளின் தகைகம ரீதியில்
அவர்ைளின் வயதுை் பிரிவுைகளயும் ைகுை் ைாய் வு கசய் துள் ளது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. நத.வி.ஆ.மு.
ிறுவைங் ைளில் ையிற் சி கைற் ற விஞ் ஞானிைளுை்கு தற் கைாழுது ைற் றாை்குகற ிலவுவதால்
ையிற் சிை்கு அதிை முன் னுரிகம அளிை்ை நவண்டும் என ைமத்கதாழில் அகமச்சுை்கும் ,
கைாதுத் திகறநசரிை்கும் அறிவித்துள் ளது. ஆகையால் , நதசிய திட்டமிடல் திகணை்ைளம்
அடுத்த ஐ ் து ஆண்டுைளில் ஆற் றல் ைட்டிகயழுை் ைலுை்கு 1,695 மில் லியன் ரூைா
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கதாகைகயான் கற சிைாரிசு கசய் தது. குழு ிர்மாணம் , ந ர முைாகமத்துவம் மற் றும்
ஊை்குவிை் பு என் ைவற் றினூடாை இ.வி.ஆ.கைா.ச. உற் ைத்தித்திறன் நமம் ைாடு ிமித்தம் ஆற் றல்
ைட்டியழுை் பும் நவகலயரங் கில் , இ.அ. ி. ி. ஒரு ாள் ையிற் சி ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தின் நைாது
இ.வி.ஆ.கைா.ச. ஊழியர்ைளுை்கும் ையிற் சியளிை்ைை் ைட்டது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. ைாதுைாை் பு
முகறகமகய நமம் ைடுத்தும் கைாருட்டு புதிய நுகழவாயிகலை் கைாருத்துவதற் கும் மற் றும்
ிறுவைத்தின் வடிைாலகமை் பு முகறகமகய நமம் ைடுத்துவதற் கும் ிர்மாணை் ைணிைள்
நமற் கைாள் ளை் ைட்டன.
இ.வி.ஆ.கைா.ச. குறித்த ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் கமச்சத்தை்ைளவான ைணிைகள
நமற் கைாண்டு ிகறநவற் றியிரு ்தது. இத்தகைய கசயற் ைாடுைகள நமற் கைாண்டு
ிகறநவற் றும் ிமித்தம் தமது உயர் ் த உன் னத ஒத்துகழை் கை ல் கியகமை்கு சகையின்
உறுை் பினர்ைளுை்கும் மற் றும் சகையி்ன சைல ஊழியர்ைளுை்கும் எனது ன் றிகயத்
கதரிவித்துை் கைாள் ள விரும் புகின் நறன் .

ைலா ிதி எஸ்.எஸ்.பீ.டீ.ஜி. ஜயவர்த்தன
தகலவர்
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ைணிை் ைாளரின் அறிக்கக
விவசாய ஆரய் ச்சிகயத் திட்டமிடுதல் , ஒழுங் ைகமத்தல் , ைண்ைாணித்தல் மற் றும்
ஒருங் கிகணத்தல் அநத ந ரம் விவசாயத்தில் ஆராய் ச்சியுடன் சம் ை ்தை் ைட்ட விடயங் ைள்
கதாடர்பில் அரசாங் ைத்திற் கு ஆநலாசகன வழங் குதல் நைான் றவற் றுை்கு ஒரு மத்திய
முைவர் ிகலயமாை விளங் குகின் ற இ.வி.ஆ.கைா.ச. தற் நைாகதய நதகவைளுை்கு இணங் ை
ஆராய் ச்சி விடயங் ைளுை்கு வழிைாட்டுவதில் மிை இன் றியாகமயாத ஒரு ைங் ைளிை் கைச்
கசய் ய நவண்டியுள் ளது. தற் கைாழுது, இ.வி.ஆ.கைா.ச. பிரதானமாை நதசிய விவசாய
ஆராய் ச்சித் திட்டத்கத கவற் றிைரமாை வகுத்தகமத்து கசயற் ைடுத்துதல் மற் றும்
அை்ைகறயுகடய தரை் ைைளுை்கு நவகலயரங் குைகளயும் ைருத்தரங் குைகளயும் டத்துதல்
ஆகியவற் றினூடாை தனது குறிை்நைாள் ைகள அகட ் து வருகின் றது.
ஆராய் ச்சி முகாகமத்துவம்
a) ஜதசிய விவசாய ஆராய் ச்சித் திட்டம் (ஜத.வி.ஆ.தி.) - ஆண்டு 2016
நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சி முகற (நத.வி.ஆ.மு.) ிறுவைங் ைளினதும் நதசிய
ைல் ைகலை்ைழைங் ைளின் விவசாயம் சம் ை ்தை் ைட்ட பீடங் ைளினதும் ஆராய் ச்சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைள் இலங் கையின் நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சித் திட்டத்தில் (நத.வி.ஆ.தி.)
உள் ளடங் குகின் றன. இ ்த ிைழ் ச்சித்திட்டங் ைள் ிரல் அகமச்சுை்ைளின் கைாள் கைைளிலும்
மற் றும் குறிை் ைாை குறிை் பிட்டகவாரு ைாலத்திற் ைான அரசாங் ைத்தின் அபிவிருத் தி சார் ்த
கைாள் கை நவகலச்சட்டைத்திலும் இனங் ைாணை் ைட்டுள் ள முன் னுரிகமை் பிரிவுைளுை்கு
இணங் ை திட்டமிட்டு வடிவகமை்ைை் ைட்டுள் ளன. ைல் ைகலை்ைழைங் ைளின் விவசாயம்
சம் ை ்தை் ைட்ட பீடங் ைள் அ ்தை் பீடங் ைளின் ைல் வித் நதகவை் ைாடுைளுை்கும் அநத ந ரம்
முை்கியமான நதசிய விடயங் ைளுை்கும் இணங் ை அவற் றின் ஆராய் ச்சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைகள திட்டமிட்டு வகரயறுத்துை்கைாள் கின் றன.
இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகை குறிை் பிட்டகவாரு ைாலை் ைகுதிற் கு
நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சித் திட்டத்கதத் தயாரிை் ைதற் ைான ஒரு நதசிய ஆவணத்தில்
கதாகுை்ைை் ைடுதல் நவண்டும் என் ற வித்தியாசமான அகமச்சுைளின் கீழ் கதாழிற் ைடுகின் ற
சைல நத.வி.ஆ.மு. ிறுவைங் ைளினதும் ஆராய் ச்சி ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைகள ஏற் று
டத்துகின் றது. இ ்த ஆவணம் அ ் த ிறுவைங் ைளின் ஆராய் ச்சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைளில் /ைருத்திட்டங் ைளில் ிதியிடுவகதை் ைருத்திற் கைாள் ளும் ிமித்தம்
நதசிய வரவுகசலவுத்திட்டத் திகணை்ைளத்திற் கு/ கைாதுத் திகறநசரிை்கு
சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டுள் ளது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகைை்கு ஒை் ைகடை்ைை் ைட்ட ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைள்
ிதியிடுவது கதாடர்ைான சிைாரிசுைகள முன் கவை்கும் கைாருட்டு இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையில்
கதாழிற் ைடுகின் ற நதசிய விடயை் குழுை்ைளினால் மதிை் பிடை் ைடுகின் றன. அத்தகைய
ஆராய் ச்சி ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைளின் / ைருத்திட்டங் ைளின் ிதியிடும் விடயங் ைகள
பிரைல் லிை் ைடுத்துவதற் ைான ஒரு கைாறிமுகறத்திட்டம் மற் றும் ிறுவைங் ைளின் ஆராய் ச்சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைள் என் ைவற் றுை்ைான முற் நைாை்குை் ைண்ைாணிை் புை்
கைாறிமுகறத்திட்டங் ைள் இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும் நத.வி.ஆ.மு. ஆகியவற் றினால்
வகுத்தகமை்ைை் ைட்டு நமற் கைாள் ளை் ைட்டுள் ளன.
2016 ஆம் ஆண்டில் , அநத ஆண்டு ிதியிடும் ிமித்தம் 44 புதிய ஆராய் ச்சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைள் / ைருத்திட்டங் ைள் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டிரு ்தன. விவசாயத்
திகணை்ைளத்திலிரு ் து கிகடத்த இருைத்து இரண்டு (22)ைருத்திட்டங் ைளும் , விவசாய
ஏற் றுமதித் திகணை்ைளத்திலிரு ்து கிகடத்த 01ைருத்திட்டதும் , கேை்டர் கைாை் நைைடுவ
விவசாய ஆராய் ச்சி ையிற் சி ிறுவைத்திலிரு ்து கிகடத்த 01ைருத்திட்டமும் , நதயிகல
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ஆராய் ச்சி ிகலயத்திலிரு ்து கிகடத்த 03ைருத்திட்டங் ைளும் , இறை் ைர் ஆராய் ச்சி
ிறுவைத்திலிரு ்து கிகடத்த 02ைருத்திட்டங் ைளும் , கதன் கன ஆராய் ச்சி ிறுவைத்திலிரு ் து
கிகடத்த ஒரு ைருத்திட்டமும் , அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ை ிறுவைத்திலிரு ் து
கிகடத்த 01ைருத்திட்டமும் , நதசிய ைல் ைகலை்ைழை முகறகமயிலிரு ்து கிகடத்த
13ைருத்திட்டங் ைளும் மதிை் பீடு கசய் யை் ைட்டு சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டுள் ளன. விவசாயத்
திகணை்ைளத்தின் 60 ைருத்திட்டங் ைளும் , விவசாய ஏற் றுமதித் திகணை்ைளத்தின் 03
ைருத்திட்டங் ைளும் , கேை்டர் கைாை் நைைடுவ விவசாய ஆராய் ச்சி ையிற் சி ிறுவைத்தின் 01
ைருத்திட்டமும் , நதசிய ைல் ைகலை்ைழைங் ைளின் 18 ைருத்திட்டங் ைளும் 2016 ஆம் ஆண்டு
இயங் கிய ைருத்திட்டங் ைளாகும் . 2016 ஆம் ஆண்டு இயங் கிய கமாத்தை் ைருத்திட்டங் ைளின்
எண்ணிை்கை 83 ஆகும் .
b) இ.வி.ஆ.ககா.ச. ஜதசிய குழுக்கள்
i)

விவசாய உயிரியல் கதாழில் நுட்ைம் ைற் றிய ஜதசிய குழு (வி.உ.கதா.ஜத.கு.)

2016 ஆம் ஆண்டில் , விவசாய உயிரியல் கதாழில் நுட்ைம் ைற் றிய நதசிய குழுவினால் 7
கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. தாவர மரைணு ஆராய் ச்சி ிகலயத்தின் (தா.ம.ஆ. ி.) நமலதிைை்
ைணிை் ைாளர் ைலா ிதி ைாமினி சமரசிங் ை இ ் தை் குழுவின் தகலவராைை் ைணியாற் றினார்.
இ.வி.ஆ.கைா.ச. சிநரஷ்ட விஞ் ஞானி ைலா ிதி ைத்மினி சி கிரிேைம இ ்தை் குழுவின்
ஒருங் கிகணை் ைாளராைை் ைணியாற் றினார். அ ்தை் ைாலை் ைகுதியில் , ஆறு நத.வி.ஆ.மு.
ிைழ் ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டங் ைள் ைண்ைாணிை்ைை் ைட்டன. மூன் று ைல் ைகலை்ைழைை்
ைருத்திட்டங் ைள் ிதியிடும் ிமித்தம் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டு NARP-NUS -2016
ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தில் உள் ளடை்ைை் ைட்டன. 2016 ஆம் ஆண்டில் , 13விவசாய உயிரியல்
கதாழில் நுட்ைை் ைருத்திட்டங் ைள் விவசாயத் திகணை்ைளத்தின் விஞ் ஞானிைளினாலும் (10)
ைல் ைகலை்ைழை ிைணர்ைளினாலும் (03) NARP ிைழ் ச்சித்திட்டத்தின் கீழ்
நமற் கைாள் ளை் ைட்டன. ான் கு NARPைருத்திட்டங் ைளின் ஸ்தல ரீதியான ைருத்திட்டை்
ைண்ைாணிை் புை் ைணிைள் தாவர கவரசு சுட்டி ிகலயத்தில் (தா.கவ.சு. ி.)
நமற் கைாள் ளை் ைட்டன. இ ்த சைல ைருத்திட்டங் ைளும் திருை் தியான கைௌதீை
முன் நனற் றத்கதை் ைாண்பித்திரு ்தன. ஆயினும் , இவற் றின் ிதி முன் நனற் றம்
திருை் திைரமாை அகமயவில் கல. ‘இலங் கையில் விவசாய உயிரியல் கதாழில் நுட்ைத்திலுள் ள
தற் நைாகதய ிகலயும் எதிர்ைால வழிைாட்டல் ைளும் ’என் ற தகலை் பில் ஒரு நவகலயரங் கு
டத்தை் ைட்டது. அ ்த நவகலயரங் கு டவடிை்கையின் அடிை் ைகடயில் , ‘இலங் கையின்
விவசாய உயிரியல் கதாழில் நுட்ை ஆராய் ச்சியிலுள் ள நதசிய முன் னுரிகமைள் ’ைற் றிய
இறுதி ைல் ஆவணம் தயாரிை்ைை் ைட்டு இறுதிை் ைருத்துகரைளின் ிமித்தம் குழுவின்
உறுை் பினர்ைளுை்கு இகடயில் ைகிர் ்தளிை்ைை் ைட்டது.
ii)

விவசாய இயந் திர உைகரணங் கள் ைற் றிய ஜதசிய குழு (வி.இ.உ.கத.கு.)

விவசாய இய ்திர உைைரணங் ைள் ைற் றி நதசிய குழு விவசாயை் கைாறிமுகறை் ைடுத்தலின்
மூலம் ஆராய் ச்சிகயயும் அபிவிருத்திகயயும் ஒருங் கிகணத்து உதவும் கைாருட்டு
இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையினால் ியமிை்ைை் ைட்ட முை்கிய அை்ைகறயுகடய தரை் பு
ிறுவனங் ைகளை் பிரதி ிதிை் ைடுத்துகின் ற ிபுணர்ைகள உள் ளடை்கியிரு ்தது.
நைராசிரியர் எம் .ஏ.ஆர்.வி. கைா்னா ் து குழுவின் தகலவராைை் ைணியாற் றினார். திரு சமீர
திஸா ாயை்ை குழுவின் ஒருங் கிகணை் ைாளராைை் ைணியாற் றினார். கைாறிமுகறை் ைடுத்தல்
அம் சமானது விவசாயத்தில் முன் னுரிகமை் பிரிவுைளிலும் , அண்கம ைாலை் கைாள் கைைள்
கசயற் ைடுத்துகையிலும் எை் கைாழுதும் ஒரு அம் சமாை இரு ்துள் ளது என் ைதுடன்
விவசாயத்தில் விவசாய இரசாயனை் ைதார்த்தங் ைகளை் குகறத்து நைாதிய ிகலயான
ையிர் உற் ைத்திற் கு வழிவகுை்கும் வகையில் அ ்தை் கைாறிமுகறை் ைடுத்தகல
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கைாருத்தமான ஒரு பிரதியீடாை ஆை்கியுள் ளது. விவசாயத் துகறை்குை் கைாருத்தமான
கைாறிமுகறை் ைடுத்தல் அம் சங் ைகள இனங் ைாணுதல் , விவசாயத்திலுள் ள தற் நைாகதய
அபிவிருத்திகயயும் உரிய விடயங் ைகளயும் அகடயாளை் ைடுத்தும் கைாருட்டு
அதற் கிணங் ை ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைகள வகுத்தகமத்தல் என் ைன இ ்தை் குழுவின்
குறிை்நைாள் ைளாை விளங் குகின் றன. இ ்தை் குழு தற் நைாகதய கைாறிமுகறை் ைடுத்தல்
டைடிமுகறயின் ிகலகய இனங் ைண்டுள் ளது. அதற் கிணங் ை ஆராய் ச்சி
முன் னுரிகமைகள இனங் ைாணும் விடயம் முடிவு கசய் யை் ைட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை்
ைகுதியில் ஒரு குழுை் கூட்டம் டத்தை் ைட்டது.

iii)

நீ ரியல் வளங் கள் ைற் றிய ஜதசிய குழு (நீ .வ.ஜத.கு.)

இ ்தை் குழு 2016 ஆம் ஆண்டில் சகையினால் ியமிை்ைை் ைட்டது. நைராசிரியர் உைாலி
அமரசிங் ை குழுவின் தகலவராைை் ைணியாற் றினார். ைலா ிதி ை் ராங் ை் ிரஞ் ஜன் குழுவின்
ஒரங் கிகண்ைைாளராைை் ைணியாற் றினார். NARP 2017இன் ிமித்த்ம குழு இரண்டு
ைருத்திட்டங் ைகள மதிை் பீட்டிற் கு உட்ைடுத்தியது. அ ்த ஆராய் ச்சிை் பிநரரகணைள் இரண்டு
மீளாய் வாளர்ைளின் ைருத்துகரைளுை்கு அகமய குழுவினால் NARP 2017இன் ிமித்தம்
அங் கீைரிை்ைை் ைடவில் கல. குழு ஒரு அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் கை டத்தியதன்
மூலம் 2017-2021 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான ீ ரியல் வளங் ைள் ைற் றிய ஆராய் ச்சி
முன் னுரிகமைள் ஆவணத்கதத் தயாரித்து உரிய ிறுவைங் ைளுை்கு இகடயில்
ைகிர் ்தளித்தது.
iv)

பூ வளர்ை்பு ஆராய் ச்சி அபிவிருத்தி ைற் றிய ஜதசிய குழு (பூ.வ.ஆ.அ.ஜத.கு.)

நதசிய பூங் ைாை்ைள் திகணை்ைளத்தின் (நத.பூ.தி.) ைணிை் ைாளர் ாயைம் திரு நை.
ாணயை்ைார யாை் ைா குழுவின் தகலவராை ியமிை்ைை் ைட்டார். இ.வி.ஆ.கைா.ச. சிநரஷ்ட
ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர் ைலா ிதி எஸ்.எம் .பி. ச ்திரா ைத்மினி குழுவின்
ஒருங் கிகணை் ைாளராைை் ைணியாற் றினார். 2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் ,
NARPைருத்திட்டங் ைளின் முன் நனற் றத்கத மதிை் பிடுதல் , புதிய NARPைருத்திட்டங் ைகள
விளம் ைரை் ைடுத்தல் , அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் குைகள ஒருங் கிகணத்தல் , பூ
வளர்ை்பு ஆராய் ச்சியின் ஒன் ைதாவது நதசிய மா ாட்கட (9-வது NASFLOR) டத்தல்
ஆகியவற் றின் ஆகியவற் றின் ிமித்தம் ான் கு குழுை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. இரண்டு
ிைழும் ைருத்திட்டங் ைள் மதிை் பிடை் ைட்டன. இ ்தை் ைருத்திட்டங் ைள் ருேுணுை்
ைல் ைகலை்ைழைத்தின் விவசாய பீடத்தில் டத்தை் ைட்டன. புதிய ைருத்திட்டங் ைள் துருவி
ஆராயை் ைட்டு NARP 2017இன் ிமித்தம் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டன. பூ வளர்ை்புத் துகறயின்
ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைகள இனங் ைாணும் கைாருட்டு அை்ைகறயுகடய தரை் பு
நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது.

v)

வனம் ைற் றிய ஜதசிய குழு (வ.ஜத.கு.)

புதிதாை ியமிை்ைை் ைட்ட வனம் ைற் றிய நதசிய குழு தகலவகரயும் 10 உறுை் பினர்ைகளயும்
உள் ளடை்கியிரு ்தது. நைராசிரியர் நேம ்தி ரணசிங் ை குழுவின் தகலவராைை்
ைணியாற் றினார். திருமதி சத்துரங் ை தவுலைல குழுவின் ஒருங் கிகண்ைைாளராைை்
ைணியாற் றினார். 2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் , ஊவா கவல் லஸ்ஸ
ைல் ைகலை்ைழைத்தினால் ையன் ைடுத்தை் ைட்ட ிதியீடு கதாடர்ைான ஒரு NARPைருத்திட்டை்
பிநரரகணகய மதிை் பிடும் கைாருட்டு மூன் று குழுை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. குறித்த
பிநரரகண NARP –NUS 2016 இன் ிமித்தம் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டது. இது தவிர, வனை் பிரிவு
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ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைகள வகுத்தகமை் ைதில் இலை்குை்கைாள் ளும்
ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் ஒரு நதசிய நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது.
vi)

ிமித்தம் 2016 ஆம்

கால் நகடகள் மற் றும் ஜகாழி வளர்ை்பு ைற் றிய ஜதசிய குழு (கா.ஜகா.வ.ஜத.கு.)

இ ்தை் குழுவும் 2016 ஆம் ஆண்டில் சகையினால் புதிதாை ியமிை்ைை் ைட்டது. நைராசிரியர்
ஏ.என் .எை் . கைா்னா ்து குழுவின் தகலவராைை் ைணியாற் றினார். ைலா ிதி ை் ராங் ை் ிரஞ் ஜன்
குழுவின் ஒருங் கிகண்ைைாளராைை் ைணியாற் றினார். 2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில்
மூன் று குழுை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. ைால் கடைள் மற் றும் நைாழி வளர்ை்பு
கதாடர்ைான நதசிய ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைள் ஆவணத்கத இற் கறை் ைடுத்தும் கைாருட்டு
அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது. அ ்த ஆவணம் பிரசுரிை்ைை் ைட்டு
உரிய அதிைார சகைைளுை்கு இகடயில் ைகிர் ்தளிை்ைை் ைட்டது.
vii)

இயற் கக வளங் கள் முகாகமத்துவம் ைற் றிய ஜதசிய குழு (இ.வ.மு.ஜத.கு.)

விவசாயத் திகணை்ைளத்தினது இயற் கை வளங் ைள் முைாகமத்துவ வளங் ைள்
ிகலயத்தின் ைணிை் ைாளர் ைலா ிதி அஜ ் த டீ சில் வா குழுவின் தகலவராை
ியமிை்ைை் ைட்டுள் ளார். இ.வி.ஆ.கைா.ச. சிநரஷ்ட ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர் ைலா ிதி
எஸ்.எம் .பி. ச ்திரா ைத்மினி குழுவின் ஒருங் கிகணை் ைாளராைை் ைணியாற் றினார். 2016 ஆம்
ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் , NARPைருத்திட்டங் ைளின் முன் நனற் றத்கத மதிை் பிடுதல் மற் றும்
புதிய NARPைருத்திட்டங் ைகள விளம் ைரை் ைடுத்துல் ஆகியவற் றின் ிமித்தம் இரண்டு குழுை்
கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. ஆராய் ச்சி முன் னுரிகம ஆவணத்கதத் தயாரிை்கும் கைாருட்டு
ஒரு அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது.
குழு 2016 ஆம் ஆண்டு நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சித் திட்டத்திலுள் ள 09 ஆராய் ச்சிை்
ைருத்திட்டங் ைளின் முன் நனற் றத்கத மதிை் பிட்டு 2017 ஆம் ஆண்டில் ிதியிடும் ிமித்தம் 06
புதிய ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டங் ைகள துருவி ஆராய் ்தது.
viii)

இயற் கக விவசாயம் ைற் றிய ஜதசிய குழு (இ.வி.ஜத.கு.)

2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம் ைத்தில் , இயற் கை விவசாயம் மற் றும் வனம் ைற் றிய நதசிய குழு
இயற் கை விவசாயம் ைற் றிய நதசிய குழு மற் றும் வனம் ைற் றிய நதசிய குழு என இரண்டு
தனித்தனியாை குழுை்ைளாைை் பிரிை்ைை் ைட்டது. அதற் கிணங் ை, புதிதாை ியமிை்ைை் ைட்ட
இ ்த இயற் கை விவசாயம் ைற் றிய நதசிய குழு தகலவகரயும் 09 உறுை் பினர்ைகளயும்
உள் ளடை்கியிரு ்தது. குழு, நதசிய ைல் ைகலை்ைழைங் ைள் விண்ணை் பித்திரு ்த 3
NARPைருத்திட்டை் பிநரரகணைகள இ ் த ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் மதிை் பீட்டிற் கு
உட்ைடுத்தியது. அகவ ிதியிடும் ிமித்தம் அங் கீைரிை்ைை் ைடா விட்டாலும் குழு
உறுை் பினர்ைள் இயற் கை விவசாய ியமங் ைள் , சான் றிதழ் வழங் ைல் மற் றும்
வழிைாட்டல் ைள் என் ைன கதாடர்பில் விண்ணை் ைதாரர்ைளுை்கு கைறுமதியான
ைருத்துகரைகள முன் கவத்தநதாடு ஆநலாசகனைகளயும் வழங் கினர். இயற் கை
விவசாயம் ைற் றிய நதசிய ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைள் ஆவணத்கதத் தயாரிை்கும்
கைாருட்டு இரண்டு நதசிய குழுை் கூட்டங் ைளும் ஒரு ிபுணத்துவ ஆநலாசகனை் கூட்டமும்
டத்தை் ைட்டன.
ix)

தாவர வளர்ை்பு ைற் றிய ஜதசிய குழு (தா.வ.ஜத.கு.)

தாவர வளர்ை்பு ைற் றிய நதசிய குழுவினால் 2016 ஆம் ஆண்டில் 09 கூட்டங் ைள்
டத்தை் ைட்டன. விவசாய ஏற் றுமதிைள் திகணை்ைளத்தின் பிரதிை் ைணிை் ைாளர் (ஆராய் ச்சி)
ைலா ிதி நஜ.எம் . கசனவிரட்ன குழுவின் தகலவராைை் ைணியாற் றினார். இ.வி.ஆ.கைா.ச.
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சிநரஷ்ட விஞ் ஞானி ைலா ிதி ைத்மினி சி. கிரிேைம குழுவின் ஒருங் கிகணை் ைாளராைை்
ைணியாற் றினார். குறித்த ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் , 29 NARPஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டங் ைள்
ைண்ைாணிை்ைை் ைட்டன. ைல் ைகலை்ைழைங் ைள் , விவசாய ஏற் றுமதிைள் திகணை்ைளம்
மற் றும் விவசாயத் திகணை்ைளம் என் ைவற் றிலிரு ் து கிகடத்த எட்டு புதிய ைருத்திட்டை்
பிநரரகணைள் மதிை் பிடை் ைட்டன. இரண்டு ைல் ைகலை்ைழைை் ைருத்திட்டங் ைள் ிதியிடும்
ிமித்தம் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டு NARP-NUS-2016 ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தில் உள் ளடை்ைை் ைட்டது.
NARP-2017இல் உள் ளடை்கும் கைாருட்டு நமலும் ஏகனய ஆறு ைருத்திட்டை் பிநரரகணைள்
சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டன.
அரிசி ஆராய் ச்சி மற் றும் அபிவிருத்தி ிறுவைம் (அ.ஆ.அ. ி.) தாவர கவரசு சுட்டி ிகலயம்
(தாகவ.சு. ி.) மற் றும் கவற் றிகல ஆராய் ச்சி ிகலயம் என் ைவற் றில் 10 ைருத்திட்டங் ைளின்
ிமித்தம் ஸ்தல ரீதியான ஒரு ைண்ைாணிை் பு நமற் கைாள் ளை் ைட்டது. இ ்த சைல
ைருத்திட்டங் ைளும் திருை் தியான கைாதீை முன் நனற் றத்கத ைாண்பித்திரு ்தன. ஆயினும்
அவற் றின் ிதி சார் ்த முன் நனற் றம் திருை் தியானதாை அகமயவில் கல. ‘இலங் கையின்
தாவர வளர்ை்பில் நதசிய ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைள் ’என் ற தகலை் பில் இறுதி ைல்
தயாரிை்ைை் ைட்டு இறுதிை் ைருத்துகரயின் ிமித்தம் குழு உறுை் பினர்ைளுை்கு இகடயில்
ைகிர் ்தளிை்ைை் ைட்டது.

x)

தாவரங் கள் ைாதுகாை் பு ைற் றிய ஜதசிய குழு (தா.ைா.ஜத.கு.)

இலங் கைத் நதயிகல ஆராய் ச்சி ிகலயத்தின் ைலா ிதி கீர்த்தி கமாேட்டி குழுவின்
தகலவராைை் ைணியாற் றினார். ைலா ிதி சானிை்ைா ஜயநசை்ைர குழுவின்
ஒருங் கிகண்ைைாளராைை் ைணியாற் றினார். 2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் , மூன் று
குழுை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. குறித்த ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் , முன் னுரிகமகய
ஏற் ைாடு கசய் தல் , NARPைருத்திட்டங் ைள் கதாடர்பில் அகரயாண்டு ரீதியில்
ைண்ைாணிை் புைகள நமற் கைாள் ளல் , புதிய ஆராய் ச்சிை் பிநரரகணைகள துருவி ஆராய் தல்
நைான் ற ைல கசயற் ைாடுைளில் குழு ஈடுைட்டது. தாவரை் ைாதுைாை் புை் பிரிவில் 08 ஆராய் ச்சிை்
ைருத்திட்டங் ைள் மதிை் பிடை் ைட்டன.
xi)

அறுவகடக் குை் பின்-கதாழில் நுட்ைம் மற் றும் மானிடை் ஜைாஷாக் கு ைற் றிய
ஜதசிய குழு (அ.பி.கதா.மா.ஜைா.ஜத.கு.)

உணவு விவசாய ிறுவனத்தின் உதவிை் பிரதி ிதியும் ைமத்கதாழில் அகமச்சின் முன் னாள்
நமலதிைச் கசயலாளருமான ைலா ிதி டீ.பீ.ரீ. விநஜரட்ன குழுவின் தகலவராைை்
ைணியாற் றினார். ைலா ிதி சானிை்ைா ஜயநசை்ைர குழுவின் ஒருங் கிகண்ைைாளராைை்
ைணியாற் றினார். அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ை மற் றும் மானிடை் நைாஷாை்கு ைற் றிய
நதசிய குழுவில் கமாத்தம் ான் கு குழுை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. இவற் றில் இரண்டு
கூட்டங் ைள் NARP ஆராய் ச்சிை் பிநரரகணைகள மதிை் பிடும் ிமித்தம் ஒதுை்ைை் ைட்டிரு ்தன.
குழு 2016 ஆம் ஆண்டிற் கு அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ை ிறுவைத்தின் 16 ஆராய் ச்சிை்
ைருத்திட்டங் ைகளயும் மதிை் பிட்டது. மதிை் பீட்டாளர்ைளின் ைருத்துகரைள் அறுவகடை்குை்
பின் -கதாழில் நுட்ை ிறுவைத்திற் கு (அ.பி.கதா. ி.) சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டன.

xii)

சமூகை் கைாருளாதாரம் மற் றும் ககாள் ககை் ைகுை் ைாய் வு ைற் றிய ஜதசிய குழு
(ச.கைா.ககா.ை.ஜத.கு.)
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நைராசிரியர் எச்.எல் .நஜ. வீரநேவா இ ்தத் நதசிய குழுவின் தகலவராைை் ைணியாற் றினார்.
2016 ஆம் ஆண்டில் இதற் கு புதிய உறுை் பினர்ைள் ியமிை்ைை் ைட்டனர். ைலா ிதி ை் ராங் ை்
ிரஞ் ஜன் குழுவின் ஒருங் கிகணை் ைாளராைை் ைணியாற் றினார். குறித்த ஆண்டு ைாலை்
ைகுதியில் ான் கு குழுை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. 2016 ஆம் ஆண்டில் திகறநசரி ிதியிடல்
ிமித்தம் கிகடை்ைை் கைற் ற ஒரு ஆராய் ச்சிை் பிநரரகண இ ்தை் குழுவினால்
மதிை் பிடை் ைட்டு கைரும் ைான் கமயான ைருத்துகரைளுடன் ஏற் றுை்கைாள் ளை் ைட்டது.
ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டத்தின் தகலகம ஆய் வாளரினால் முன் கவை்ைை் ைட்ட ைருத்துை்ைள்
திருை் திைரமாை உள் ளீர ்ை்ைை் ைட்டதன் பின் னர் பிநரரகண எற் றுை்கைாள் ளை் ைட்டிரு ்தது.
சமூைை் கைாருளாதாரம் மற் றும் கைாள் கைை் ைகுை் ைாய் வு ைற் றிய நதசிய ஆராய் ச்சி
முன் னுரிகமைள் ஆவணத்கத இற் கறை் ைடுத்தும் கைாருட்டு அை்ைகறயுகடய தரை் பு
நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது. அ ்த ஆவணம் பிரசுரிை்ைை் ைட்டு உரிய அதிைார
சகைைளுை்கு இகடயில் ைகிர் ்தளிை்ைை் ைட்டது.
விஞ் ஞான சார் குழுக் கள் :
a)

சர்வஜதசத் கதாடர்புகள்

இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகைை்கும் ைங் ைாளநதச விவசாய ஆராய் ச்சி சகைை்கும் (ை.வி.அ.ச.)
இகடயில் 2017-2021 என் ற நவகலத் திட்டம் ிர்ணயிை்ைை் ைட்டு ை.வி.ஆ.ச. சகையில் 2016 ஆம்
ஆண்டு வம் ைர் மாதம் 21-22 ஆம் திைதிைளில் கைச்சாத்திடை் ைட்டது. குறித்த நவகலத்
திட்டத்தில் கைச்சாத்திடும் ிமித்தம் பின் வரும் பிரதி ிதிைகள உள் ளடை்கிய ஒரு உயர்
மட்டை் பிரதி ிதிைள் குழு இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும் ை.வி.ஆ.ச. ிைழ் சசி
் த்திட்டத்கத முடிவு
கசய் வதில் ைல ் துகைாண்டது.
திரு திை் பிட்டிய விதானநை ை ் துலநசன,

கசயலாளர், ைமத்கதாழில்
இராஜாங் ை அகமச்சு

ைலா ிதி ஸ்ரீ சுத்த சிங் ைரட்ன கடான்
ஞானரட்ன ஜயவர்த்தன

தகலவர், இ.வி.ஆ.கைா.ச.

ைலா ிதி ஜயலத்ஆராச்சிநை கடான் நேம ்த
விநஜவர்த்தன

கசயலாளர்/ ைணிைைாளர்
்
,
இ.வி.ஆ.கைா.ச.

ைலா ிதி வீரநைான் முதியன் சலாநை
விஜயசிறி வீரநைான்

ைணிை் ைாளர், விவசாயத்
திகணை்ைளம்

ைலா ிதி அனில் பிநரமரட்ன

தகலவர், நதசிய ீ தியல்
வளங் ைள் ஆராய் ச்சி மற் றும்
அபிவிருத்தி முைவர் ிகலயம்
(நத. ீ .வ.ஆ.அ.மு.)
ைதில் ைணிை் ைாளர், மிருை
ஆராய் ச்சி ிறுவைம்

ைலா ிதி சீை்குநை சுனில் பிரிய ்த சில் வா

குறித்த பிரதி ிதிைள் குழு உணவுை் ையிர்ைள் துகறயுடன் கதாடர்புகடய
ைங் ைாளநதசத்திலுள் ள ைலை் பு மரை்ைறி விகத உற் ைத்தி மற் றும் ைால் கடைள் வளர்ை்பு
சம் ை ்தை் ைட்ட ஆராய் ச்சி அபிவிருத்தி ிறுவைங் ைளுை்கும் தனியார் துகற
ிறுவனங் ைளுை்கும் விஜயம் கசய் தது.
b) நூலக/விவசாயத் தகவல் வகலயகமை் பு (AGRINET) 2016

இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகை
20

இ.வி.ஆ.கைா.ச. நூலைம் விவசாயத் தைவல் வகலயகமை் பின் (AGRINET)இன் றியகமயாத ஒரு
அங் ைமாை விளங் குகின் றது. இது விஞ் ஞானிைளுை்கும் , ைல் விமான் ைளுை்கும் , தனியார்
துகறை்கும் மற் றும் அ.சா. ி. ிறுவனங் ைளுை்கும் விஞ் ஞான மற் றும் தைவல்
கதாழில் நுட்ைங் ைகள வழங் ைகின் றது. இ ் த வகலயகமை் பில் 26நூலைங் ைள்
(ைல் ைகலை்ைழைங் ைளின் விவசாய பீடங் ைள் மற் றும் விவசாய ஆராய் ச்சி ிறுவைங் ைள் )
ைாணை் ைடுகின் றன. AGRINETஅதன் ஆரம் ைத்திலிரு ்து நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சி
முகறகமயில் (நத.வி.ஆ.மு.) ஈடுைடும் விஞ் ஞானிைளுை்கு கசயற் ைாடுைகளை் ைகிர் ்து ைல
வளங் ைகள வழங் கியுள் ளது. நத.வி.ஆ.மு. சைல உறுை் பு நூலைங் ைளுை்கும் இன் டர்க ட்
வசதிைள் கிகடத்த பின் னர் அதிைமான சர்வநதச மற் றும் உள் ாட்டு ஆராய் ச்சிை்
ைத்திரங் ைள் ஒன் கலனில் கிகடை்ைை்கூடியதாைவுள் ளன. ஆதாலால் வி.ஆ.கைா.ச.
சகையிடமிரு ் து தைவல் நைாரை் ைடுவது குகற ்துள் ளது.
ஒன்கலன் தரவுத்தளத்திலிருந் து கைறக் கூடிய தகவல் கள்
2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் , நத.வி.ஆ.மு. விஞ் ஞானிைளின் ிமித்தம் அவர்ைளின்
நவண்டுநைாளின் நைாில் இன் டர்க ட் வசதியிலிரு ்து 35 நதடல் ைள் நமற் கைாள் ளை் ைட்டன.
187 ஆராய் ச்சிை் ைட்டுகரைளும் கீழிறை்ைம் கசய் யை் ைட்டன. நூலைங் ைளுை்கு இகடயிலான
முகறகமயின் அடிை் ைகடயில் இரண்டு ஆராய் ச்சிை் ைத்திரங் ைள் கிகடத்தன. இருைத்து ஒரு
(21) ையனர்ைள் அவர்ைளின் ஆய் வுைளுை்ைான தைவல் ைகளை் கைற் றுை்கைாள் ளும் கைாருட்டு
இ ்த நூலைத்திற் கு விஜயம் கசய் துள் ளனர். இ ்த நூலைம் ஒன் கலன் தரவு வசதியிலிரு ் து
கைறும் ஆராய் ச்சிை் ைட்டுகரைளுை்கு அவசியமான தைவல் ைகளயும் வழிைாட்டல் ைகளயும்
வழங் கியது.
c)

ஜதசிய தகவல் தரவுத்தளம்

2016 ஆம் ஆண்டு ைாலை் ைகுதியில் 13 உை ிறுவைங் ைள் அடங் ைலாை நத.வி.ஆ.மு. 12
ிறுவைங் ைளிலிரு ்து தைவல் ைள் நைாரை் ைட்டன. 27தரவுத்தளத் தைவல் ைள்
நசைரிை்ைை் ைட்டன. ையிற் சி ிைழ் சசி
் த்திட்டம் டத்தை் ைட்டு அதில் 47ைங் குைற் று ர்ைளுை்கு
ையிற் சி அளிை்ைை் ைட்டது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையில் ஆறு புதிய தைவல்
ஒருங் கிகணை் ைாளர்ைளுை்கு தனித்தனியான ையிற் சிைள் வழங் ைை் ைட்டன. சகையினது
தீர்மானத்தின் அடிை் ைகடயில் , INFORMதரவுத்தள மாதிரிை் ைடிவம் திருத்தை் ைட்டு தரவு
நசைரிை் பு டவடிை்கைகய இலகுைடுத்தும் கைாருட்டு மிைவும் ட்புந ய ையனர்
அகமை் புை்கு இலகுைடுத்தை் ைட்டுள் ளது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. 12 ஆராய் ச்சி
ிறுவைங் ைளிலிரு ்தும் விவசாயத் திகணை்ைளத்தின் (வி.தி.) 17 உை ிகலயங் ைள்
அடங் ைலாை நத.வி.ஆ.மு. முகறகமயிலுள் ள விவசாயத் திகணை்ைளம் (வி.தி.), விவசாய
ஏற் றுமதிைள் திகணை்ைளம் (வி.ஏ.தி.), வனை் ைாதுைாை் புத் திகணை்ைளம் (வ.ைா.தி.), நதசிய
தாவரை் பூங் ைாை்ைள் திகணை்ைளம் (நத.தா.பூ.தி.), கேை்டர் கைாை் நைைடுவ விவசாய
ஆராய் ச்சி ையிற் சி ிறுவைம் (கே.கைா.வி.ஆ.ை. ி.), அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ை
ிறுவைம் (அ.பி.கதா. ி.), நதசிய ீ ரியல் வளங் ைள் மற் றும் ஆராய் ச்சி முைவர் ிகலயம்
(நத. ீ .வ.ஆ.அ.மு.), மிருை ஆராய் ச்சி ிறுவைம் (மி.ஆ. ி.), நதயிகல ஆராய் ச்சி ிறுவைம்
(நத.ஆ. ி.), ைரும் பு ஆராய் ச்சி ிறுவைம் (ை.ஆ. ி.), இறை் ைர் ஆராய் ச்சி ிறுவைம் (இ.ஆ. ி.),
கதன் கன ஆராய் ச்சி ிகலயம் (கத.ஆ. ி.) ஆகியவற் றிலிரு ்து வருடா ்தம் இலத்திரனியல்
வடிவில் இ ்தத் தைவல் ைகள நசைரிை்கின் றது. நசைரிை்ைை் ைட்ட தைவல் ைள்
ைடிமுகறை் ைடுத்தை் ைட்டு தூய் கமை் ைடுத்தை் ைட்டன. இவ் வாறு தூய் கமை் ைடுத்தை் ைட்ட
தரவுைள் உரிய ிறுவைங் ைளுை்கு அவற் றின் ைாவகனயின் ிமித்தம் சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டன.
சைல தைவல் ைளும் இறுதியாை நதசிய ையன் ைாட்டின் ிமித்தம் ஒரு நதசிய தரவுத்தளமாைத்
கதாகுை்ைை் ைட்டன.
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d) மு.ஜச.தி. 45 ஆம் இலக்க சுற் றறிக்கககய கசயற் ைடுத்தல் ைற் றிய குழு
இலங் கை அரசாங் ைம் ஆராய் ச்சியாளர்ைளுை்கு அவர்ைளின் ிபுணத்துவத் துகறைளுை்குை்
கைாருத்தமானவாறு தற் நைாகதய நதகவைகளை் பூர்த்தி கசய் யும் கைாருட்டு உன் னத
புத்தாை்ை ஆராய் ச்சிைகள நமற் கைாள் ளும் வகையில் அவர்ைகள ஊை்குவிை் ைதற் ைான ஒரு
கைாறிமுகறத்திட்டமாை கைறுமதியான ஆராய் ச்சி ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைகள நமற் கைாள் ளும்
ிமித்தம் ஒரு ஊை்குவிை் புத் கதாகைகய வழங் கியது. இ ்த ஊை்குவிை் புத் கதாகைகய
வழங் கும் கடமுகற 2/2014ஆம் இலை்ை முைாகமத்துவ நசகவைள் திகணை்ைளத்தின்
சுற் றறிை்கையினூடாை இயங் கி வருகின் றது. குறித்த சுற் றறிை்கைை்கு இணங் ை
இ.வி.ஆ.கைா.ச. விவசாயத் துகறயிலுள் ள ஆராய் ச்சியாளர்ைளுை்கு ஆராய் ச்சிை்
கைாடுை் ைனகவ அங் கீைரிை் ைதற் ைான அதிைாரத்கதை் கைாண்டுள் ளது. ஆராய் ச்சிை்
கைாடுை் ைனவின் ிமித்தம் கமாத்தம் 95விண்ணை் ைங் ைள் கிகடத்தன. இ ் த
விண்ணை் ைங் ைள் மதிை் பிடை் ைட்டு 59 விண்ணை் ைங் ைள் அங் கீைரிை்ைை் ைட்டன.
e)

இலங் ககயின் உணவு மற் று விவசாய சஞ் சிகக

இலங் கையின் உணவு மற் றும் விவசாய சஞ் சிகை (இ.உ.வி.ச.) கதாடர்பில் இரண்டு
ைதிை் ைாசிரியர் சகைை் கூட்டங் ைள் டத்தை் ைட்டன. ஆராய் ச்சிை் ைத்திரங் ைள் மீளாய் வு
கசய் யை் ைட்டன. சஞ் சிகைகய கவளியிடும் ிமித்தம் கை ் நூல் திட்டமிடை் ைட்டது. 2016இ.உ.வி.ச. கதாகுதி 2, கவளியீடு 1 இ ்த ஆண்டில் அச்சிடை் ைட்டது. 2016இ.உ.வி.ச.
சஞ் சிகையும் முடிவு கசய் யை் ைட்டது. ஒரு ஒன் கலன் சஞ் சிகை வசதி கைறை் ைட்டு இ.உ.வி.ச.
சஞ் சிகைை்ைான கை ் நூலும் முடிவு கசய் யை் ைட்டுள் ளது.
ைலா ிதி நஜ.டீ.எச். விநஜவர்த்தன
கசயலாளர்
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இ.வி.ஆ.ககா.ச. சாதகனகள் -2016
ையிர்கள் ைல் லினத்துவம் ைற் றிய கருத்தரங் கு
உள் ாட்டுத் நதயிகல மற் றும்
இறை் ைர் ஆகியவற் றின் விகலைளில்
ஏற் ைட்டிரு ்த ைடுகமயான வீழ் சசி
்
கைாருட்ைளின் விகலைளில் ஏற் ைட்ட
வீழ் சசி
் ை்கு ைர ்த பூநைாளை்
நைாை்கின் ஒரு ைாைமாை விளங் கியது.
அ ்த ந ரத்தில் இ.வி.ஆ.கைா.ச.
கைரு ்நதாட்டத் துகறயி்ன
ிகலகயை் ைருத்திற் கைாண்டு,
புதிய கைாள் கை வாழிைாட்டிைகளத்
தாபிை்கும் கைாருட்டு ைல் லினத்துவம்
மற் றும் ஆ.அ. நதகவைள்
என் ைவற் றின் ிமித்தம் சாத்தியமான
பிரதியீட்டுை் ையிர்ைகள இனங் ைாணுவகதயும் மற் றும் குறித்த துகறகய மீளாய் வு
கசய் வகதயும் வலிகமயாை சிைாரிசு கசய் திரு ்தது. அதற் கிணங் ை, 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச்
மாதம் 11 ஆம் திைதி இ.வி.ஆ.கைா.ச. மூலம் ஒரு ைருத்தரங் கு ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டது. இ ்தை்
ைருத்தரங் கில் 52 நைா்ைள் ைங் குைற் றியிரு ்தனர். நதயிகல மற் றும் இறை் ைர் ஆகியவற் றுை்கு
சாத்தியமான பிரதியீட்டுை் ையிர்ைளான அைார் மரம் , ைறுவா, மிளகு, ைழை் ையிர்ைள் ,
மரை்ைறிை் ையிர்ைள் , மற் றும் மூலிகைத் தாவரங் ைள் நைான் ற சாத்தியமான பிரதியீட்டுை்
ையிர்ைகளை் ையிரிடும் சாத்தியத்கதை் ைண்டறிவது இ ்தை் ைருத்தரங் கின் ந ாை்ைமாை
இரு ்தது. இ ்தை் ைருத்தரங் கில் அகமச்சின் அதிைாரிைள் , கைரு ்நதாட்டத் துகற,
ைல் ைகலை்ைழைங் ைள் , நதசிய விவசாய வியாைார சகை, ைழ மற் றும் மரை்ைறி சங் ைம் ,
இலங் கையின் ைழ மற் றும் மரை்ைறி உற் ைத்தியாளர் தரை் புைள் , ைதனிடுநவார் மற் றும்
ஏற் றுமதியாளர் சங் ைங் ைள் , வாசகனத்திரவியங் ைள் சகை மற் றும் ஏகனய விவசாய
ிறுவனங் ைள் என் ைவற் றின் சிநரஷ்ட முைாகமயாளர்ைள் ஆகிநயார் ைங் குைற் றினர்.
உணவுை் ையிர் உற் ைத்திை் கைாருளியலும் ஆ.அ. ஜதகவகளும்
எதிர்ைால ஆராய் ச்சித் நதகவைகள
இனங் ைாணும் கைாருட்டு உணவுை் ையிர்
உற் ைத்திை் கைாருளியலும் மற் றும் ஆ.அ.
நதகவைளும் ைற் றிய ஒரு ைருத்தரங் கு
இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையில் 2016 ஆம்
ஆண்டு ஏை் ரல் மாதம் 04 ஆம் திைதி
டத்தை் ைட்டது. விவசாயத்
திகணை்ைளத்தின் ிைணர்ைள் இதன்
நைாது உணவுை் ையிர் உற் ைத்திை்
கைாருளியல் கதாடர்ைான ஆவணத்கத
சமர்ை்பித்தனர். ைல் ைகலை்ைழைங் ைள் ,
அகமச்சுைள் மற் றும் ஆராய் ச்சி அபிவிருத்தி ிறுவைங் ைள் என் ைவற் றிலிரு ் து ஏறை்குகறய
ஐம் ைது ிபுணர்ைள் , விஞ் ஞானிைள் , கைாள் கை ஆை்கு ர்ைள் ஆகிநயார் இ ்த
நவகலயரங் கில் ைங் குை் றறினர்.
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மயுரிட்டியஸ் குடியரசின் விவசாய அகமச்சரின் இ.வி.ஆ.ககா.ச. சகைக்கான விேயம்
மயுரிட்டியஸ் குடியரசின் விவசாய அகமச்சர்
2016 ஆம் ஆண்டு ஏை் ரல் மாதம் 25 ஆம் திைதி
இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகைை்கு விஜயம் கசய் து,
சகையின் தகலவருடனும் சிநரஷ்ட
அதிைாரிைளுடனும் ைல ்துகரயாடினார். அவர்
மயுரிட்டியஸ் குடியரசின் விவசாயத் துகறயின்
தற் நைாகதய ிகல ைற் றி அறிவித்தார். அங் கு
பிரதானமாை இயற் கை விவசாய முகற
ையன் ைடுத்தை் ைடுவதாைவும் இ ்தியாவுடன்
இகண ் து கூட்டு ஆராய் ச்சிைள்
நமற் கைாள் ளை் ைடுவதாைவும் அவர் நமலும்
கூறினார். அவர் கூட்டு ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டத்கத நமற் கைாள் ளும் கைாருட்டு
இ.வி.ஆ.கைா.ச. கசைை்கு விஜயம் கசய் திரு ் தார்.
இ.வி.ஆ.ககா.ச. சகையில் கடகமககளை் கைாறுை் ஜைற் றல் – கலாநிதி ஜே.டி.எச்.
விஜேவர்த்தன
ைலா ிதி நஜ.டீ.எச். விநஜவர்த்தன
ைமத்கதாழில் அகமச்சின் மு் னனாள்
நமலதிைச் கசயலாளராைவும் ,
ைணிை் ைாளராைவும் (இயற் கைை் ைசகள)
விவசாயத் திகணை்ைளத்தின் முன் னாள்
பிரதிை் ைணிை் ைாளராைவும் (ஆராய் ச்சி)
ைணியாற் றினார். இவர் ைமத்கதாழில்
அகமச்சினால் 2016 ஆம் ஆண்டு நம மாதம்
04 ஆம் திைதியிலிரு ் து இ.வி.ஆ.கைா.ச.
கசயலாளராை /ைணிை் ைாளராை
ியமிை்ைை் ைட்டார்.
ைலா ிதி விநஜவர்த்தன 2008 ஆம் ஆண்டிலிரு ்து ைமத்கதாழில் அகமச்சினால்
கையாளை் ைட்டு வ ்த ‘இயற் கைை் ைசகள உற் ைத்திகயயும் ைாவகனகயயும்
பிரைல் லியை் ைடுத்தும் ’ைருத்திட்டத்தின் ஒரங் கிகணை் ைாளராைை் ைணியாற் றினார்.
உலக வங் கி அதிகாரிகளுடனான சந் திை் பு
2016 ஆம் ஆண்டு நம மாதம் 06 ஆம் திைதி இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையில் உல வங் கியின்
அதிைாரிைளுடனான ச ்திை் பு இடம் கைற் றதுடன் இலங் கையின் விவசாயத் துகறயிலுள் ள
கைாருளாதார அபிவிருத்தி அடிை் ைகடயிலான புத்தாை்ைத்திலுள் ள இ.வி.ஆ.கைா.ச.
ைங் ைளிை் பு ைற் றி ைல ் துகரயாடை் ைட்டது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையில் விவசாயம் கதாடர்ைான
தரவுைள் ைகிர்வு அபிவிருத்தியின் முை்கியத்துவமும் இங் கு வலியுறுத்தை் ைட்டது.
இ.வி.ஆ.ககா.ச. முன்னாள் கசயலாளர்/ைணிை் ைாளர் கலாநிதி ஏ.ஆர். ஆரியரட்ன
அவர்களுக் கான பிரியாவிகட நிகழ் வு
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ைலா ிதி ஏ.ஆர். ஆரியரட்ன நைராகதனிய
ைல் ைகலை்ைழைத்தின் விவசாய பீடத்தினது
விவசாயை் கைாறியியல் பிரிவின் ஒரு இகணை்
நைராசிரியராைை் ைணியாற் றினார். இவரது ைற் கை
லீவு ைாலத்தில் , ைமத்கதாழில் அகமச்சரினால்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. கசயலாளராை ியமிை்ைை் ைட்டார்.
இவர் 2015 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 06 ஆம் திைதி
முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 20 ஆம் திைதி
வகர இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகைை்குை் ைணியாற் றி,
சகையின் அபிவிருத்திற் கு உதவினார். இவர்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. இற் கு ஆற் றிய நசகவகயை்
ைாராட்டும் ிமித்தம் சகையின் ஊழியர்ைளினால் ஒரு பிரியாவிகட ிைழ் வு ஏற் ைாடு
கசய் யை் ைட்டது.
கால் நகட மற் றும் ஜகாழி வளர்ை்பு ை் றறிய ஆராய் ச்சி முன்னுரிகம ஆவணத்கத
இற் கறை் ைடுத்துவதற் கான ஜவகலயரங் கு
ஆராய் ச்சிகய இற் கறை் ைடுத்தும் கைாருட்டு
கைராகதனிய ைன் கனாறுவவில்
அகம ் துள் ள விலங் குைள் உற் ைத்தி மற் றும்
சுைாதாரத் திகணை்ைளத்தின் (வி.உ.சு.தி.)
கதாடர் ைல் வி ிறுவைத்தில் (கதா.ை. ி.) 2016
ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 17 ஆம் திைதி ஒரு
அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் கு
டத்தை் ைட்டத. ஏறை்குகறய எண்ைது (80)
அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்
தநவகலயரங் கில் ைங் ைைற் றினர்.
நீ ரியல் வளங் கள் ைற் றிய ஆராய் ச்சி முன்னரிகமககள இற் கறை் ைடுத்துவதற் கான
ஜவகலயரங் கு
ீ ரியல் வளங் ைள் ைற் றிய ஆராய் ச்சி
முன் னரிகமைகள இற் கறை் ைடுத்தும்
கைாருட்டு நதசிய ீ ரியல் வளங் ைள் ஆராய் ச்சி
மற் றும் அபிவிருத்தி முைவர் ிகலயத்தில்
(நத. ீ .வ.ஆ.அ.மு.) 2016 ஆம் ஆண்டு யூகல
மாதம் 22 ஆம் திைதி அை்ைகறயுகடய தரை் பு
நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது.
ஆராய் ச்சியாளர்ைள் , கைாள் கை ஆை்கு ர்ைள்
மற் றும் தனியார் துகற ிறுவன அதிைாரிைள்
ஆகிநயார் இ ் தநவகலயரங் கில்
ைங் ைைற் றினர். நூற் று ஐம் ைது (150)
அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த
நவகலயரங் கில் ைங் குைற் றியிரு ்தனர்.
இயற் கக விவசாயம் ைற் றிய நிபுணத்துவ ஆஜலாசகனக் கூட்டம்
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இ.வி.ஆ.கைா.ச. 2016 ஆம் ஆண்டு அைஸ்ட் மாதம் 18 ஆம் திைதி, மாை ்துரவில் அகம ்துள் ள
பிரா ்திய விவசாய ஆராய் ச்சி அபிவிருத்தி ிகலயத்தில் இயற் கை விவசாயம் ைற் றிய ஒரு
ிபுணத்துவ ஆநலாசகனை் குழுை் கூட்டத்கத டத்தியது. இ.வி.ஆ.கைா.ச.
NARS ிறுவைங் ைளினால் தற் கைாழுது டத்தை் ைடும் இயற் கை விவசாய ஆராய் ச்சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைளினதும் ிறுவனத்தினதும் ஒட்டுகமாத்தமான ஒரு ைண்நணாட்டத்கத
சமர்ை்பித்தது. தற் கைாழுது அரசாங் ை ஆராய் ச்சி ிறுவைங் ைளும் ைல் ைகலை்ைழைங் ைளும்
ைல எண்ணிை்கையான இயற் கை விவசாய ஆராய் ச்சிைகள நமற் கைாண்டு வ ்தாலும் ,
ஆராய் ச்சியாளர்ைள் இயற் கை ியமங் ைள் ைற் றி அறியாதவர்ைளாை இரு ் தனர். கூட்டத்தின்
முடிவில் பின் வருவன ிபுணர்ைளினால் சிைாரிசு கசய் யை் ைட்டன. இ.வி.ஆ.கைா.ச. இயற் கை
விவசாயம் ைற் றிய தற் நைாகதய நதசிய குழுவினூடாை இயற் கை விவசாய ஆராய் ச்சி
மன் னுரிகம ஆவணங் ைகளத் தயாரித்தல் , இயற் கை விவசாய ஆராய் ச்சித் நதகவைள்
ைற் றிய ஒரு நவகலயரங் கை இ.வி.ஆ.கைா.ச. மூலம் டத்துதல் , சைல அை்ைகறயுகடய
தரை் புைளுை்கும் இயற் கை விவசாய ஆராய் ச்சி முடிவுைளுை்ைான அணுகுதன் கமகய
அதிைரித்தல் . முன் பு ியமிை்ைை் ைட்ட குழுவினால் தயாரிை்ைை் ைட்ட நதசிய ஆராய் ச்சி
முன் னுரிகமைகள புதிய தைவல் ைகள உள் ளடை்கி மீளாய் வு கசய் யுமாறும் சிைாரிசு
கசய் யை் ைட்டது.
இலங் ககயில் விவசாய உயிரியல் கதாழில் நுட்ை ஆராய் ச்சியிலுள் ள தற் ஜைாகதய
நிகலயும் எதிர்காலை் ைணிை் புகரகளுக் குமான அக் ககறயுகடய தரை் பு ஜவகலயரங் கு
விவசாய உயிரியல் கதாழில் நுட்ைத்திலுள் ள
ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைகள இற் கறை் ைடுத்தும்
கைாருட்டு 2016 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 19 ஆம்
திைதி கேை்டர் கைாை் நைைடுவ விவசாய ஆராய் ச்சி
ையிற் சி ிறுவைத்தில் (கே.கைா.வி.ஆ.ை. ி.)
இலங் கையின் விவசாய உயிரியல்
கதாழில் நுட்ைத்திலுள் ள தற் நைாகதய ிகலயும்
எதிர்ைாலை் ைணிை் புகரைளும் ைற் றிய விவசாய
உயிரியல் கதாழில் நுட்ை அை்ைகறயுகடய தரை் பு
நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது. இறுதி ைல் ஆவணம்
ைருத்துகரைகளை் கைற் றுை்கைாள் ளும் ந ாை்கில்
அை்ைகறயுகடய தரை் புைளுை்கு இகடயில்
ைகிர் ்தளிை்ைை் ைட்டது. எழுைத்து ஏழு (77) அை் ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த நவகலயரங் கில்
ைங் குைற் றினர்.
சகல இலங் ககயர்களுக் குமான உணவுை் ைாதுகாை் புக் குரிய ஒரு ைத்தாண்டுத்
திட்டத்கத வகுத்தகமத்தல்
உணவு மற் றும் நைாஷாை்குத் திட்டத்கத உறுதிகசய் யும் கைாருட்டு ஒரு 10 ஆண்டுத்
திட்டத்கத ிர்மாணிை்கும் வகையில் வழிைாட்டி ஆவணத்கத வகுத்தகமை்கும் ிமித்தம்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. அகறயில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் திைதி ஒரு கூட்டம்
ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டது. இ ் தை் கூட்டம் இலங் கைை் நைாஷாை்கு சகையினால் ஏற் ைாடு
கசய் யை் ைட்டிரு ்தது. ைமத்கதாழில் அகமச்சினதும் (ை.அ.), விவசாயத்
திகணை்ைளத்தினதும் , சுைாதார அகமச்சினதும் , எை் ஏஓ அகமை் பினதும் , உலை உணவு
ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தினதும் (உ.உ. ி.), இலங் கைை் நைாஷாை்கு சகையினதும் , உலை
வங் கியினதும் , இ.வி.ஆ.கைா.ச. சகையினதும் சிநரஷ்ட அலுவலர்ைள் இதில் ைங் குைற் றினர்.
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சமூகை் கைாருளாதார ஆராய் ச்சியில் ஜதசிய முன்னுரிகமககள
இற் கறை் ைடுத்துவதற் கான
ஜவகலயரங் கு
2017-2021 ஆம் ஆண்டு ைாலை்
ைகுதிைளுை்கு நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சி
முகறகமயிலுள் ள சமூைை்
கைாருளாதாரத்தில் நதசிய
முன் னுரிகமைகள இற் கறை் ைடுத்தும்
கைாருட்டு 2016 ஆம் ஆண்டு கசை் டம் ைர்
மாதம் 13 ஆம் திைதி ஒரு அை்ைகறயுகடய
தரை் பு நவகலயரங் கு டத்தை் ைட்டது. இ ்த
நவகலயரங் கு இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
கே.கைா.வி.ஆ.ை. ி. ஆகியவற் றின் மூலம்
கூட்டாை ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டிரு ்தது.
கைரு ்நதாட்டம் , கைரு ்நதாட்டம் சாராத துகற, ைால் கடைள் , மீன் பிடி மற் றும் வனம்
ஆகிய பிரிவுைகளை் பிரதி ிதிை் ைடுத்தும் 30 விவசாயிைளும் ஏறை்குகறய 100
அலுவலர்ைளும் இ ்த நவகலயரங் கில் ைங் குைற் றி ஆறு ஆராய் ச்சிை் பிரிவுைள் விரிவாை
ஆராயை் ைட்டன. விவசாய பீடங் ைளின் அதிைமான விரிவுகரயாளர்ைள் இ ் த
நவகலயரங் கில் ைங் குைற் றினர். வளர் ்துள் ள புதிய ஆராய் ச்சி அம் சங் ைள்
ைல ் துகரயாடலின் நைாது உறுதிகசய் யை் ைட்டு ஆராய் ச்சி முன் னுரிகம ஆவணத்தில்
உள் ளடை்ைை் ைட்டுள் ளன.
விஞ் ஞான ஆக் கம் ைற் றிய ஜவகலயரங் கு
இ.வி.ஆ.கைா.ச. நதசிய விவசாய ஆராய் ச்சி முகறகமயில் (நத.வி.ஆ.மு.) ைணியாற் றுகின் ற
விஞ் ஞானிைளுை்கு அவர்ைளின் விஞ் ஞான ஆை்ைங் ைகளத் தயாரிை் ைது ைற் றிய ஒரு ாள்
நவகலயரங் கை ஒற் நறார் மாதம் 03 ஆம் திைதி ஏற் ைாடு கசய் திரு ் தது. இ ் த நவகலயரங் கு
நைகராகதனிய ைல் ைகலை்ைழைத்தின் விவசாய பீடத்தினது விவசாயை் ைல் விை் பிரிவினால்
டத்தை் ைட்டது. இது அ ்த விஞ் ஞானிைளின் ஆராய் ச்சிை் ைருத்திட்டங் ைளின் அடிை் ைகடயில்
அவர்ைளின் விவசாய விஞ் ஞான ஆராய் ச்சிை் ைருட்டுகரைகள எழுதும் வகையில் அ ்த
விஞ் ஞானிைளின் விஞ் ஞானத் கதாழிகல அபிவிருத்தி கசய் வதில் ஒருமுைை் ைடுகின் றது.
எட்டு ைல் ைகலை்ைழைங் ைளின் பீடங் ைள் அடங் ைலாை கைரு ்நதாட்டத் துகற,
கைரு ்நதாட்டம் சாராத துகற (விவசாயம் ), ைால் கடைள் மற் றும் நைாழி வளர்ை்பு ,
ைடற் கறாழில் , வனா ்திரம் மற் றும் பூ வளர்ை்புத் துகறைள் , என் ைவற் றிலுள் ள சைல
ஆராய் ச்சி அபிவிருத்தி ிறுவைங் ைள் மற் றும் திகணை்ைளங் ைள் என் ைவற் கறை்
பிரதி ிதிை் ைடுத்தி சுமார் 90 ைங் குைற் று ர்ைள் இதில் ைல ் துகைாண்டனர். இ ் தை் ையிற் சி
நவகலயரங் கு விஞ் ஞானிைள் அவர்ைளின் எழுத்தாற் றல் திறன் ைகள நமலும் விருத்தி
கசய் துகைாள் ளும் வகையிலும் அவர்ைளின் ஆராய் ச்சிைகள கவளியிடும் வகையிலும்
அவர்ைகள ஊை்குவிை்கும் கைாருட்டு ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டது.
இலங் ககயில் தாவர வளர்ை்பு ஆராய் ச்சியிலுள் ள தற் ஜைாகதய நிகலயும் எதிர்கால
வழிகாட்டல் களும்
தாவர வளர்ை்பில் ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைள்
ஆவணத்கத இற் கறை் ைடுத்தும் கைாருட்டு
இலங் கையில் தாவர வளர்ை்பு
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ஆராய் ச்சியிலுள் ள தற் நைாகதய ிகலயும் எதிர்ைால வழிைாட்டல் ைளும் ைற் றிய ஒரு
நவகலயரங் கு ைத்தலகைாடவில் அகம ் துள் ள RRDI ிறுவைத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு
ஒற் கறாைர் மாதம் 17-18 ஆம் திைதிைளில் டத்தை் ைட்டது. அறுைத்து ஐ ்து (65)
அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த நவகலயரங் கில் ைங் ைைற் றினர். ைல் ஆவணம் குழு
உறுை் பினர்ைளுை்கு இகடயில் ைகிர் ்தளிை்ைை் ைட்டது.

பூ வளர்ை்பு துகற ைற் றிய ஜதசிய ஆராய் ச்சி முன்னுரிகமககள இனங் காண்ைதற் கான
அக் ககறயுகடய தரை் பு ஜவகலயரங் கு
2017-2021 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான பூ வளர்ை்பு
கதாடர்ைான ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைகள
இற் கறை் ைடுத்தும் ிமித்தம் 2016 ஆம் ஆண்டு
ஒற் நறாைர் மாதம் 20 ஆம் திைதி இ.வி.ஆ.கைா.ச.
சகையில் ஒரு அை்ைகறயுகடய தரை் பு
நவகலயரங் கு ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டு
டத்தை் ைட்டது. கைாள் கை ஆை்கு ர்ைள் ,
ிபுணர்ைள் மற் றும் பூ வளர்ை்ைவர்ைள்
ஆகிநயார் இ ்த நவகலயரங் கில்
ைல ் துகைாண்டனர். ைல் ஆவணம்
கதாகுை்ைை் ைட்டது. முை் ைத்து ஏழு (37)
அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த நவகலயரங் கில் ைங் குைற் றினர்.
இயற் கக வளங் கள் முகாகமத்துவம் கதாடர்ைான ஆராய் ச்சி முன்னுரிகமககள
இனங் காண்ைதற் கான அக் ககறயுகடய தரை் பு ஜவகலயரங் கு
இயற் கை வளங் ைள் முைாகமத்துவம் கதாடர்ைான ஆராய் ச்சி முன் னுரிகமைகள
இனங் ைாணும் கைாருட்டு இ ்த அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் கு
இ.வி.ஆ.கைா.ச.சகையில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஒற் நறாைர் மாதம் 24 ஆம் திைதி டத்தை் ைட்டது.
நத.வி.ஆ.மு. உத்திநயாைத்தர்ைள் ,
ைல் ைகலை்ைழை ஊழியர்ைள் , அகமச்சின்
அதிைாரிைள் , மாைாணை் ைணிை் ைாளர்ைள் ,
விவசாயிைள் , தாவரங் ைகள வளர்ை்ைவர்ைள் ,
ஏகனய இயற் கை வளங் ைள் முைாகமத்துவ
ஆராய் ச்சியில் ஈடுைடுநவார் ஆகிநயார் இ ்த
நவகலயரங் கில் ைல ் துகைாண்டனர்.
விவசாயத் திகணை்ைளத்தினது இயற் கை
வளங் ைள் முைாகமத்துவ ிகலயத்தின்
ைணிை் ைாளர் ைலா ிதி அஜ ் த டீ சில் வா
குறித்த துகறயின் தற் நைாகதய ிகலகய வலியுறுத்தினார். குறித்த துகறயின்
ஆராய் ச்சித் நதகவைகள இனங் ைாணும் கைாருட்டு குழுை் ைல ்துகரயாடல் ைள்
டத்தை் ைட்டன. சுமார் அறுைது அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த நவகலயரங் கில்
ைல ் துகைாண்டனர்.
ஆராய் ச்சி முன்னுரிகமககள ஆதாரை் ைடுத்தி உறுதிை் ைடுத்தல்
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விவசாயத் துகறயிலும் அதனுடன் இகண ் த
துகறைளிலும் ைருை் கைாருள் சார் ்த ஆராய் ச்சிை்
பிரிவுைகள இனங் ைாணும் ிமித்தம் 2016 ஆம் ஆண்டு
ஒற் நறாைர் மாதம் 21 ஆம் திைதி அரச மற் றும்
தனியார் துகறைளுடன் இகண ்து ஒரு
நவகலயரங் கு ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டது. விவசாயத்
துகறயிலும் அதனுடன் இகண ்த துகறைளிலும்
ைருை் கைாருள் சார் ் த ஆராய் ச்சிை் பிரிவுைகள
இனங் ைாண்ைது இ ்த நவகலயரங் கின்
குறிை்நைாளாை இரு ்தது. சுமார் முை் ைது (30)
அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த நவகலயரங் கில்
ைல ் துகைாண்டனர்.

ஆராய் ச்சி முகாகமயாளர்களுக்கான தகவல் (INFORM)ையிற் சி
2016 ஆம் ஆண்ட வம் ைர் மாதம் 05 மற் றும் 06
ஆம் திைதிைளில் நைராகதனிய PGIS ைணனி
ஆய் வுகூடத்தில் தைவல் கதாடர்ைான ையிற் சி
ிைழ் சசி
் த்திட்டம் டத்தை் ைட்டது. இ ்தை் ையிற் சி
ிைழ் சசி
் த்தின் நைாது 47ைங் குைற் று ர்ைளுை்கு
ையிற் சியளிை்ைை் ைட்டது. ஆறு புதிய தைவல்
ஒருங் கிகணை் ைாளர்ைளுை்கு இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகையில்
தனிை் ைட்ட ரீதியில் ையிற் சியளிை்ைை் ைட்டது.
சகையினது தீர்மானத்தின் அடிை் ைகடயில் , INFORMதரவுத்தள மாதிரிை் ைடிவம் திருத்தை் ைட்டு
தரவு நசைரிை் பு டவடிை்கைகய இலகுைடுத்தும் கைாருட்டு மிைவும் ட் புந ய ையனர்
அகமை் புை்கு இலகுைடுத்தை் ைட்டுள் ளது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. 12 ஆராய் ச்சி
ிறுவைங் ைளிலிரு ்தும் 17 உை ிகலயங் ைளிலிரு ்தும் இலத்திரனியல் வடிவில் இ ் தத்
தைவல் ைகள நசைரிை்கின் றது.
வனம் ைற் றிய ஜதசிய அக் ககறயுகடய தரை் பு உசாதுகண ஜவகலயரங் கு
இ.வி.ஆ.கைா.ச. 2016 ஆம் ஆண்டு வம் ைர் மாதம் 18
ஆம் திைதி வனம் ைற் றிய நதசிய அை்ைகறயுகடய
தரை் பு உசாதுகண நவகலயரங் கை ஏற் ைாடு கசய் தது.
வனா ்திரங் ைள் ைற் றிய கைாள் கை, மர உற் ைத்திைள்
மற் றும் வர்த்தைம் , ைல் லினத்துவம் மற் றும்
விகலமதிை் பீடு, விவசாய வனா ்திர மற் றும் மரம்
சாரா வனா ்திர உற் ைத்திைள் , ைால ிகல மாற் றம் ,
உயிரியல் சுற் றுலா மற் றும் ைால் கடைள் ,
இலங் கையில் ைால் ிகல முதலியன நைான் ற 07
ைருை் கைாருள் சார் ் த பிரிவுைளின் கீழ் வனா ்திர
விடயத்தில் முை்கியமான மற் றும் விநஷடமான
பிரச்சிகனைகள இனங் ைாண்ைது இ ் த
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நவகலயரங் கின் குறிை்நைாளாை இரு ்தது. இ ்த நவகலயரங் கில் ைங் குைற் றும் கைாருட்டு
அரச, தனியார் துகற மற் றும் அ.சா.ை. துகறைள் என் ைவற் றிலுள் ள சுமார் 18
ிறுவனங் ைளுை்கு விண்ணை் ைங் ைகள அனுை் பி கவை்குமாறு அகழை் பு விடுை்ைை் ைட்டது.
வனை் ைாதுைாை் புத் திகணை்ைளத்தின் வனங் ைள் ைாதுைாை் பு அதிைாரி (ஆராய் ச்சி)
‘தற் நைாகதய வனா ் திர ஆராய் ச்சி ிைழ் ச்சித்திட்டங் ைளும் இலங் கையிலுள் ள
கைாள் கையும் ’என் ற தகலை் பில் ஒரு விளை்ை சம் ர்ை்ைணத்கத நமற் கைாண்டார். குழுை்
ைல ் துகரயாடல் ைளின் மூலம் பின் ைற் றை் ைட்டது. நவகலயரங் கின் முடிவில் வனா ்திர
விடயத்திலுள் ள முை்கியமான மற் றும் விநஷட ஆராய் ச்சித் நதகவைள் இ.வி.ஆ.கைா.ச. மூலம்
இனங் ைாணை் ைட்டன. சுமார் ஐம் ைது (50) அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ்த நவகலயரங் கில்
ைங் குைற் றினர்.
இ.வி.ஆ.ககா.ச. மற் றும் ைங் காளஜதச விவசாய ஆராய் ச்சி சகை (ை.வி.ஆ.ச.)
ஆகியவற் றுக் கு இகடயில் பு.ஒ. இல் ககச்சாத்திடுதல்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும் ைங் ைாளநதச விவசாய
ஆராய் ச்சி சகை (ை.வி.ஆ.ச.) ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில் 2017 - 2021 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான
நவகலத் திட்டம் ை.வி.ஆ.ச. சகையிடம்
சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டது. இ ்த நவகலத் திட்டம்
ை.வி.ஆ.ச. சகையில் 2016 ஆம் ஆண்டு வம் ைர்
மாதம் 21-22 ஆம் திைதிைளில் முடிவு கசய் யை் ைட்டு
கைச்சாத்திடை் ைட்டது. இலங் கைை் பிரதி ிதிைளின்
விஜயத்தின் நைாது, உணவுை் ையிர்ைள் பிரிவு
கதாடர்பில் டர்ைைாவிலும் அதகனச் சூழவுள் ள ைகுதிைளிலும் ைலை் பு மரை்ைறி விகத
உற் ைத்தி மற் றும் ைால் கட வளர்ை்பு ஆகியவற் றுடன் சம் ை ்தை் ைட்ட தனியார் துகற
ிறுவனங் ைகளயும் ஆ.அ. ிறுவைங் ைகளயும் ைார்கவயிட்டனர்.
உற் ைத்தித்திறன் ஜமம் ைாட்டிற் கான இ.வி.ஆ.ககா.ச. ைதவியணிை் ையிற் சியும் ஆற் றல்
கட்டிகயழுை் ைல் ஜவகலயரங் கும்
2016 ஆம் ஆண்டு திசம் ைர் மாதம் 14 ஆம்
திைதி இலங் கை அபிவிருத்தி ிருவாை
ிறுவைத்தில் (இ.அ. ி. ி.) கடகைற் ற ஒரு
ாள் ையிற் சி ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தில்
ைங் குைற் றுமாறு இ.வி.ஆ.கைா.ச. அகனத்து
ஊழியர்ைளும் அகழை் பு விடுை்ைை் ைட்டது.
ையிற் சிை் குழுவில் சிநரஷ்ட விஞ் ஞானிைள் ,
சிநரஷ்ட ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர்ைள் ,
ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர்ைள் ,
முைாகமத்துவ உதவியாளர்ைளும் , சாரதிைள்
மற் றும் அலுவலை உதவியாட்ைள் என 23
ைங் குைற் று ர்ைள் அடங் கியிரு ்தனர். இ ்த
ிைழ் வின் நைாது சகையின் ஊழியர்ைளுை்கு ையிற் சி ிகறகவ முன் னிட்டு
ைங் குைற் று ர்ைளுை்கு இரண்டு வகையான சான் றிதழ் ைள் வழங் ைை் ைட்டன. குழு ிர்மாணம் ,
ந ர முைாகமத்துவம் மற் றும் ஊை்குவிை் பு ஆகியவற் றினூடாை இ.வி.ஆ.கைா.ச.
உற் ைத்தித்திறகன நமம் ைடுத்துவது இ ்த நவகலயரங் கின் ஒட்டுகமாத்தை் குறிை்நைாளாை
விளங் கியது.
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அறுவகடக் குை் பின்-கதாழில் நுட்ைமும் மானிடை் ஜைாஷாக் கும் - அக் ககறயுகடய
தரை் பு ஜவகலயரங் கு
அறுவகடை்குை் பின் -கதாழில் நுட்ை மற் றும் மானிடை் நைாஷாை்கு ைற் றிய நதசிய குழு நதசிய
முன் னுரிகமைகள இற் கறை் ைடுத்தும் ைணிைகள ஆரம் பித்துள் ளது. இது கதாடர்பில் , ஒரு
அை்ைகறயுகடய தரை் பு நவகலயரங் கும் 2016 ஆம் ஆண்டு திசம் ைர் மாதம் 15 ஆம் திைதி
டத்தை் ைட்டது. ஏறை்குகறய ாற் ைத்து ஐ ் து (45) அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் இ ் த
நவகலயரங் கில் ைங் குைற் றின. ைல் ஆவணம் கதாகுை்ைை் ைட்டது.
பூ வளர்ை்பு ஆராய் ச்சிக்கான 9-வது ஜதசிய மாநாடு2015 (NASFLOR - 2016)
2016 ஆம் ஆண்டிற் ைான பூ வளர்ை்பு
ஆராய் ச்சிை்ைான 9-வது நதசிய மா ாடு
2016(NASFLOR -2016)நைராகதனிய நராயல்
கைாட்னிகைல் ைார்டன
் ் ஸ் வளாைத்திலுள் ள
ைல் வி ிகலய நைட்நைார்கூடத்தில் 2016 ஆம்
ஆண்டு திசம் ைர் மாதம் 19 ஆம் திைதி
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும் நதசிய பூங் ைாை்ைள்
திகணை்ைளம் ஆகியவற் றினால் கூட்டு
ிைழ் சசி
் த்திட்டமாை ஏற் ைாடு கசய் யை் ைட்டது.
ிகலகைறுதகு அபிவிருத்தி மற் றும் வன
விலங் குைள் ைற் றிய அகமச்சர் கைௌரவ
ைாமினி ஜயவிை்ரம கைநரரா இ ்த ிைழ் வில்
பிரதான அதிதியாைை் ைல ் துகைாண்டு சிறை் பித்தார். அண்கம ைால பூ வளர்ை்பு ஆராய் ச்சி
முடிவுைள் இ ்த மா ாட்டில் பிரநயாகிை்ைை் ைடவில் கல. விஞ் ஞானிைள் , ிபுணர்ைள் , சிறு
மற் றும் டுத்தர அளவிலான பூ வளர்ை்புத் தரை் புைளின் பிரதி ிதிைள் , மற் றும் கைாள் கை
ஆை்கு ர்ைள் ஆகிநயார் இ ் தமா ாட்டில் ைங் குைற் றினர். மூன் று கதாழில் நுட்ை அமர்வுைள்
டத்தை் ைட்டன. 30ஆராய் ச்சிை் ைத்திரங் ைள் சமர்ை்பிை்ைை் ைட்டன. இ ் த மா ாட்டில் நூற் று
எழுைத்து ஐ ்து (175) அை்ைகறயுகடய தரை் புைள் ைங் குைற் றின.

விஞ் ஞானத் தகவல் ககள கம் ககாரர் வாரக் கண்காட்சி நிகழ் ச்சித்திட்டத்தில்
ைரவச்கசய் தல்
என் ஏஆர்பி ஆராய் ச்சி ிைழ் சசி
் த்திட்டத்தின்
ஆராய் ச்சி முடிவுைகளை் ையன் ைடுத்தி ,
ஆராய் ச்சி முடிவுைகள அை்ைகறயுகடய
தரை் புைளுை்கு இகடயில் ைரம் ைல் கசய் யும்
கைாருட்டு ‘சிதமு விதுனனின் - ேுதமு ரட்ட
கைாவிதனின் ’என் ற ஒரு நூல்
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தயாரிை்ைை் ைட்டது. ைமத்கதாழில் அகமச்சர் கைௌரவ துமி ்த திஸா ாயை்ை அவர்ைளின்
அனுசரகணயில் இ ்த நூல் ஆரம் ை கவைவம் இடம் கைற் றது. இ.வி.ஆ.கைா.ச. ஆராய் ச்சி
முடிவுைகள ைமை்ைாரர் வாரை் ைண்ைாட்சி ிைழ் ச்சித்திட்டத்தில் ைங் குைற் றியவர்ைளுை்கு
இகடயில் ைரை் பியுள் ளது.
நிர்மாணம் சார்ந்த கசயற் ைாடுகள் :

இ.வி.ஆ.கைா.ச. ைாதுைாை் பு முகறகமகய நமம் ைடுத்தும் புதிய நுகழவாயிகல அகமத்தல் ,
வாைனம் ிறுத்தும் ைகுதிைகளயும் எல் கலச் சுவர்ைகளயும் அகமத்தல் மற் றும் சகையின்
வடிைாலகமை் பு முகறகமகய நமம் ைடுத்துதல் ஆகியவற் றின் ிமித்த்ம ிர்மாணை்
ைணிைள் ிகறவு கசய் யை் ைட்டன.
ைாவகனக்ககாவ் வாத கைாருட்ககள அகற் றுவதற் கான ைகிரங் க ஏல விற் ைகன
2014 மற் றும் 2015 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான
வருடா ்த கைாருட்ைள் ைணை்கைடுை் பு
உறுதிை் ைடுத்தலின் பின் னர், ைகிரங் ை ஏல
விற் ைகனயின் மூலம் இ.வி.ஆ.கைா.ச.
ைாவகனை்கைாவ் வாத கைாருட்ைள்
அைற் றை் ைட்டன.
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இ.வி.ஆ.ககா.ச. கவளியீடுகள்

ைதவியணியின் சாதகனகள்
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சர்வஜதச கருத்தரங் குகளிலும் மாநாடுகளிலும் இ.வி.ஆ.ககா.ச. ைதவியணியும் சகை
உறுை் பினர்களும் ைங் குைற் றிய விைரங் கள்
இல
.

கையரும் ைதவியும்

1

ைலா ிதி எஸ்.பீ.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தன /தகலவர் /
இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

2

3

4

5

6

விேயம்
கசய் த நாடு

விேயத்தின் ஜநாக்கம்

காலம்

கதன்
கைாரியா

நவா்லட் இன் கசை்ட்
எை்ஸ்கைா எச்சிகலன்
2016மற் றும்
இலங் கைை்ைான உதவி

2016 யூகல
28 - 2016
ஆைஸ்ட்
02

ைலா ிதி எஸ்.பீ.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தன /தகலவர் /
இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

புது டில் லி,
இ ்தியா

உலைை் கைாருளாதார
ஆயமும் இ ்திய
கைாருளாதார மா ாடும்

2016
ஒற் நறாைர்
05-08

ைலா ிதி எஸ்.பீ.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தன /தகலவர் /
இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

புது டில் லி,
இ ்தியா

ைலா ிதி எஸ்.பீ.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தன /தகலவர் /
இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

பு.ஒ. ஒை் ை ்தம் ைற் றிய
ைல ் துகரயாடல் ,
ஐசிஏஆர் மற் றும்
இ.வி.ஆ.கைா.ச., 1-வது
சர்வநதச விவசாய
ைல் லினத்துவ மா ாடு
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
ை.வி.ஆ.ச. ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில்
கைச்சாத்திடை் ைட்ட பு.ஒ.
இன் கீழ் நவகலத்
திட்டத்கத முடிவு கசய் தல்

ைலா ிதி எஸ்.பீ.டீ.ஜி.
ஜயவர்த்தன /தகலவர் /
இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை
ைலா ிதி நஜ.டீ.எச்.
விநஜவர்த்தன /
கசயலாளர் /ைணிை் ைாளர்
/இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

ைாநரா பூட்டான்

ைாங் கைாை்,
தாய் லா ் து

2016
வம் ைர் 20
- 27

கதற் ைாசிய
கூட்கடாத்துகழை் பு
அணுகுமுகற ைற் றிய
நவகலயரங் கு

2016
திசம் ைர் 11
- 14

ஏபிஏஏஆர்ஐ
ிகறநவற் றுை் குழுை்
கூட்டம்

2016
கசை் டம் ை
ர் 07 - 9
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2016
வம் ைர்
04-11

இல
.

கையரும் ைதவியும்

7

ைலா ிதி நஜ.டீ.எச்.
விநஜவர்த்தன /
கசயலாளர் /ைணிை் ைாளர்
/இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

8

9

10

11

12

13

விேயம்
கசய் த நாடு

விேயத்தின் ஜநாக்கம்

காலம்

தாய் கைய் ,
தாய் வான்

ிபுணத்துவ ஆநலாசகன
மற் றும் ஏபிஏஏஆர்ஐ
கைாதுை் நைரகவை் கூட்டம்

2016
ஒற் நறாைர்
31 – 2016
வம் ைர் 06

ைலா ிதி நஜ.டீ.எச்.
விநஜவர்த்தன /
கசயலாளர் /ைணிை் ைாளர்
/இலங் கை விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை
திரு டீ.வி. ை ்துலநசன
/இராஜாங் ை கசயலாளர்
/ைமத்கதாழில் அகமச்சு

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

2016
வம் ைர் 20
- 27

ைலா ி அனில் பிநரமரட்ன
/நதசிய ீ ரியல் வளங் ைள்
முைவராண்கம,மட்டை்கு
ளி

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

ைலா ிதி
டை் ளியு.எம் .டுை் ளியூ.
வீரநைான் /விவசாயத்
திகணை்ைளம்
/நைராகதனிய

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

டாை்டர் எஸ்.எஸ்.பி.
சில் வா /மிருை ஆராய் ச்சி
ிறுவைம் /நைராகதனிய

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

ைலா ிதி எை் . ிரஞ் ஜன்
/சிநரஷ்ட
விஞ் ஞானி/இலங் கை
விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
ை.வி.ஆ.ச. ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில்
கைச்சாத்திடை் ைட்ட பு.ஒ.
இன் கீழ் நவகலத்
திட்டத்கத முடிவு கசய் தல்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
ை.வி.ஆ.ச. ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில்
கைச்சாத்திடை் ைட்ட பு.ஒ.
இன் கீழ் நவகலத்
திட்டத்கத முடிவு கசய் தல்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
ை.வி.ஆ.ச. ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில்
கைச்சாத்திடை் ைட்ட பு.ஒ.
இன் கீழ் நவகலத்
திட்டத்கத முடிவு கசய் தல்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
ை.வி.ஆ.ச. ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில்
கைச்சாத்திடை் ைட்ட பு.ஒ.
இன் கீழ் நவகலத்
திட்டத்கத முடிவு கசய் தல்
இ.வி.ஆ.கைா.ச. மற் றும்
ை.வி.ஆ.ச. ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில்
கைச்சாத்திடை் ைட்ட பு.ஒ.
இன் கீழ் நவகலத்
திட்டத்கத முடிவு கசய் தல்
‘கைாள் கை ஆராய் ச்சி
மற் றும்
தாை்ைம் ’ஆகியவற் று்ைைா
ன கதாடர்ைாடல் ’ ைற் றிய
ையிற் சி நவகலயரங் கில்
ைங் குைற் றல்

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்
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வம் ைர் 20
- 27

2016
வம் ைர் 20
- 27

2016
வம் ைர் 20
- 27

2016
வம் ைர் 20
- 27

2016 மார்ச்
28 – 2016
ஏை் ரல் 01

இல
.

14

15

16

கையரும் ைதவியும்

விேயம்
கசய் த நாடு

விேயத்தின் ஜநாக்கம்

காலம்

திருமதி
சத்துரங் ைதவுலைல
/ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்தர்/இலங்
கை விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

டாை்ைா,
ைங் ைாளநதச
ம்

‘கைாள் கை ஆராய் ச்சி
மற் றும்
தாை்ைம் ’ஆகியவற் று்ைைா
ன ையிற் சி
நவகலயரங் கில்
ைங் குைற் றல்

2016 மார்ச்
28 - 2016
ஏை் ரல் 01

ைலா ிதி எஸ்.எம் .பி.சி.
ைத்மினி /சிநரஷ்ட
ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்தர்/இலங்
கை விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

புது டில் லி,
இ ்தியா

2016 நம 31
- 2016 யூன்
01

ைலா ிதி எஸ்.எம் .பி.சி.
ைத்மினி /சிநரஷ்ட
ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்தர்/இலங்
கை விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைான சகை

தாய் லா ் து

இருதயத் துடிை் புைள்
அல் லது ிகலயான
விவசாய மற் றும் மானிட
சுைாதாரம் ஆகியன
கதாடர்ைான மா ாட்டில்
ஆராய் ச்சிை் ைத்திரத்கத
சமர்ை்பித்தல்
2-வது உலை ீ ர்ை்ைாசன
மா ாட்டிலும் 67-வது
சர்வநதச ிகறநவற் று
சகைை் கூட்டத்திலும்
ஆராய் ச்சிை் ைத்திரத்கத
சமர்ை்பித்தல்

2016
வம் ைர் 06
- 09

உள் நாட்டு கருத்தரங் குகளிலும் மாநாடுகளிலும் இ.வி.ஆ.ககா.ச. ஊழியர்கள்
ைங் குைற் றல் கதாடர்ைான விைரங் கள்
இல.
1

ைாடகநறி
விஞ் ஞான
ஆை்ைம்

கையர்
திரு எல் .ஜி.
கேட்டிஆராச்
சி

ைதவி
ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்
தர்

2

உற் ைத்தித்
திறன் நமம் ைாடு
கதாடர்ைான
ையிற் சியும்
ஆற் றல்
ைட்டிகயழுை் ைல்
நவகலயரங் கும்

ைலா ிதி ரீ.யூ.
திலை்ைவர்த்த
ை

சிநரஷ்ட
விஞ் ஞானி

-அநத-

ைலா ிதி
நை.நை.டீ.எை் .எ
ை் . ிரஞ் ஜலா

சிநரஷ்ட
விஞ் ஞானி

-அநத-

ைலா ிதி

சிநரஷ்ட

3

4

நிறுவகம்
இலங் கை
விவசாய
ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கைை்ைா
ன சகை
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்

காலம்
2016
ஒற் நறாை
ர் 3

இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை

2016
திசம் ைர்
14

2016
திசம் ைர்
14

2016
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இல.

ைாடகநறி

கையர்
பி.எச்.ஏ.பி.சி.
கிரிைேைம

ைதவி
விஞ் ஞானி

5

-அநத-

ைலா ிதி
என் .எஸ்.
ஜயநசை்ைர

சிநரஷ்ட
விஞ் ஞானி

6

-அநத-

திருமதி சி.
தவுலைல

ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்
தர்

7

-அநத-

திரு எஸ்.
திஸா ாயை்ை

ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்
தர்

8

-அநத-

திரு எல் .ஜி.
கேட்டிஆராச்
சி

ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்
தர்

9

-அநத-

திருமதி ரீ.ஐ.ஐ.
பீரிஸ்

நூலைர்

10

-அநத-

திருமதி ஜி.எல் .
ாவலநை

முைாகமத்து
வ
உதவியாளர்

11

-அநத-

திருமதி
என் .பீ.எஸ்.
தர்ஷனி

முைாகமத்து
வ
உதவியாளர்

12

-அநத-

திருமதி
ஜி.ஏ.பி.நை.
திஸா ாயை்ை

முைாகமத்து
வ
உதவியாளர்

13

-அநத-

திருமதி ஏ.பீ.
அஞ் ஜலி

முைாகமத்து
வ
உதவியாளர்

14

-அநத-

திரு
நை.ஜி.எஸ்.சி.
வனிைநசை்ைர

முைாகமத்து
வ
உதவியாளர்

15

-அநத-

திருமதி
ஏ.பி.எம் .டீ.நை.
சமரஜீவ

முைாகமத்து
வ
உதவியாளர்

நிறுவகம்
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை

காலம்
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
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இல.

ைாடகநறி

கையர்

ைதவி

16

-அநத-

திரு
டீ.ஜி.ஏ.எஸ்.
திஸா ாயை்ை

சாரதி

17

-அநத-

திரு என் .ஏ.நை.
வீரகைாடி

அலுவலை
உதவியாள்

18

-அநத-

திருமதி
டை் ளியூ.ஏ.ஆர்.
எச்.
பிநரமரட்ன

அலுவலை
உதவியாள்

நிறுவகம்
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்
இலங் கை
அபிவிருத்தி
ிருவாை
ிறுவைம்

காலம்
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
2016
திசம் ைர்
14
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இ.வி.ஆ.ககா.ச. ைதவியணி ைற் றிய விைரம்
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ஆம் ஆண்டில் ைாணை் ைடுகின் ற ஆளணி எண்ணிை்கை 30ஆகும் . பிரதிை் ைணிை் ைாளர்
- ஆராய் ச்சி முைாகமத்துவம் (01 ைதவி), வகலயகமை் புை் ைட்டுை் ைாட்டாளர் (01 ைதவி),
ிருவாை உத்திநயாைத்தர் (01 ைதவி), முைாகமத்துவ உதவியாளர் - கதாழில் நுட்ைம்
சாராத (02 ைதவிைள் ), மற் றும் அலுவலை உதவியாள் (01 ைதவி) முதலிய ைதவிைளில்
கவற் றிடங் ைள் ிலவுகின் றன.
இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகையில் 2016 திசம் ைர் 31 ஆம்
திைதிை்குரிய ைதவியணி விைரம் பின் வருமாறு:
தகலவர்
ைலா ிதி எஸ்.எஸ்.பீ.டீ.ஜி. ஜயவர்த்தன, பீஎஸ்சி. (விவசாயம் ), எம் எஸ்சி, பிஎச்டீ
சிஜரஷ்ட முகாகமயாளர்
ைலா ிதி ஏ.ஆர். ஆரியரட்ன, பீஎஸ்சி, எம் எஸ்சி, பிஎச்டீ, கசயலாளர் (2016-03-20 ஆம்
திைதி வகர)
ைலா ிதி நஜ.டி.எச். விநஜவர்த்தன, எம் பில் (மண் விஞ் ஞானம் ), கசயலாளர் (2016-05-04
ஆம் திைதி வகர) (விவசாய இரசாயனம் )
ைலா ிதி ரீ.யூ. திலை்ைவர்த்தன, எம் எஸ்சி, (விவசாயம் ),பிஎச்டீ, சிநரஷ்ட விஞ் ஞானி
ைலா ிதி நை.நை.டீ.எை் .எை் . ிரஞ் ஜன் , பீஎஸ்சி, (விவசாயம் ),பிஎச்டீ, சிநரஷ்ட
விஞ் ஞானி
ைலா ிதி பி.எச்.ஏ.பி.சி. கிரிேைம, பீஎஸ்சி, (விவசாயம் ),பிஎச்டீ, சிநரஷ்ட விஞ் ஞானி
ைலா ிதி என் .எஸ். ஜயநசை்ைர, பீஎஸ்சி, (விஞ் ஞானம் ),பிஎச்டீ, சிநரஷ்ட விஞ் ஞானி
கல் வி மற் றும் ஆராய் ச்சி
ைலா ிதி எஸ்.எம் .பி.சி. ைத்மினி, பீஎஸ்சி, (விவசாயம் ),பிஎச்டீ, சிநரஷ்ட ஆராய் ச்சி
உத்திநயாைத்தர்
திருமதி சி. தவுலைல, பீஎஸ்சி, எம் எஸ்சி, (விவசாயம் ), ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர்
திரு எஸ். திஸா ாயை்ை, பீஎஸ்சி, (விவசாயம் ), ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர்
திரு எல் .ஜி. கேட்டிஆராச்சி, பீஎஸ்சி, (விவசாயம் ), ஆராய் ச்சி உத்திநயாைத்தர்
முகாகமயாளர்
*திருமதி ரீ.ஐ.ஐ. பீரிஸ், ஏஎஸ்எல் எல் ஏ, நூலைர்/தைவல் உத்திநயாைத்தர்
(*ஆளணிை் ைடுத்தை் ைட்ட)
முகாகமத்துவ உதவியாளர்கள் (கதாழில் நுட்ைம் )
திருமதி பீ.எம் .யூ.எஸ். ைஸ் ாயை்ை
திரு டீ.எம் .டீ.டீ.என் . அநைரட்ன
கணக்ககழுதுநர்கள்
திருமதி நஜ.ஏ.டீ.எம் .பி. ஜயசிங் ை
திருமதி எஸ்.எம் .எஸ்.யூ. ைவுசல் யா
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முகாகமத்துவ உதவியாளர்கள் (கதாழில் நுட்ைம் சாராத)
திருமதி எச்.எச். ைட்டகைாட
திருமதி ஜி.எல் . ாவலநை
திருமதி எம் .பீ.எஸ். தர்ஷனி
திருமதி ஜி.ஏ.பி.நை. திஸா ாயை்ை
திருமதி ஏ.பீ. அஞ் ஜலி
திரு நை.ஜி.எஸ்.சி. வனிைநசை்ைர
திருமதி ஏ.பி.எம் .டீ.கை. சமரஜீவ
திரு ஆர்.பி.என் .பீ. பிநரமதிலை்ை
திருமதி பி.ஜி.சி.எல் . சுமனசிங் ை
திருமதி எல் .எம் .என் . கைா்னா ் து
ஆரம் ை மட்டம் - திறன்
திரு எஸ்.நை.ஆர்.நை. ஜயசூரிய, சாரதி
திரு டீ.ஜி.ஏ.எஸ். தஸ ாயை்ை, சாரதி
திரு டீ.நஜ.டீ.ஆர்.டீ. ஜயமோ, சாரதி
ஆரம் ை மட்டம் - திறன் சாரா
திரு என் .ஏ.நை. வீரகைாடி, அலுவலை உதவியாள்
திருமதி டை் ளியூ.ஏ.ஆர்.எச். பிநரமரத்ன , அலுவலை உதவியாள்
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நன்றிகயயும் ைாராட்டுக்ககளயும் கதரிவித்தல்
இலங் கைவிவசாயஆராய் ச்சிை்கைாள் கைை்ைானசகை,
துரிதநவகல ிைழ் சசி
் த்திட்டத்கதகசயற் ைடுத்துவதில் ஒத்துகழை் கை ல் கியமற் றும் ைடின
மாைஉகழத்ததனதுமுழுைதவியணிை்கும் ன் றிகூறை்ைடகமை் ைட்டிருை்கின் றது.
ைதவியணியினரின் கதாடர்ச்சியானஒத்துகழை் பும் அர்ை்ைணிை் பும் இல் கலகயன் றால் இ ் த
ஆண்டில் ிகறவுகசய் யை் ைட்டஅதிைளவானைணிைகளஒருநைாதும் அகட ்திருை்ைமுடியா
து.
ஆண்டுமுழுதிலும் ல் கியகைறுமதிவாய் ்தஉதவிை்கும் ஒத்தாகசைளுை்கும் சகையின் தகல
வருை்கும் உறுை் பினர்ைளுை்கும் எமதுமனமார் ்த ன் றிஎன் கறன் றும் உரித்தாைட்டும் .
இ.வி.ஆ.கைா.ச. 2016
ஆம் ஆண்டிற் ைானநவகலத்திட்டத்கதகவற் றிைரமாை ிகறவுகசய் யும் கைாருட்டுஇ.வி.ஆ.
கைா.ச.
சகைை்கு ல் கியசிற ் தமதிை் புமிகுஒத்துகழை் புை்ைாைகைௌரவைமத்கதாழில் அகமச்சருை்கு
ம் , ைமத்கதாழில் அகமச்சின் கசயலாளருை்கும் ,
கைௌரவைமத்கதாழில் இராஜாங் ைஅகமச்சருை்கும் ,
இராஜாங் ைஅகமச்சி;னகசயலாளருை்கும் , நமலதிைச்கசயலாளர்ைளுை்கும் ,
பிரதானைணை்ைாளருை்கும் ,
ைணிை் ைாளர்ைளுை்கும் ைமத்கதாழில் அகமச்சின் ஏகனயஊழியர்ைளுை்கும் மற் றும் ைணை்
ைாய் வுை் பிரிவின் ஊழியர்ைளுை்கும் ன் றிகூறை்ைடகமை் ைட்டிருை்கின் றது.
ஒத்துகழை் கை ல் கியஅரசதுகற ிறுவனங் ைளுை்கும் , ைல் ைகலை்ைழைங் ைளுை்கும் ,
உரியதனியார்துகற ிறுவனங் ைளுை்கும் ன் றிகயயும் ைாராட்டுை்ைகளயும் கதரிவித்துை்
கைாள் கின் நறாம் .
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இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகையின் 2016ஆம் ஆண்டு
திசம் ைர் மாதம் 31ஆம் திைதியில் முடிவகைந் த ஆண்டிற் ைான நிதிை் கூற் றுை்ைள்
கதாைர்பில் 1971இன் 38ஆம் இலை் ை நிதி அதிைார சை்ைத்தின் 14 (2) (இ)பிரிவின்
பிரைாரம் ைணை்ைாய் வாளர் அதிைதியினால் கவளியிைை் ைை்ை ைணை்ைாய் வு நைல்
அறிை்கை
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2

நிதிை்
கூற் றுை் ைள்
கதாைர்பில்
முைாகமத்துவத்திற் கு
கைாறுை் புை் ைள்
----------------------------------------------------------------

1.3

ைணை் ைாய் வாளரின் கைாறுை் புை் ைள்
----------------------

2.1

ைணை் ைாய் வு அபிை் பிராயம்
-------

2.2

நிதிை் கூற் றுை்ைள் கதாைர்பில் ைருத்துத் கதரிவித்தல்
------------------------------------------

2.2.1

இலங் கையின் அரச துகறை் ைணை் கீை்டு நியமங் ைள்
-------------------------------------------

அ.

இலங் கையின் அரச துகறை் ைணை் கீை்டு நியம இலை் ைம் 01

இருை் கும்

----------------------------------------------I.

இலங் கையின்

அரச

துகைை்

ைணை்கீட்டு

நியம்

இன்

01

பிரைாரம்

சசாத்துை்ைளுை்கு சபாறுப் புை்ைள் மாை் றீடு சசய் யப் படை் கூடாது. ஆயினும் , இந்த
சகபயின்

நிதிை் கூை் றுை்ைளில்

ஆரம் பம்

முதல்

அதாவது 2014,2015மை் றும்

2016ஆம் ஆண்டுைளில் நகடமுகைப் சபாறுப் புை்ைளின் சபறுமானங் ைள் மாை் றீடு
சசய் யப் பட்டு

ததறிய

சபறுமானங் ைள்

குறிப் பிடப் பட்டிருந்தது அந்த ைணை்குைளின்

நிதிை்

(Consistency

of

கூை் றுை்ைளில்
presentation)சதாடர்

சமர்ப்பணத்கதப் தபணுவதை் ைாைவாகும் . எனினும் , 2017ஆம் ஆண்டு சதாடை்ைம்
அறிவுகரைள் வழங் ைப் பட்டுள் ளவாறு உரிய நிதிை் கூை் றுை்ைகளத் தயாரித்து
சமர்ப்பிப் பதை் கு நடவடிை்கை எடுை்ைப் படும் .

ஆ.

இலங் கையின் அரச துகறை் ைணை் கீை்டு நியம இலை் ைம் 07
-----------------------------------------------

I.

ைணை்ைாய் வு விசாரகணைளின்

மூலம் சுட்டிை் ைாட்டப் பட்டுள் ள விடயங் ைள்

ஏை் றுை் சைாள் ளப் படுகின் ைன. உரிய ைணை்குைள் சமர்ப்பிை்ைப் பட்ட தநரத்தில்
குறித்த ஆண்டு திசம் பர் மாதத்தினுள் சைாள் வனவு சசய் யப் பட்ட சசாத்துை்ைள்
சதாடர்பில்

ததய் மானம்

ைணப் பிடப் படாமல் ததய் மானை்

சைாள் கை

தபரில்

ைணை்குைள் அடிப் பகடயிலான குறிப் புைகளத் தழுவிை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளது.
எதிர்ைாலத்தில்
பாவிை்ைப் பட்ட

ைணை்கீட்டு

நியமம்

திைதியிலிருந்தத

69இன்

அந்தச்

பிரைாரம்
சசாத்துை் ைள்

சசாத்துை்ைள்
சதார்பில்

ததய் மானத்கதை் ைணிப் பிடுவதை் கு நடவடிை்கை எடுை்ைப் படும் .

1

II.

முழுகமயாை

ததய் ந்துள் ள

சசாத்துை்ைள்

தமலும்

பாவகனயில்

ைாணப் படுகின் ைன. 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்த சசாத்துை்ைகள மறுமதிப் பீடு
சசய் து ைணை்கிடுவதை் கு நடவடிை்கை எடுை்ைப் படும் .

2.2.2

ைணை் கீை்டுை் குகறைாடுைள்
------------------------

(அ)

மீளாய் வு

ஆண்டின்

நிதிை்

சீராை்ைப் பட்டிருப் பது

கூை் றுை்ைளில்

இறுதியாை

உரிய

ததய் மானங் ைள்

எஞ் சியிருந்த

நிலுகவைளின்

அடிப் பகடயிலாகும் . இந்த விடயம் ஏை் றுை் சைாள் ளப் படுகின் ைது. ததய் மானம்
சதாடர்பில்

2017ஆம்

ஆண்டிலிருந்து

சீராை்ைல் ைகள

தமை் சைாள் வதை் கு

ததகவயான நடவடிை்கை எடுை்ைப் படும் .
2.2.3

கதளிவுைடுத்தை் ைைாத வித்தியாசங் ைள்
-----------------------------பணிை்சைாகட

ஒதுை்கீட்டு

மயப் படுத்தப் பட்ட

நிலுகவ

பணிை்சைாகடைளுை்ைான
அடிப் பகடயாைை்
சம் பளம்

+

ஆவணத்தில்

குறிப் பிடப் பட்டிருப் பது

ைடந்த

ஒதுை்கீடுைள்

சைாள் ளப் பட்டிருப் பது

சைாடுப் பனவுைள் ).இதகன

பல

வருடங் ைளினுள்

சசலுத்தப் பட்ட

உரிய

சம் பளமாகும்

2017ஆம்

ஆண்டு

வங் கி

தநரத்தில்
(அடிப் பகட
ைணை்குைளில்

சீராை்குவதை் கு ததகவயான நடவடிை்கை எடுை்ைப் படும் .

3.

நிதி சார்ந்த மீளாய் வு
-----------------------

3.1

நிதி சார்ந்த கைறுபைறுைள்
--------------ஏை் றுை் சைாள் ளப் படுகின் ைது.

4.

இயை்ைச்கசயற் ைாடுைள் சார்ந்த மீளாய் வு
-----------------------------

4.1

கசயலாற் றுகை
-----------------

(அ)

2016 ஆம் ஆண்டிை் ைான இந்த விடயம் ஏை் றுை் சைாள் ளப் படுகின் ைது. 2017ஆம்
ஆண்டில் இது சீராை்ைப் பட்டுள் ளது.

(ஆ)

சுட்டிை்ைாட்டப் பட்டுள் ள அவதானிப் புைள் ஏை் றுை் சைாள் ளப் படுகின் ைன. 2017ஆம்
ஆண்டில் இது சீராை்ைப் படும் .

4.2

முைாகமத்துவம் சார்ந்த கசயற் ைாடுைள்

2

------------------------------------1.

இந்த உபைரணங் ைகளை் சைாள் வனவு சசய் யும் நிமித்தம் 2016ஆம் ஆண்டில்
திட்டமிடப் படாவிட்டாலும்
அந் த
03
உபைரணங் ைளும்
பழகம
வாய் ந்த
உபைரணங் ைளாகும் .
அந்தந் த
இயந்திரங் ைள்
மூன் று
சந்தர்ப்பங் ைளில்
சசயலிழந்து
தபானகமயின்
ைாரணமாை
சகபயின்
ததகவப் பாடுைள்
அடிப் பகடயில் அவ் வாறு சசயலிழந் த 03 உபைரணங் ைளுை்கும் பதிலாை 03
சந்தர்ப்பங் ைளில் அத்தகைய இயந்திரங் ைள் சைாள் வனவு சசய் யப் பட்டுள் ளன.
அதத
தபான் று,
இந்தப்
சபாருட்ைள்
விநிதயாைம்
பிரதானமாை
தமை் சைாள் ளப் படுவது இலங் கையில் பதிவு சசய் யப் பட்டு அங் கீைரிை் ைப் பட்ட
நிறுவனங் ைளின் மூலமாகும் என் ை விடயத்கத தயவுடன் அறியத்தருகின் தைன் .
உபைரணங் ைகள விநிதயாகிை்கும் பதிவு சசய் யப் பட்ட நிறுவனங் ைளிடமிருந் து
உரிய முகையில் தைள் வி விகல மனுை்ைள்
அகழை்ைப் பட்டு அத்தகைய
உபைரணங் ைள் சைாள் வனவு சசய் யப் பட்டுள் ளன.

4.4

ைதவியணி முைாகமத்துவம்
-------------------------------

(அ)

பிரதிை் ைணிை் ைாளர் ைதவி
இந்தப் பதவிை் ைான சவை் றிடத்கத நிரப் பும் சபாருட்டு ஒரு தநர்முைப் பரீடக
் ச
நடத்தப் பட்டாலும் கூட, சபாருத்தமான தகுதி வாய் ந்த ஒரு அலுவலர் தநர்முைப்
பரீடக
் சை்குத் ததாை் ைாததால் அந்தப் பதவிை் ைான நியமனத்கத சசய் ய
முடியவில் கல.
எனினும் ,
எதிர்ைாலத்தில்
நிறுவனை்
ைட்டகமப் கப
மாை் றியகமத்து
இந்த
சகபயில்
பதவிைளுை்குரிய
நியமங் ைகள
தமை் சைாள் வதை் ைான நடவடிை்கைைள் தமை் சைாள் ளப் பட்டு வருகின் ைன.
வகலயகமை் புை் ைை்டுை் ைாை்ைாளர் ைதவி
வகலயகமப் புை் ைட்டுப் பாட்டாளர் பதவிை் ைான ஆட்தசர்த்துை் சைாள் ளும்
நகடமுகைத்
திட்டத்திை் கு
அகமய
அந்தப்
பதவிை் ைாை
இரண்டு
சந்தர்ப்பங் ைளில் விளம் பரம் சசய் ய் பபட்டாலும் உரிய தகைகமைகளப் பூர்த்தி
சசய் த நபர் ஒருவர் விண்ணப் பிை்ைாத ைாரணத்தினால் இது வகர அந் தப்
பதவிை் கு ஆட்தசர்த்துை் சைாள் ள முடியவில் கல. அந்தப் பதவிகய இந்த சகபை்கு
சபாருத்தமான ‘சிதரஷ்ட நிருவாை உத்திதயாைத்தர் பதவியாை’மாை் றுவதை் கு
நிருவாை சகபயின் அனுமதியுடன் முைாகமத்துவ தசகவைள் திகணை்ைளத்தின்
அங் கீைாரம் சபைப் பட்டுள் ளது. அந்தப் பதவிை் கு ஆட்தசர்த்துை் சைாள் ளும்
தகைகமைள் சதாடர்பான அறிவுகரைள் தைாரப் பட்டு முைாகமத்துவ தசகவைள்
திகணை்ைளத்திை் கு ஒரு ைடிதம் அனுப் பி கவை்ைப் பட்டுள் ளது.

5.

ைணை் கீை்டுத் தன்கமயும் நல் லாை்சியும்
--------------------------------------

5.1

வருைாந் த அறிை்கைகய சமர்ை்பித்தல்
-----------------------------2016ஆம் ஆண்டிை் ைான வருடாந்த அறிை்கையின் நைல் 2017.03.02ஆம் திைதிய
ைடிதத்தின் மூலம் அகமச்சுை்கு அனுப் பி கவை்ைப் பட்டுள் ளது. எனினும் அதகள
ைணை்ைாய் வாளர் அதிபதிை்கு அனுப் பி கவப் பதை் கு இயலாமல் தபாயுள் ளது.

3

எவ் வாைாயினும் இதகன எதிர்ைாலத்தில் சீர்சசய் து சைாள் வதை் கு நடவடிை்கை
எடுை்ைப் படும் .
5.2

ைாதீை்டுை் ைை்டுை் ைாடு
--------------------------------2017 ஆம் ஆண்டிை் ைான திட்டத்கதத் தயாரித்தல் முதல் பாதீட்டுை் ைட்டுப் பாடு
உரிய முகையில் தபணப் பட்டு வருகின் ைது.

6.

முகறகமயும் ைை்டுை் ைாடும்
-------------------

4

பின்னிணைப் பு 1
வருடாந்த அறிை்கை 2016–சுருை்ை அறிை்கை
இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகை
சகையின் கசயலாற் றுகை ைற் றிய விைரம்



2016ஆம் ஆண்டினுள் 44 புதிய ஆராய் ச்சி நிைழ் சசி
் த்திட்டங் ைள் /ைருத் திட்டங் ைள் நிதிைகள வழங் கும் முைமாை
சைாரிசு கசய் யை்ைட்டிருந்தன. 2016ஆம் ஆண்டில் துல் லியமான முகறயில் கசயற் ைடுத்தை்ைட்ட கமாத்த ைருத்
திட்டங் ைளின் எண்ணிை்கை 83ஆகும் .



ைல விடயங் ைளின் கீழ் ததசிய ஆராய் ச்சி முந்துரிகம ஆவணத்கதத் தயாரிை்கும் கைாருட்டு அை்ைகறயுகடய
தரை்புைளின் தவகலயரங் குைள் நடத்தை்ைட்டன.



கைாது மை்ைளுை்கு மத்தியில் ஆராய் ச்சி சார்ந்த ைண்டுபிடிை்புை்ைகளை் ைரவச் கசய் யும் நிமித்தம் ைமை்ைாரர்
வார நிைழ் சசி
் த்திட்டத்தில் ‘சித்தமு விதுகனனின் - ஹதமு ரட்ட கைாவிகதனின் ’எனும் நூல் கவளியிடை்ைட்டு
பிரைடனை்ைடுத்தை்ைட்டது.



ஆராய் ச்சி

சார்ந்த

தைவல் ைகளை்

ைரம் ைல்

கசய் யும்

கைாருட்டு

உணவுைள்

மற் றும்

விசாயம்

என் ற

தகலை்பிலான சஞ் சிகை(SLJFA)கவளியிடை்ைட்டு பிரைடனை்ைடுத்தை்ைட்டது.


ததசிய விவசாய ஆராய் ச்சி முகறகமயிலுள் ள ததகவைகள உள் ளடை்கி ைங் ைாளததச விவசாய ஆராய் ச்சிை்
கைாள் கை சகை (BARC)மற் றும் இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகை ஆகியவற் றுை்கு
இகடயில் 2017-2021 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான திட்ட நைல் தயாரிை்ைை்ைட்டது.



புதிய

ைதவியணியினர் தசர்த்துை்

கைாள் ளை்ைட்டனர்.

சகையின்

ைதவி

கவற் றிடங் ைகள

நிரை்புவதற் கு

நடவடிை்கை எடுை்ைை்ைட்டுள் ளது.

ைணை்ைாய் வு

விசாரகண

மற் றும்

ைணை்ைாய் வு

அறிை்கைைள்

என் ைவற் றில்

சுட்டிை்

ைாட்டை்ைட்டுள் ள

குகறைாடுைகள நிவர்த்தி கசய் வதற் கு எடுத்த நடவடிை்கைைள்


இலங் கையின்

அரச

துகறை்

ைணை்கீட்டு

நியம

இலை்ைம்

01இன்

பிரைாரம்

கசாத்துை்ைளுை்ைான

கைாறுை்புை்ைகள மாற் றீடு கசய் வதற் கு 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து அறிவுகரைள் வழங் ைை்ைட்டுள் ளன.


ைணை்கீட்டு நியமம் 69இற் கு இணங் ை கசாத்துை்ைள் ையன் ைடுத்தை்ைட்ட தினத்திலிருந்து ததய் மானத்கத
ைணிை்பிடுவதற் கு நடவடிை்கை எடுை்ைை் ைடும் .



முழுகமயாை ததய் ந்துள் ள கசாத்துை்ைள் தமலும் ைாவகனயில் ைாணை் ைடுகின் றன. 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து
மறுமதிை்பீடு கசய் து ைணை்கீடு கசய் ய நடவடிை்கை எடுை்ைை்ைடும் .



ைதவியணியிலுள் ள கவற் றிடங் ைகள நிரை்பும் கைாருட்டு நடவடிை்கை எடுை்ைை்ைட்டு வருகின் றது.

சகையின் கசயலாற் றுகைகய தமம் ைடுத்தும் கைாருட்டு தமற் கைாள் ள எதிர்ைார்ை்ைை்ைடும் நடுத்தர ைால
நடவடிை்கைைள்
நிறுவைத்தின் கசயலாற் றுகைகய தமம் ைடுத்துவதற் கு நல் லாட்சி முகறகயை் பின் ைற் றுமாறு அறிவுகரைள்
வழங் ைை்ைட்டுள் ளன.

இலங் கை விவசாய ஆராய் ச்சிை் கைாள் கைை்ைான சகை
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