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“காலநிலல, சுற்றுச்சூழல், தகவல் ததாழில் நுட்பம் மற்றும் இலவ 
சார்நத துலைகளில் நிலலயான சி்நதலன களஞ்சியமாகவும் 

தலலச்சிை்நத நிறுவனமாகவும் தசயற்்படுவதன் மூலம் தரமான 
ஆராய்ச்சிகலள  மமற்தகாண்டு  அதன் மூலம், சமூக நலன் கருதி, 
நிலலயான வளரச்சிக்கும் ததாழில் நுட்ப ்பரிணாம வளரச்சிக்கும் 

ஆதரவு வழங்குதல்.”

எங்கள் ்பங்களிபபு்கள்
  »  காலநிலல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு.

  »  காலநிலல தழுவல் திட்டங்கள்  தசயற்ைப்படுததப்பட்டன

  »  ஆராய்ச்சிக்கான உள்கட்டலமபபு உருவாக்கப்பட்டது

»»»   1997 முதல், 40 க்கும் மமற்்பட்ட இளம் ஊழியரகளுக்கு ்பயிற்சி 
அளிக்கப்படடுள்ளது 

இ்நத திட்டங்லள மமற்தகாள்வதற்காக 2003 ஆம் ஆண்டு காலநிலல, 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் (FECT) இலா்ப 
மநாக்கமற்ை சங்கமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இ்நநிறுவனம், காலநிலல, 
நீரவள இயல், தழுவல், தகவல் ததாழில் நுட்பம், சமூக விஞ்்ானம் 
மற்றும் த்பாறியியல் ஆகிய துலைகளின் நிலலயான வளரச்சிக்கு 
்பங்களிக்கின்ைது. இ்நநிறுவனம் இலா்ப மநாக்கமின்றி சமூக 
நலனுக்காக க்டலமபுரிகின்ைது. 

நிறுவன வி்பரங்கள்
நிறுவனததின் த்பயர        : காலநிலல, சுற்றுச்சூழல்    
               மற்றும் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம்                                                 
்பதிவு எண்            : N(A)1148 & GA 56 (2008)
இலண்நத திகதி                     : டிசம்்பர 31, 2003
நிறுவனததின் தசயலாளர  : ரல்பனாவ கூடடுததா்பனம் 
   (Ralapanawa Associates) 
கணக்காய்வாளர            : அன்சாரி மற்றும் நிறுவனம் 
வங்கியாளரகள்           : மக்கள் வங்கி, ஹட்டன் தநஷனல் வங்கி

நேல்தி்க வி்பரங்களுககு
Websites	 	 														:	http://www.climate.lk
		 	 																http://www.tropicalclimate.org
Facebook		 														:	http://facebook.com/fectsl
Twitter	 	 														:	http://twitter.com/fectlk
Wordpress		 														:	http://srilankaclimate.wordpress.com
Blogger	 	 														:	http://fectlk.blogspot.com

த்தோடர்பு்களுககு
காலநிலல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம்,   
76/2, மாததலள வீதி, அக்குைலண, KY 20850, Sri	Lanka.

ததாலலம்பசி : +94-81-2376746, +94-81-4922992
மின்னஞ்சல் : info@tropicalclimate.org	&	fectsl@gmail.com
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 எமது நிறுவனம் யு.என்.டி.பி. , ஐ.டி.ஆர.சி. , ஐ.சி.டி.பி. , ஐ.எம்.டி. 
ஏ.பி.சி.சி. , தலதமன்ட ம்டாதஹரடி புவி கண்காணிபபு, பீஜிங் 
காலநிலல மன்ைம், மதசிய விஞ்்ான மன்ைம் ஆகியவற்ைால் 
ஆதரிக்கப்படுகின்ைது.

அனுசர்ையோளர்்கள்

உத்திநயோ்கத்தர்்கள்
லரீப சுல்பர   : பிரதான விஞ்்ானி          
ரிம்்ா த்கி   : கணக்கு ்பதிவியல் 
பி. விக்கரமகமமக  : புவியியல் 
பி. எச். டி. குசுமாவதி  : மநாய்தததாற்றியல் 
ஜனன் விஸவநாதன்  : தகவல் ததாழில் நுட்பம் 
ருச்சிர மலாகுதஹடடி  : கணித ்பகுப்பாய்வு 
துவான் ஹாஜி   : நிரவாகம் 
்பாததிமா ஷாகிரா  : தசயலாளர 
அஷாரா நிஜாம்தீன்  : விவசாய விஞ்்ானம் 
ஷிபனா ரமீஸ   : ததா்டர்பா்டல் 
மஹமசன் ர்நதிதவல  : புவியியல் 
ருஸதா சாலிஹ்   : சுற்றுச்சூழல் விஞ்்ானம்

ஆநலோச்கர்்கள்
மிக்மகல் த்பல்   : காலநிலல தகவல்
அஜித குணரதன   : பிரமயாக கணிதம் 
எச். ம்நதரிதிலக   : நீர வள த்பாறியியல்   
நளின் விக்ரமநாயக  : கலரமயார மற்றும் நீர வளங்கள் 
நீல் மதவதாசன்   : கணினி த்பாறியியல்
விதுர ரல்பனாவ   : தகவல் ததாழில் நுட்பம்
எம்.்ாஹிட.   : காலநிலல விஞ்்ானம்

இ்ை அ்ிஞர்்கள் 
ரன்மலீ ்பண்்டார   : நில மமற்்பரபபு உருவாக்கு்பவர 
மதுர வீரமசகர   : ஜி.ஐ.எஸ மற்றும் இயற்லக வளங்கள்
தசவவ்நதி ச்நதிரமசகர  : நீர முகாலமததுவம் 
சஞ்தசய ரதனாயக்க  : தகவல் ததாழில் நுட்பம்

சிறந்டு வடிவ்ேபபு ேறறும் ்தயோரிபபு 
•	சயன குணதிலக   •	துவான் ஹாஜி			•	ஷிபனா ரமீஸ



நலைமுலைய வில் உள்்ள த ிடைஙகள்

இலஙலக மாலலதததீவு ஆக ிய நாடுக்ள ில் வைடே ி, வவள்்ளம், 
ந ிலச்ேரிவு சபானை அபாயஙகல்ள கணவிப்புத தரவுக்ள ில ினூைாக 
மத ிப்பபீடு வேயய முடியுமா? (2015–2018) 

வைடசி, தவள்ளபத்பருக்கின் நிகழதகலவ 
மதிபபிடுவதற்கு ்பல குறிக்காடடிகலள இலணக்கும் 
ஒரு ்பகுப்பாய்வு கட்டலமபபு உருவாக்கப்பட்டது.
இவமவலலப்பா்டானது காலநிலல மற்றும் நில 
மமற்்பரபபு மாதிரி, அனரததங்கள் ஆகியவற்லை 
அடிப்பல்டயாகக் தகாண்டுள்ளது.
அனுசரலண - US	National	Academy	of	Science,USAID.

காலந ிலல மாற்ைம் மலலநாடடின சதய விலல பய விரச்வேயலக 
மீது வகாண்டுள்்ள தாககம்.

இச்தசயற்ததிட்டம்	 Tropical	 Climate மற்றும் FECT 
நிறுவனங்களின் விஞ்்ானியால் ம்பராதலன 
்பல்கலலகழகததின் எமது ்பங்குதாரரகளு்டன் 
இலண்நது வடிவலமக்கப்படடுள்ளது.  இதன் 
மநாக்கமானது, இலங்லகயின் மதயிலல 
்பயிரச்தசய்லகயில் காலநிலல தகாண்டுள்ள 
தாக்கதலத கண்்டறிவமதயாகும். இததிட்டம் 

பிரதானமாக மதயிலல உற்்பததி, விலளச்சல் மற்றும் அதன் தரம் 
ஆகியவற்றின் மீது கவனம் தசலுததுகின்ைது.

மகாவலி நதீர வ்ள முகாலமததுவதத ிற்கான காலந ிலல 
தகவல்கள் (2000 - 2004, 2008 – இனறு வலர)

நீர வள முகாலமததுவததிற்கான காலநிலல 
தகவல்கலள கண்்டறிய தசயன்முலைகலள 
உருவாக்கியுள்மளாம். 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் நாம் 
(FECT), மகாவலி அதிகாரததிற்கு	 (MASL)	 வாரா்நதர 
நீரவளவியல் ஆமலாசலனகலள வழங்குகின்மைாம். 
இதற்கு	 IRI, மகாவலி அதிகார சல்ப,	 IFS-Sweden மூலம் 
அனுசரலண வழங்கப்படுகின்ைது.

வேயது முடிககப்படை த ிடைஙகள்

இலஙலகய விலும் மாலலதததீவ விலும் வைடே ி கண்காணவிப்பு 
மற்றும் காலந ிலல மாற்ை மத ிப்பபீடு (2014 - 2017)

ததன் ஆசிய பிரா்நதியததில் ஏற்்படும் வைடசியிலன 
கண்காணிக்கும் முகமாக (சுமார 20 ஆண்டுகளுக்கு) 
மாலலததீவு மதசிய ்பல்கலலக்கழகதது்டன் இலண்நது 
தசயன்முலைகலள உருவாக்குதல், காலநிலல 
மாற்ைக்கணிபபின்  குலை்பாடுகலள கண்்டறி்நது 
அபிவிருததி தசய்தல். 
அனுசரலண - US	National	Academy	of	Science,	USAID.

CCAFS ககான வதன ஆேியா மூசலாபாய வ்ளரச்ேி,பயவிர வவில்ளச்ேல் 
முனகணவிப்புககான கருவவி (2010 -2015)

FECT ததற்காசிய மூமலா்பாய வளரச்சிக்கு 
்பங்களிததுள்ளது. மமலும் இலங்லக விவசாயததுலைக்கு 
விலளச்சலல முன்கணிக்கும் திட்டதமான்லை உருவாக்க 
உதவியது. 
அனுசரலண - CGIAR காலநிலல மாற்ைம், விவசாய 
மற்றும் உணவு ்பாதுகாபபு திட்டம் (CCAFS).

இலஙலக மாலலதததீவ விற்கான நதீர வ்ள முகாலமததுவதத ிற்கான 
உள்்ளக பருவகால வான ிலல கணவிப்புகள் (2012 -2015)

மதசிய நீர முகாலமயாளரகளுக்கு வாரா்நத காலநிலல 
அறிவிபபு ஒன்லை வழங்குவதன் மூலம், ஒரு சில 
நாடகள் முதல்  ஒரு மாதததிற்கான, காலநிலல 
மாற்ைதலத கண்்டறி்நதுள்மளாம். முதன்லம (pilot) 
ஆய்வுகளின் மூலம் இலங்லகயில் மகாவலி ஆற்மைாடு 
இலணயும் பிங்கா ஓயாவில் ஏற்்படும் தவள்ளம் 
மற்றும் மாலலததீவின் மாமல (Male)  ்பகுதியில் வைடசி 
ஏற்்படுவதற்கான காரணங்கலளயும்  

கண்்டறி்நதுள்மளாம். நாம் ்பருவகாலங்களின் மற்றும் ்பருவகால மாற்ைததின் 
்பயன்்பாடடிலன மதிபபிடடுள்மளாம். அனுசரலண  -	(US	National	Academy	of	
Science,	USAID)

அபவிவவிருததிப்பயவிற்ேியவில் முதுநிலலப்படைம், சபராதலன 
பல்கலலககழகம் (2010 - 2016)

FECT நிறுவனம் நிலலயான அபிவிருததியில் கவனம் 
தசலுததும் ்பட்டதாரி ்பா்டதநறிதயான்லை 
உருவாக்குவதில் ம்பராதலன ்பல்கலலக்கழகததிற்கு 
துலணபுரி்நதது. எமது நிறுவனம் ்பா்டததிட்ட 
வளரச்சிக்கும், கற்பிததல் தசயற்்பாடுகளுக்கும், 
ஆராய்ச்சிகலள ந்டததிச்தசல்வதற்கும், 
்பட்டதாரிகளுக்கு மவலல வாய்பபுக்கலள த்பற்றுக் 
தகாடுப்பதற்கும் ஆதரவு வழங்கியது. மமலும் 

மாலலதததீவின் மதசிய ்பல்கலலக்கழகததில் ஆராய்ச்சியும் ்பயிற்சியும் 
மமற்தகாண்ம்டாம். அனுசரலண - தமக் ஆரதர நிறுவனம், USA.

வவிவோய அலமப்புகள் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு ஆக ியவற்ை ில் 
காலந ிலல மாற்ைதத ின தாககஙகல்ள மாத ிரியாக அலமததல் 
(2012 – 2014)

இததிட்டததின் ம்பாது, குருநாகல் மாவட்டததில் ்பயிர, 
த்பாருளாதாரம் மற்றும் விவசாய அலமபபுகள் மீது 
காலநிலல மாற்ைம் தகாண்டுள்ள தாக்கமும் அதன் 
விலளவுகளும் மாதிரியாக அலமக்கப்பட்டன. 
இச்தசயற்்பா்டானது ம்பராதலன, ரஜர்ட, ருஹுன 
்பல்கலலக்கழகங்க ளு்டனும் மவளாண்லம மற்றும் 
கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனதது்டனும் இலண்நது 
தசயற்்படுததப்பட்டது. விவசாய மாதிரி ஒபபீடு 

மற்றும் மமம்்பாடடுத திட்டம் ஆகியவற்றின் மூலம் அனுசரலண 
வழங்கப்பட்டது.    

இலஙலகய வில் வைஙகு அபாயமும் காலந ிலலயுைனான அதன 
வதாைரபும் (2010 - 2011)

இலங்லகயில் த்டங்கு காய்ச்சலின் பிரா்நதிய மற்றும் 
்பருவகால மவறு்பாடுகள் மதிபபி்டப்பட்டன. இதன் 
கண்டுபிடிபபுக்கலள அடிப்பல்டயாகக்தகாண்டு 
புதியத திட்டதமான்று முன்தமாழியப்பட்டது.  
அனுசரலண - WHO – SEARO

காலந ிலல மாறுபாடும் அரிே ி உற்பதத ியும் 
(2000, 2010)

இலங்லகயின் மாவட்டங்களின் அடிப்பல்டயில், 
அரிசி  உற்்பததி , விலளச்சல் மற்றும் ்பரபபு 
ஆகியவற்றின் மீது எல் நிமனா ததற்கு அலலவு 
தகாண்டுள்ள தாக்கம் குறிதது ஆராயப்பட்டது. 

அனுசரலண – SEARCA - FAO 

பருவகாலததிற்கு அலமய திைககும் அலல 
வாயவில்க்ளில்  காலநிலல மாற்ைம் 
வகாண்டுள்்ள தாககஙகள் (2009)
பூமகாள காலநிலல மாற்ைததின் அடிப்பல்டயில் 
இலங்லகக்கு காலநிலல மாற்ைததிற்கான ்பருவகால, 
பிரா்நதிய மாறு்பாடுகலளக் லகயாளுவதில் நாங்கள் 
ஒததுலழதமதாம். UNESCO – IHE மூலம் அனுசரலண 
வழங்கப்பட்டது.

வைடேி மதிப்பபீடு மற்றும் மலழ நதீர சேகரிப்பு   
(2007-2008)
இததிட்டததினால் ஹங்குரங்தகதத பிரமதசததில் நீர 
்பற்ைாக்குலை மதிபபி்டப்பட்டது. மமலும் மலழ 
நீலர மசகரிக்கும் முகமாக காலநிலல ஆய்வு 
மமற்தகாள்ளப்பட்டது. அனுசரலண - PROVENTION	
CONSORTIUM	

மசலரியா பரவலில் காலநிலல மாற்ைம் 
வகாண்டுள்்ள தாககமும் மசலரியா 
அபாயதலத வலரபைமிைலும் (2003 – 2008)
காலநிலல மற்றும் சமுதாயததிற்கான சரவமதச 
ஆராய்ச்சிக் கழகதது்டனும் (IRI), மமலரியா எதிரபபு 
பிரச்சாரதது்டனும், சரவமதச நீர முகாலமததுவ 
நிறுவனதது்டனும் (IWMI),  இலண்நது 

தசயலாற்றிமனாம். உ்ப மாவட்ட அளவிலான மமலரியா அ்பாயததிற்கு 
காலநிலல ததா்டரபுகலள வலகப்படுததியுள்மளாம். உலகளாவிய 
திட்டங்களின் அலுவலகததால் (NOAA) நிதியளிக்கப்பட்டது.

காலநிலலயும் இயற்லக அனரதஙகளுககான அபாயமும் (2002 – 
2005)
இலங்லகயில் வைடசி, தவள்ளம், நிலச்சரிவுகள் 
மற்றும் சூைாவளிகள் ம்பான்ை ்பல இயற்லக 
அனரததங்களால் ஏற்்படும் இ்டரகலள 
கண்்டறியப்பட்டன. இதற்கு உலக வங்கி, பூமி 
நிறுவனததின் மூலம் (Earth Institute) நிதி 
வழங்கப்பட்டது.

சதயவிலல, வதஙகு ஆகிய பயவிரச்வேயலகக்ளில் காலநிலல 
மாற்ைததின தாககம் (2002 – 2005)

இத திட்டம் ததங்கு, மதயிலல ஆராய்ச்சி 
நிறுவனங்களின் உதவியு்டன் முன்தனடுக்கப்பட்டது. 
இதன் மூலம் மதயிலல மற்றும் ததங்கு 
மதாட்டங்களில்  காலநிலல மாற்ைததினால் ஏற்்படும் 
தாக்கங்கள் மதிபபீடு தசய்யப்பட்டன. 
இததிட்டததிற்கு IRI,	 Department	 of	 Meteorology,	 TRI	
and	 CRI ஆகிய நிறுவனங்கள் சம்்ப்நதப்பட்டன. 
அனுசரலண - ்பகுப்பாய்வு முலை ஆய்வு ்பயிற்சி, 

இலங்லக விஞ்்ான வளரச்சிக்கான கூட்டலமபபு. 

காலநிலலயும் மனித யாலன முருகலும் (2001 – 2004)
இததிட்டததினால் மனித யாலன முருகலில் 
்பருவகால மற்றும் தவப்ப நிலல மாறு்பாடுகளின் 
தாக்கங்கள் அல்டயாளம் காணப்படடுள்ளன. 
இதற்கு மகாவலி அதிகார சல்பயின் சுற்றுச்சூழல், 
வனவியல் மற்றும் ்பாதுகாபபுப பிரிவும் வன 
்பாதுகாபபு நிறுவனமும் உதவி வழங்கின. IRI, புவி 
நிறுவனததால் (Earth Institute) நிதியளிக்கப்பட்டது.
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