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ிக்ெச்ி் திட்ட்துடண் ெ்த்த்தடு் 

உ்திநாக்்கப் ாருக்கு் 

2022/23 நதரு்நதாக்தின் நந் தமருக்கு சுந்நாடன்ந 

உங்களபத் தகி்்பிக்கு் நெந்தாட்டின் ஈடுதடுகிண்ந 

ெகன த்புகளுக்குாண ழிகாட்டன் 

 

‚2022/23 பருண்போகட்தி் ப்ல பேிடுபட்கு படலபதோ சு்ோ்பத உங்கலந ிபோஞ 

பலபே் விிபதோகிடட்் ண்றுண் இசோத உங்கநி் விலகந் ிஞ்தண்‛ ் டல்பி் 2022.08.22 

ஆண் திகதி கணடப்டோழி் அலணசச்ு சண்்பிடட் அலணசச்லப விஜ்ஜோட்தி்கு 2022.09.22 ஆண் திகதி அ்று 

கூடித அலணசச்லப கூ்ட்தி், அனுணதி் ட்திண் ப் உ்ட்தி ட்புகநி் உங்கலந விபசோபேகந் 

பகோந்பவு பசத்பட்கு அலணசச்லப பகோந்பவு ்றித ிலபேத் குழு சிோிசு பசத்துந்நது அட்கு 

இஞங்க இஞ்டு பஹக்பத் ் உசச் அநவுகக்ு அலணத ஒரு பஹக்பதருக்கு ரூ. 20,000.00 படோலகலத 

ஒரு உ ிபோஞணோக அசோங்கண் போறு்ப்குண் பலகபே் அனுணதி கிலட்துந்நது.   

இ்ட ோ்டி் விபசோதட்லட ிலதோ சு்ோ்பதணோ ஒரு பலலணதோக ஊக்குவி்துண் ண்றுண் 

ஒ்டுபணோட்ட விபசோதடத்ி்கு இத்லக உந்நடீுகலந ணோட்திண் இடுண் பலகபே் பலதோக டி்டிதோக 

படிக்லகலத டு்துண் பக அபசிதணோகுண்.  

ஆலகதோ், அட் ிபட்டண் தி்ப்்டுந்ந தஞட்தி் ஒரு க்ணோக , 2022/23 பருண்போகட்தி் 

ப்ல பேிடுண் போரு்டு 30% வீடண் சு்ோ்பத உங்கலந ோவிக்குண் போக்கதி் அசோங்கட்தி் 

உ கி்்டநி்பு ிகன்சச்ிட் தி்ட்லட பசத்டுட்துண் ிபட்டண் குறிட்ட இ்ட பழிகோ்் ஆபஞண் 

டதோிக்க் ்டுந்நது. 

குறிட்ட இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் அசோங்கட்தி் உக் பகோந்லக, உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிட்ட், 

உங்கலந் கி்்டநிட்ட், உங்கலந உித பலபே் ோவிடட்், கஞ்கோஞிட்ட், ப்ப்ண் ்றி 

அறிக்லகபேடுட், பநோத்வு பசத்ட், பறுபறுகலந ணதி்பிடுட் படலித போ் வித அண்சங்களுண் 

உந்நக்க்்டுந்ந. 

ோ்டி் விபசோதடத்ு் சண்்ட்டுகி் இ்டட ்படசித கருண ஞிலத இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் 

குறி்பி்்டுந்நபோறு ிலபப்றுண் பகணோக படலபதோ படிக்லகககலந விலட் திோகவுண் 

தனுந்நடோகவுண் பண்பகோந்பது இ்டக ்கருண ஞிப் சண்்ட்டுண் சக ட்புகநிதுண் போறு்பு 

்லட ோ் இங்கு டதவு் ிலவுடுட்ட விருண்புகி்ப். 

இ்ட பழிகோ்் ஆபஞடத்ி் குறி்பி்்டுந்ந பலபேத்கந், அறிவுலகந், பலதலகந், ிததிகந், 

ி்டலகந் ்ப்ல உித பலபே் ஆோத்்து உ ிபோஞ ிகன்சச்ிட் தி்ட்லட உித பேச் ்

பசத்லக கோ் குதிபேனுந் பப்றிகணோக ப்படுக்குண் போரு்டு படலபதோ அறிலப அலட்து 

ஊழிதக்ளுக்குண் ப்றுக் பகோடுக்க படிக்லக டுக்குணோறு டதவு் பக்டுக் பகோந்கி்ப்.  

இ்ட டலப சு்ோ்பத ஒரு உ பலகலத குறி்ோக அ்ட்ட பிபடசட்தி் உந்ந கண பசலப 

ிலதங்களுக்கு கி்்டநிக்குண் போரு்டு இ்ட அலணசச்ு ்ட ட்லபண் பட்படடு்ட்கு 

படிக்லக டுக்கோது.  

குறிட்ட ஒரு பிபடசடத்ி் ்ட ஒரு உ்ட்திபண் விலட ்தி் போத்்டடோக பசத்டுண் ்லட ிசச்தண் 

இங்கோஞ படிதோது. ஒப ணோதிிதோ உ்ட்தி, அதி் உந்நங்குண் போஷல அ்து நுஞ்ஞங்கிகந் 

ஞ்ஞிக்லக ண்றுண் விலட ்தி் ்ப்றி் அடி்லபே் அது உ்ட்தி பகுதி்கு பகுதி பபறுடுண். 

ஆலகதோ் அ்ட்ட உட்தி் விலட ்தி் ட்லண அட்கு த்டுட்தித பெ்போருந் ண்றுண் லத 

சு்ோ் கோஞிகந் ்ப்றி் அடி்லபே் டங்கிபேருக்குண் ்டோ் அட் விலலத 

ிஞ்பே்து பிசச்ிலகக்ுித ஒரு விதணோகுண்  படோழி் நு் ணதி்பீ்டு குழு சு்டிக் கோ்டிபந்நது.  

ஆலகதோ், இ்றிலிரு்து விபசோபேகந் அபக்ளுக்கு போருட்டணோ சு்ோ்பத உ உ்ட்திலத 

பட்்து டு்ட்கு உித பசதிகலந பசத்து பகோடுக்குண் பபலட் தி்ண் பசத்டுட்ட்டுண்.   



 

இட் ிபட்டண் அ்ட்ட உ்ட்திட் ட்பி் பெண், 30% வீட இசோத உட்தி்கு திோக ஒரு பஹக்பத் 

கோஞிக்கு ோவிக்க பபஞ்டித டது உ்ட்திகநி் அநவுகந், விலகந் ண்றுண் விிபதோகிக்கக் கூடித 

கண பசலப ிலதங்கந் ் ்றித விங்கலந பசகிக்குண் பகணோக விரு்ண் அலனக்க்்டு 

கணட்படோழி் அலணசச்ி் இலஞதட் டநட்தி் அது ்றி குறி்பி்்டுந்நது.  

அட்கு அலணத உ்ட்திகநி் ்டிதல கணடப்டோழி் அலணசச்ி் இலஞதட ்டநடத்ி் (www.agrimin.gov.lk) 
பிபபசிட்து ப்றுக ்பகோந்நோண். கண பசலப ிலதங்கநி் இரு்து ப்றுக் பகோந்நக் கூடித உித 

உ்ட்திகநி் உக்ட போருடட்ணோ உ்ட்திகலந பட்ப்டடுகக்ுண் பலகபே் ஒப்பபோரு கணக்கோருகக்ுண் 

விழி்பூ்டுபட்கு ்ோ விடடத்ிலுண் படிக்லகலத டுக்க பபஞ்டுண். ணோப் விபசோத குழுகக்நிதுண் 

ண்றுண் பிோ்தித விபசோத குழுக்கநிதுண் குழு கூ்ங்கநிலுண் கூ இ்ட டகப்கந் ்றி 

கணக்கோக்ளுக்கு விழி்பூ்டுண் பலகபே் படிக்லக டு்ட்கு அசோங்க அதிக்ளுண் ண்றுண் பிபடச 

பசதோநக்ளுண்  ஒட்துலன்ல பனங்குபோக்ந்  ண்புகி்ப். 

 

்.பீ.ஆ். புஷ்தகுா   

பசதோந் 
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1 அொங்க்திண் சுந்நாடன்ந உ ிாக் நகாப்ளக  

 

1.1 ஒரு (01)  நெக்நடருக்கு ரூ. 20,000 ண்ந உெெ் ளளநக்கு அள, ஆகக்கூடிது 2 

நெக்நட் ள நன்ளன தமிடு் விொமகப், நன் தமருக்கு சுந்நாடன்ந 

உங்களப இனொக நதந்றுக் நகாப்ப உிதுளட்கபா்.    

 

1.2  இஞ்டு (02) பஹக்பதக்ளுக்கு அதிகணோ கோஞிகநி் ப்ல் பேிடுகி் விபசோபேகநி் 

ஒரு பத் ்டிதல டதோிட்து அ்ட விபசோபேகலந விலவி் இங்கோஞட் படலபதோ ஒரு 

பபலட் தி்ட்லட கண அபிவிருடத்ி ஆலஞதோந் டதோிட்து பசத்டுட்ட பபஞ்டுண்.  அ்ட 

விபசோபேகநிது டகப்கந் அங்கித ஒரு டவுட் டநட்லடட ்டதோிட்து கணடப்டோழி் இோோங்க 

அலணசச்ி் இலஞதட்டநட்தி் பிசுி்ட்குண் படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண்.    

 

1.3  ப் பேருக்கோ சு்ோ்பத உ ிபோஞடத்ி்கு விஞ்ஞ்பிகக்ி் விபசோபேகந் கீன்கோணுண் 

படலப்ோடுகலந் பூட்்தி பசத்திருக்க பபஞ்டுண்.  

 

1.3.1 அப்ப்போழுது அசோங்கடத்ி் பகோந்லகக்கு ் விபசோபேகந் பூட்்தி பசத்த பபஞ்டுண் 

 கலண்டுட்ட்் பசத்ோடுகந் துண் இருக்குணோபே் , அட்டலகத பசத்ோடுகந் 

ிலபப்்்டிருட்ட்.  

 

1.3.2 ப் பேி்டுண் பத் கோஞி அலணத்ுந்ந பிபடசட்தி்கு உித கணகக்ோ ்அலண்பி் 

அங்கட்துபடல்டபண் ண்றுண் ப் பேருக்குித சு்ோ்பத உ ிபோஞட்லட ப்றுக் 

பகோந்ளுண் போரு்டு உித கணக்கோ் அலண்பி் சிோிலசபண் ப்றிருட்ட்.  

 

1.4  டோபது ஒரு பேச் ்பசத்லக் போகட்தி் ப் உட்லட அ்ட் பேச் ்பசத்லக் போகட்தி் 

ோவிக்க படிதோதுந்ந ச்ட்்ங்கநி், அது ்றி உித பேச் ்பசத்லக் போகண் படிபலத 

ப்் கண அபிவிருட்தி பிோ்தித உட்திபதோகட்டருக்கு ழுட்தி் அறிவிக்க பபஞ்டுண். 

அப்போறு அ்ட் பேச் ் பசத்லக் போகட்தி் ஜ்சிபேருக்கி் உட்தி் அநவுகலந கழிட்ட 

பி்ப திப்ருண் பேச் ்பசத்லக் போகட்தி்கோ ிபோஞ உங்கந் விிபதோகிக்க்டுண். 

அப்போறு ழுட்தி் அறிவிகக்ோணலிரு்து ஒரு பணோசடிதோ கு்ணோகுண். அட்டலகத கு்ட்தி்கு 

திோக, ணோப் பசத் குழுவிோ் ச்ீதிபே் படிக்லக டுக்க படிபண்.  

 

1.5   ிபோஞ அடி்லபே் கிலக்குண் உங்கந் உித பேருக்கு இ்டுண் பலதோ விிபதோக 

பசத்ோ்டி் உங்கநி் இரு்புட் படோலகக்கு அ்ட்ட ச்ட்்ட்தி் போறு்பு பகிக்கி் 

ிறுபண் போறு்புக்கூ பபஞ்டுண்.  

 

1.6   ிபோஞ அடி்லபே் கிலக்குண் உங்கந் உித பேருகக்ு இ்டுண் பல அது அச போதுச ்

பசோட்து க் கருதி படிக்லக டுக்க்டுட் பபஞ்டுண். அசோங்கண் ிபோஞ அடி்லபே் 

விபசோபேகளுக்கு பனங்குண் உண் ்து 1988 ஆண் ஆஞ்டி் 76 ஆண் இக்க (திருட்ட்) 

ச்ட்திோ் திருட்ட்்டுந்ந 1982 இ் 12 ஆண் இகக் போது பசோட்துக்கந் னுண் விதடத்ி் கீன் 

புித்டுண் கு்ங்கந் ்றி குறி்பிடுகி் அ்ட ச்ட்தி் 12 ஆண் பிிவு் பசட்்து போசிக்க 

பபஞ்டித 5 (அ) பிிவி் கீன் போதுச ் பசோட்து பகுதிபே் பருண் ஒரு போதுச ் பசோட்டோகுண். 

ஆலகதோ், ிபோஞ அடி்லபே் கிலக்குண் சு்ோ்பத உங்கலந் பறுண் விபசோபேகந் 

குறிட்ட கருணட்தி்கு ணோட்திண் அ்ட உங்கலந் ோவிக்க பபஞ்டுண். அப்போறு ோவிக்கோட 

ச்ட்்ங்கநி், குறிட்ட 1982 இ் 12 ஆண் இகக் திருட்ட் ச்ட்தி் குறி்பி்்டுந்ந போதுச ்

பசோட்து பகுதிபே் பருண் ஒரு கு்ண் க் கருதி, ச்படிக்லக டுக்க்டுட் பபஞ்டுண்  

படிவிட்துக் பகோந்கி்ப். பணலுண், ிபோஞ அடி்லபே் கி்்டநிக்க்டுகி் உங்கந் 

படோ்ோக் புித்டுண் கு்ங்கலந டடுக்குண் போரு்டு போலிஸோோ் விசோலஞகலந 

பண்பகோந்நட் படலபதோ ஒழுங்குகலந பசத்து, அ்ட  விசோலஞகளுக்குண் ண்றுண் 

ச்படிக்லககளுக்குண் படலபதோ உடவிகலந் ப்றுக் பகோடுக்குணோறுண் பக்டுக் 

பகோந்கி்ப். இ்டக ்கருண விதடல்ட படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோந் ண்றுண் 

படசித உ பசதக அலுபகட்திது ணோப் உடவி் ஞி்ோநக்ந்  ண்றுண் கண 

அபிவிருட்திட் திலஞக்கநட்தி் உட்திபதோகட்டக்ந்  ஆகிபதோிோ் ஒ்றிலஞ்து 

ஒட்துலன்பு் ிலபப் பபஞ்டுண்.   

  

2 ிா்திண் அடித்தளடமன் கிளடக்கு் சுந்நடாடன்ந உங்கபிண் அபவுகப்  
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2.1  சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ிறுபண் அ்ட்ட சு்ோ்பத உ பலககளுக்கு உிதபோறு, ப் 

பேி்டுண் குறிட்ட கோஞிபே் அநவுக்கு ோவிக்க பபஞ்டித உங்கநி் அநவுகலந சிோிசு 

பசத்துந்நது. குறிட்ட அ்ட உ சிோிசுகலந அடி்லதோக பகோஞ்டு சு்ோ்பத உ 

ிபோஞ ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி்கு த்டுட்துண் போரு்டு அ்ட்ட சு்ோ்பத உ 

உ்ட்திகளுக்கு  சிோிசு பசத்ட உ அநவுகந் ண்றுண் பறுணோண் ஆகித படோ்ோ 

டகப்கந் கணட்படோழி் அலணசச்ி் இலஞதட்டநட்தி் ஊோக பிசுிக்க்டுண்.  

 

2.2  ிபோஞ அடி்லபே் சு்ோ்பத உங்கலந ப உிட்துலத விபசோபேகளுக்கு 

உங்கலந விிபதோகிக்க பபஞ்டிதது அ்ட விபசோபேகந் பேிடுகி் பத் கோஞிகநி் 

அநவுகளுக்குண் சிோிசுக்குண் இஞங்க ஒரு பஹக்பதருக்கு உித ரூ.20,000 படோலகலத விஜ்சோட 

உ அநவுகலந ணோட்திபணதோகுண்.  

 

 

3 ிா உங்களப நதந்றுக் நகாப்ளு் ந்று் தகி்்பிக்கு் நெந்தாடு  

 

3.1  சு்ோ்பத உங்கலந, லகதோளுலக ண்றுண் பசத்ோ்டு பசவுகளுக்கு அலணபோக கண 

பசலப ிலதங்கநிலிரு்து சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ிறுபங்கநி் ஊோக ப்று உித 

விபசோபேகளுக்கு விிபதோகிக்க பபஞ்டுண்.  

 

3.2  விபசோபேகந், அ்ட்ட கண பசலப ிலதங்கநி் பெண் ப்றுக் பகோடு்ட்கு விரு்ண் 

படிவிட்துந்ந உ்ட்திகலந பட்்படடுக்க பபஞ்டுண். பணலுண் இட் ிபட்டண் ணோப் விபசோத 

குழு விபசோபேகளுக்கு அறித்டுட்தி தீ்ணோபணடுக்குண் போரு்டு ஒரு பபலட் தி்ட்லட 

பசத்டுட்துபது போருட்டணோடோகுண்.  

 

3.3  அ்ட பட்்படடுடட் உ்ட்திகந் ்றி கண பசலப ிலதடத்ி் கண அபிவிருட்தி பிோ்தித 

உட்திபதோகட்டருக்கு உித விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் (வி.ஆ.உ.உ.) உித 

பலபே் அறிவிக்க பபஞ்டுண் (அ்பலஞ 01).    

 

3.4  விபசோபேகநி் அ்ட பபஞ்டுபகோந்களுக்கு இஞங்க சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ட்புகந் 

விிபதோகிக்கவுந்ந உங்கநி் அநவு, கண பசலப அதிகோ் பிபடசண் ண்றுண் வீசச்நவு 

படலித விதங்களுக்கு அலணத உ இரு்பிது பறுணோண் அங்கோக உித விிபதோக 

ட்புகளுக்கு ஒரு பகோந்பவு க்லநலத (Purchasing order) கண பசலப பிோ்தித 

உட்திபதோகட்ட் படசித உ பசதக அலுபகட்தி்கு பிதிப் அனு்பி லபக்க பபஞ்டுண் 

(அ்பலஞ 02).    

 

3.5  அ்ட பபஞ்டுபகோலந விடுடத்ு 03 ோ்களுக்குந் உ்டத்ி ிறுபண் விிபதோகிக்க உ்ோண் 

அ்து உ்விதோது ்றி கண அபிவிருடத்ி பிோ்தித உட்திபதோகட்டருக்கு ழுட்துபெண் 

படசித உ பசதக அலுபகட்தி்கு பிதிப் அறிவிக்க பபஞ்டுண் (அ்பலஞ 03). இட் 

ிபட்டண் ப்ஜ்சல த்டுட்ட பபஞ்டுண்.  

 

3.6  அட்கலணத ப்றுக் பகோடு்ட்கு உ்்டு சு்ோ்பத உங்கநி் அநவுகலந உித 

திட்தி்கு அ்து அட்கு ப் ்கண பசலப ிலதட்தி்கு அ்து கணகக்ோ ்அலண்பி் 

உங்கலந ப்றுக் பகோந்ளுண் இட்தி்கு ப்றுக் பகோடுக்க உ்ட்தி ிறுபண் 

படிக்லகலத டுக்க பபஞ்டுண். போரு்கந் போறு்ப்குண் அ்பலஞபே் பெ்பிதிலத 

விிபதோகட் ட்பி் பிதிதோகவுண் , இலஞ் பிதிலத கண அபிவிருட்தி திலஞக்கநட்தி் 

பிதிதோகவுண், பெ்ோபது பிதிலத உித கண பசலப ிலதட்தி் பிதிதோகவுண் 

குறி்பி்்டிருட்ட் பபஞ்டுண். அ்ட கருண விதண், விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி 

உடவிதோநி் அ்து விபசோத உ்ட்தி உடவிதோந் இ்ோட பிபடசங்கநி் கிோண 

உட்திபதோகட்டி் கஞ்கோஞி்பி் பண்பகோந்ந்டுட் அ்து கண அபிவிருட்தி 

ஆலஞதோந் அதிகோண் அநிக்குண் லத உட்திபதோகட்ட் ஒருபோ் பண்பகோந்ந்டுட் 

பபஞ்டுண்.  

 

3.7  சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ட்புகந் உ இரு்புகலந விிபதோகிக்க ப்் படோகுதி்கு ் 

உித உங்கந் உித டட்தி்கு அலணபோக கோஞ்டுகி்  உறுதி்டுட்துண் போரு்டு 

படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ட ிதண அனுசி்பு சோ்றிடலன க்ோதண் ப்றுக ்பகோந்ந 

பபஞ்டுண். விிபதோகிக்க்டுண் உங்களுக்கோ பசவு்்றுசச்ீ்டுக்கலந விிபதோக ட்புகந் 

கண பசலப பிோ்தித உட்திபதோகட்டிண் ஒ்லக்க பபஞ்டுண்.   
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இ்ட பசவு்்றுசீ்டுக்கநி் உட்தி் படோகுதி இக்கண் , (உ படோகுதி இகக்டத்ி்கு  

படசித உ பசதகண் பனங்கித வி்ல அனுணதி, இட் பெண் உறுதி்டுட்திக் பகோந்ந 

பபஞ்டித) அநவு, கண பசலப அதிகோ் பிபடசண் , வீசச்நவு, பறுணோண், டுட்துசப்ச் 

போகட்தி் இக்கண், சோதிபே் பத், படசித அலதோந அ்ல இக்கண் படலித 

டகப் விங்கலந உந்நக்க பபஞ்டுண்.   

 

3.8  

3.8.1 உந்ோ்டு சு்ோ்பத உ உ்ட்திட் ட்புகநிது உ்ட்திகநி் பெணோக உங்கந் 

விிபதோகிக்க்டுகி் ச்ட்்ங்கநி், இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் 05 ஆண் ்திபே் 

குறி்பி்்டுந்ந பிகோண் உங்கநி் ட ிதணங்கந் க்டு்ோடுகந் படோ்ோக படசித 

உ பசதக அலுபகட்திோ் விிபதோகிக்க்டுண் அனுசி்பு சோ்றிடலன ப்ட் 

பி்் ணோட்திபண கண அபிவிருட்தி திலஞகக்நடத்ிது இஞகக்டத்ி் பி் அ்ட பழு 

உ அநலபபண் கண அபிவிருட்தி் பிோத்ித உட்திபதோகடட்ிது ஒருங்கிலஞ்பி் கீன் 

விபசோபேகநி் குறிட்ட உித ணட்தித ிலதங்களுக்கு டுட்துசப்ச்று பனங்குபட்கு 

அ்ட உந்ோ்டு சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ட்பு படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண். 

விபசோபேகளுக்கு கி்்டநிட்ட உங்கநி் அநவுகளுக்கு உித பறுலக் ்றுசச்ீ்டி் 

(GRN) விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநருண் , கண அபிவிருட்தி பிோ்தித 

உட்திபதோகட்டருண் டணது லகபதோ்ங்கலந இ்டிருக்க பபஞ்டுண்.  

 

இட்கோ பசத்ோ்டு ண்றுண் ிருபோக பசவுகலந ணோப் உ குழு, படசித உ பசதக 

அலுபகட்தி்குண் ண்றுண் கண அபிவிருடத்ி திலஞகக்நடத்ி்குண் போதுட ்திலபசிபே் 

இஞக்க்ோ்டி் பி் கணட்படோழி் அலணசச்ி் ஊோக ஒதுக்குண்.   

 

விபசோபேகளுகக்ு உங்கலந விிபதோகிக்குண் போது ்றுசச்ீ்டுக்கலந பனங்க பபஞ்டுண். 

பணலுண் சக சு்ோ்பத உங்கநி் விலகந் கண பசலப பிோ்தித ிலதங்கநி் 

கோ்சி்டுட்ட்டுட் பபஞ்டுண்.  

 

3.8.2 2022 நதரு்நதாக்தின் உங்களப தகி்்பிக்கு் நெந்தாட்டிந்கு உி ிநதாருப் 

விிநாக் ளடத்தடு் கா்திணான் கன நெள ிளனங்கபின் ஞ்சியுப்ப 

தி் நெண உங்களப, நலு் அந்றிண்  ிங்களப திநொதி்து, உங்கப் 

ஆநனாெளண குழுவுக்கு ெ்த்பி்து, அண் சிதாிசுகளப அளெச்ுக்கு அனுத்பி, ஒரு 

விநஷட அனுதி கிளட் பிண்பு, விொமகபிணது விருத்த்ளயு் நதந்றுக் நகா்டு 

தகி்்பிக்கனா். அ் உங்கப் முண்ளண தம் நெ்ளக நதாக்தின் அளெெ்ள 

நகாப்ணவு தந்றி ிளனமன் குழு விளன ி்ம் உங்கப் ண்தான் 

்நாரு கா்திந்காகவு் குறி் விநஷட அனுதி இண்றி தகி்்பிக்கக் 

கூடாது. அந்கு அள நதந்றுக் நகாப்ளு் அனுதிமண் நதாிின் தகி்்பிக்கத்தடு் 

உங்களுக்காண நகாடுத்தணவுகளப நந்நகாப்ளு் நதாருட்டு அொங்க 

அதித்கபிணது சிதாிசுகபிண் நதாிின் அளெச்ுக்கு ெ்த்பிக்க ந்டு்.  

 

3.9 சு்ோ்பத ிபோஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிட்ட் 

 

3.9.1 சு்ோ்பத ிபோஞ உட்லட ப்றுக ்பகோஞ்டு கி்்டநிகக் ப்பருண் கண பசலப 

ிலதண் டது அதிகோ் பிபடசடத்ி் உித பேச் ்பசத்லக் போகண் ஆண்ணோகுபட்கு 

குல்ட்சண் இஞ்டு போங்களுகக்ு ப்ோபது உங்களுக்கோ படலபலத குறி்பி்டு 

ழுட்திோ ஒரு பபஞ்டுபகோலந அ்ட கண பசலப அதிகோ் பிபடசடத்ி்கு உங்கலந 

விிபதோகிக்க விரு்ண் படிவிட்துந்ந சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ிறுபட்தி்கு பணப 

கோஞ்டுண் 3.4 ஆண் விதட்தி் குறி்பி்்டுபோறு அனு்பி லபக்க பபஞ்டுண். அட்கு 

இஞங்க கண அபிவிருடத்ி திலஞக்கநபண் உித சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ிறுபபண் 

உங்கலந கி்்டநிக்க பபஞ்டுண்.  

 

3.9.2 விபசோபேகந் சு்ோ்பத ிபோஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிக்குண் போது ,  

 

3.9.2.1     கண பசலப ிலதட்தி்கு கிோண உட்திபதோகட்ட் பிிவு ண்ட்தி் ப்றுட் 

ட்டுகி் விபசோபேகநி் பதக்ந் அங்கித ஒரு ்டிதல அடி்லதோகக் 

பகோஞ்டு பண்குறிட்ட 2.1 ஆண் விதட்தி் குறி்பி்்டுந்ந உ சிோிசுகநி் 

பி் விபசோபேகளுக்கு உங்கலந விிபதோகிக்க பபஞ்டுண்.   

 

3.9.2.2     விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந்/ அபிவிருடத்ி உட்திபதோகட்டக்ந் 

/ கிோண உட்திபதோகடட்க்ந்/ணகோபலி பிிவு பகோலணதோநக்ந் ஆகிபதோ ்டணது கிோண 
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உட்திபதோகட்ட் பிிவுகளுகக்ுித விபசோபேகநி் பதக்ந் அங்கித ்டிதலி் ஒரு 

பண்ோக் பிதிலத் ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண்.   

 

3.9.2.3     அ்ட் பத் ்டிதலி் பபனுண் விபசோபே ஒருபருக்குித ிலி் பது க்கட்தி் 

விபசோத கோில பதண் , பேி்டுண் கோஞிகநி் அநவுகந், படலப்டுண் 

உங்கநி் அநவுகந் படலித விங்கலந் தி்து பகோந்பட்கோகவுண் , 

விபசோபேது லகபதோ்ட்லட / பருவி் அலதோநட்லட இடுபட்கோகவுண் 

இலபபநி ஒதுக்க் ்டுந்நது.  

 

3.9.2.4     சு்ோ்பத உங்கலந ப்றுக் பகோந்ளுண் விபசோபேகநி் விங்கந் அங்கித 

ஒரு ்டிதலி் பசப்லபலத கந ீதிதோ குழு உட்திபதோகட்டக்ந் லகபதோ்ப்டு 

சோ்றுடுட்ட பபஞடுண்.  

 

3.9.2.5     சு்ோ்பத ிபோஞ உங்கலந பறுபட்கு டகுதிபலத விபசோபேகலந சிோிசு 

பசத்த ிதபக்க்டுண் குறிட்ட கந ீதிதோ குழுவி் விபசோத ஆபோசகக்ந் , 

விபசோத ஆோத்சச்ி உ்ட்தி உடவிதோநக்ந், கண பசலப ிலதங்களுக்கு 

இலஞக்க் ்டுந்ந அபிவிருட்தி உட்திபதோகட்டக்ந், கணக்கோ் அலண்புகநி் 

டலபக்ந் / பசதோநக்ந் ஆகிபதோ் உந்நங்கிபேருக்க பபஞ்டுண்.  

 

3.9.2.5.1 விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் இ்ோட 

பிபடசங்கநி் அ்ட விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி 

உடவிதோநக்ளுக்கு திோக கிோண உட்திபதோகட்ட் ஒருபல அ்து பி 

உட்திபதோகட்டல கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் ிதபக்க பபஞ்டுண்.  

 

3.9.2.5.2 ணகோபலி அதிகோ் பிபடசங்கநோபே் பண்குறிட்ட 3.9.2.5 இ் குறி்பி் 

்டுந்நபோறு கண பசலப ிலத அபிவிருட்தி உட்திபதோகட்டக்ளுக்கு் 

திோக ணகோபலி் பிிவு பகோலணதோநக்லநபண் குறிட்ட கநீதிதோ 

இ்டக் குழுவி் அங்கட்டபக்நோக உந்நக்க பபஞ்டுண்.  

 

3.9.2.6      பபனுண் விபசோபே ஒருப் சு்ோ்பத ிபோஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிகக்ி் 

போது பண்குறிட்ட பத் ்டிதலி் அ்ட விபசோபே ்றித விங்கலந சிதோக 

உந்நக்கித பி்் அ்ட விபசோபே் லகபதோ்ட்லட ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண்.  

 

3.9.2.7  பண்குறிட்ட 3.9.2.5 இ் கந ீதிதோ உட்திபதோகட்ட் ப்றுட்டருண் விங்கலந 

கண பசலப ிலதட்திலுந்ந கஞிபே் உந்நீக்்க பபஞ்டுண்.  

 

3.9.2.8 உித விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந், விபசோபேகந் உங்கலந 

ப்றுக் பகோந்நட் படலபதோ பறுலக அ்லலத உித விபசோபேகளுக்கு பனங்க 

பபஞ்டுண். அ்ட பறுலக அ்லலத உித கண பசலப ிலதட்தி்கு அ்து 

விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ளுக்கு ஒ்லட்டட் பி்் 

அபக்ளுக்கு  படலபதோ சு்ோ்பத உங்கலந ப்றுக் பகோடுக்க பபஞ்டுண். 

விபசோபேகளுகக்ு இபசணோக உங்கலந விிபதோகிக்குண் போது இக்கங்களுலத 

பலதோ ஒரு பறுலக அ்லலத ப்றுக் பகோடுட்து, 01 ஆண் அ்பலஞபே்   

விபசோபே் லகபதோ்ட்லட ப்றுக்பகோஞ்டு திகதிலதபண் குறிட்து விபசோத 

ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநகந்/அதிகோண் ப் உட்திபதோகட்டக்ந் அது 

்றி சோ்றுடுட்ட பபஞ்டுண்.    

 

3.9.2.9     பணப உந்ந 3.9.2.7. இ் குறி்பி்்டுந்ந விங்கலந ஒப்பபோரு ணோட இறுதிபேலுண் 

டவுகந் பலலணபே் உந்நீக்்குண் போரு்டு கண அபிவிருட்தி உட்திபதோகடட்க்ந் 

கண அபிவிருடத்ி ணோப் அலுபகடத்ி்கு ப்றுக் பகோடுக்க பபஞ்டுண். அ்ட்ட 

ணோப்ட்தி்கு போறு்புலத கண அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி ஆலஞதோநக்ந் 

ஒப்பபோரு ணோடபண் ப்ப்ட்லட ிசீலிட்து உித ணோடண் படிபல்து ட்து (10) 

ோ்களுக்குந் டவுகந் பலலணபேனுந் உந்நீக்்க பபஞ்டுண். அப்போறு அ்ட உித 

பலபே் விங்கலந ப்றுட் டோட கண பசலப ிலதங்கலந இங்கஞ்டு 

ணோப் கண அபிவிருட்தி் பிதி/உடவி ஆலஞதோநக்ந் படலபதோபோறு உித 

படிக்லகலத டுக்க பபஞ்டுண். படலபதோபே், உித விங்கலந ப்றுட் டருண் 

பல உித கண பசலப ிலதட்தி்கு உங்கநி் கி்்டநி்ல  ட்கோலிகணோக 

இலிறுட்டவுண் படிபண்.   
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3.9.2.10 குறிட்ட டவுட் டநட்தினுந் இது பல உந்நீக்்க்ோட விபசோபேகந் சு்ோ்பத 

ிபோஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிக்குண் ச்ட்்ங்கநி் அ்ட விபசோபேகநி் 

விங்கலந புதிடோக டவுகந் பலலணபேனுந் உந்நீக்்க படிபண் ்ோலுண் கூ, 

அப்போறு பசத்பட்கு ப்் உித விபசோபேபரு்து உட்தி்கோ விஞ்ஞ்் 

டிபட்லட (அ்பலஞ 1 இ்கு இஞங்க) ப்றுக் பகோஞ்டு அப் ிபோஞ 

உங்கலந பறுபட்கு டகுதிபலதப்  பண்குறிட்ட கந ீதிதோ குழுவிது 

சிோிசி் பி் கண அபிவிருட்தி பிோ்தித உட்திபதோகட்ட் டது 

லகபதோ்ட்லட இ்டு உறுதி்டுட்ட பபஞ்டுண்.   

3.9.2.11 புதித விபசோபேகநி் பதக்ந் அங்கித ஒரு ்டிதல ணோப் கண அபிவிருட்தி 

பிோ்தித ஆலஞதோநக்நி் / உடவி ஆலஞதோநக்நி் சிோிசுகளு் டவுகந் 

பலலணபேனுந் உந்நீக்்க பபஞ்டுண்.       

 

3.10 சு்ோ்பத உ ிபோஞட்தி் அடி்லபே் உங்கலந ப்றுக் பகோந்ந உிட்துலத 

விபசோபேகந் ்றித டகப்கலந விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் அ்து 

அ்ட உட்திபதோகடட்க்ந் பசலபபே் அணட்ட்்ோதுந்ந பிபடசங்கநி் உங்கந் கி்்டநி்பு 

ஒருங்கிலஞ்பி் ிபட்டண் ிதபக்க்்டுந்ந உட்திபதோகட்டக்ந் ப்றுக் பகோடுக்க 

பபஞ்டுண்.  

 

3.11 ப் பேருக்கோ உ சிோிசுகநி் பிகோண் சு்ோ்பத உங்களுக்கு 

விஞ்ஞ்பிக்க்டுட் ண்றுண் விபசோபேகந் சிதோ அநவு உங்கலந ப்றுக் பகோஞ்டு ப் 

பேருக்கு இ்டுட் படலித விதங்கலந உறுதி்டுட்துபட்கோ ஒரு பபலட் தி்ட்லட 

விபசோத ஆபோசகக்ந் /விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் க்ோதண் 

பசத்டுட்ட பபஞ்டுண்.  

 

3.12 சு்ோ்பத உங்களுகக்ோக விபசோபேகந் சண்்பிக்குண் விஞ்ஞ்் டிபங்கநி் குறி்பி் 

்டுந்ந விங்கநி் பசப்லபட் ட்லணலத ிசீலிடத்ு, உறுதி்டுடத்ிக்பகோஞ்டு குறிடட் அட் 

விபசோபேகநி் பதக்ந், பேி்டுகி் பத் கோஞிகநி் பதக்ந் ண்றுண் பேி்டுண் 

அநவுகந் ண்றுண் அ்டக் கோஞிகளுக்கு உிட்துலத உங்கநி் அநவுகந் படலித விங்கந் 

(பட்்படடுட்ட உ்ட்தி ட்புகநி் உங்கந்) அங்கித ஒரு ்டிதல அ்ட்ட அதிகோ் 

பிபடசட்தி்கோ குறிட்ட விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் அ்து 

அட்டலகத உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் பசலபபே் ஈடுடுட்ட்ோட பிபடசங்கநி் உித 

உட்திபதோகட்டக்ந் டதோிடத்ு கிோண உட்திபதோகடட்ி் அலுபகண் ண்றுண் விபசோத ஆோத்சச்ி 

ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநி் அலுபகண், கணக்கோ் அலண்புகநி் டலபக்நிது 

இ்ங்கந் அ்து அலுபகண் ண்றுண் ணகோபலி பிபடச பத பகோலணதோநி் அலுபகண் 

போ் இங்கநி் கோ்சி்டுட்ட பபஞ்டுண். 

 

3.13 இ்ட் ்டிதலி் குறி்பி்்டுந்ந விங்கந் ்றி போது ணகக்ந் பசத்பண்   பல்ோடுகலந 

விசோிட்து, பசப்லபட் ட்லணலத உறுதி்டுட்திக் பகோந்பட்கோ ஒரு பபலட் தி்ட்லட 

பசத்டுட்ட கண அபிவிருடத்ி பிோ்தித உட்திபதோகடட்க்ந், விபசோத ஆபோசகக்ந் ண்றுண் 

ணகோபலி் பிபடச பிிவு பகோலணதோநக்ந் ஆகிபதோ ்இலஞத்ு படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண்.  

 

3.14   ணகோபலி அதிகோ பிபடசங்கநி் சு்ோ்பத ிபோஞ உங்கலந பறுபட்கு உிட்துலத 

விபசோபேகநி் பதக்ந் அங்கித ஒரு ்டிதல, விபசோபேது பத், படசித அலதோந 

அ்ல இக்கண், பத் கோஞி அநவுகந் (பஹக்பதக்நி்), பத் கோஞிகநி் அலணவிங்கந் 

்ப்ல ிசச்த்டுட்திக் பகோந்நக் கூடித விங்கந், விபசோபேது படோலபசி இக்கண் , 

உித உங்கநி் அநவுகந் ் உந்நங்குண் பலகபே் ணகோபலி பத பகோலணதோநக்ந் 

டதோிட்து டணது லகபதோ்ங்கலநபண்  ண்றுண் அலுபக பட்திலலதபண் இ்டு, அட் 

பசப்லபட் ட்லணலத உறுதி்டுட்திக் பகோந்ளுண் பகணோக குறிட்ட ணகோபலிக் பகோ்் 

பிிவுக்குித பகோலணதோநிதுண் லகபதோ்ட்லட ப் பி்் அலுபக பட்திலலத 

இசப்சத்து உித கண அபிவிருட்தி பிோ்தித உட்திபதோகட்டக்நிண் சண்்பிக்க பபஞ்டுண். 

அபட போ் அ்ட் பத் ்டிதலி் பிதிகலந கண அபிவிருடத்ி ஆலஞதோந் ோதட்தி்குண் 

ண்றுண் படசித உ பசதக அலுபகட்திது ஞி்ோநருக்குண் அனு்பி லபக்கவுண் பபஞ்டுண்.  

 

4 ிா அடித்தளடமன் சுந்நாடன்ந உங்களப தகி்்பிக்கு் நதாது அண் ிமி்் 

ாிக்கத்தட்டுப்ப திட்ட்ள உதநாகி்ன்   

 

4.1 பண்குறிட்டபோறு சு்ோ்பத உங்கலந கி்்டநிக்குண் படசித தி்ண் கண அபிவிருட்தி 

ஆலஞதோந் ோதகட்திோ் சு்ோ்பத உட்தி்கோ ணோப் பசத் குழுவிதுண் ண்றுண் 
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படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோநிதுண் உ்ோ்டு் டதோிட்து பபநிபே் 

டுண். அ்ட தி்ட்லட www.aginfo.agrimin.gov.lk ் இலஞதட் டநட்தி் பிசுிக்க பபஞ்டுண்.  

 

4.1.1 இ்ட உங்கந் கி்்டநி்பு தி்ட்லட டதோிக்குண் போது ்ட ஒரு ச்ட்்ட்திலுண் 

அ்ட்ட கண பசலப அதிகோ் பிபடசங்கநி் விலநசச்்கந் பசத்த்்டுந்ந 

பழுலணதோ பத் கோஞிகநி் அநவுகலந விஜ்ஜோட பலகபே் டதோிட்துக்பகோந்ந 

பபஞ்டுண். புதிடோக விலநசச்் பசத்டட் கோஞணோக பழுலணதோ பத் கோஞிகநி் 

அநவுகந் அதிகிகக்ுண் ச்ட்்ங்கநி் அட் ிபடட்ண் கண ஆலஞதோந் ோதகட்தி் 

ப்கூ்டித அனுணதிலத க்ோதண் ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண்.  

 

4.2 உங்கலந கி்்டநி்ட்கோக டதோிக்க்்டுந்ந தி்ட்லட ணோப்ட்தினுந் பலதோக 

பசத்டுட்துண் போறு்பு சு்ோ்பத உ ணோப் பசத் குழுவுக்கு சோ்்டுகி்து. அட் 

போது,  

 

4.2.1 ப் பேச் ் பசத்லக் போகக் கூ்ங்கநி் போது டுட்ட தீ்ணோங்கநிலிரு்து விகி 

பசத்டுகி் விபசோபேகளுண் ண்றுண் இஞ்டு பஹகப்தக்ளுகக்ு அதிகண் ப் பேிடுண் 

விபசோபேகளுண் பே் பசத்லக போக கூ்ங்கநி் டுட்ட தீ்ணோங்கநி் பிகோண் பத் 

கோஞிகநி் லத பேக்லந பேிடுண் விபசோபேகளுண் தி்ட ச்லட விலபே் உித 

உங்கலந ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண்.  

 

5 சுந்நாடன்ந உங்கபிண்  ிங்கப் கட்டுத்தாடு  

 

5.1 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உ ஒழுங்குறுட்துலக ச்ட்தி் உண் ்து ‘அங்கீகிக்க்்டுந்ந 

டோப போஷல ஒ்று அ்து அட்கு அதிகணோ டோப போஷலகந் அங்கித டோப 

போஷல உந்நங்கிபேரு்ட் கோஞணோக ோவிக்க்டுண் டோபங்கநி் பநச்ச்ிக்கு 

ோவி்ட்கோ போக்கபலத, இ்லபதி் அட்கோ ஒரு பறுணோட்லடபலதது  

பசோ்்டுகி் டோபது ஒரு டோட்்டண் ’ ் போருந்டுண் .‘சுட்திகிக்க்ோட விங்கு 

அ்து டோப உங்கந்’ இதி் உந்நங்கோது.  

 

5.2 சு்ோ்பத உங்கலந, அடி்ல ீதிபே் பெ்று பலககநோக இங்கோஞ படிபண்  .அடோபது 

திஞ்ண பசட உண், திப பசட உண் ண்றுண் உபேித் )உபே் (உண் ்போகுண்.   

 

5.2.1 திஞ்ண பசட உண் ்து டோபட்தி் பநச்ச்ிலத அ்து அட் உ்ட்திட்தில 

அதிகி்ட்கு உடவுண், ஒ்று அ்து அட்கு அதிகணோ டோப போஷலகந் அங்கித, 

டோப் ோகங்கந் அ்து விங்கு ோகங்கந் அ்து இத்லக கி்போரு்கந் அ்து 

இப்றி் டோபது ஒ்று அ்து அட்கு அதிகணோலப உந்நங்கித, போதீக பசத்-

பலதோ் சிலட்ட ணஞ் பநட்லட அ்து ஆபோக்கிதட்லட பணண்டுட்துபட்கு 

உடவுகி் ஒரு டோட்்டண் ் போருந்டுண்.   

 

5.2.2 திப உண் ்து டோபட்தி் பநச்ச்ிலத அ்து உ்ட்திட்தில அதிகி்ட்கு 

உடவுண், ஒ்று அ்து அட்கு அதிகணோ டோப போஷலகந் உந்நங்கித, டோப் 

ோகங்கந் அ்து விங்கு் ோகங்கந் அ்து இப்றி் ஒ்று அ்து அட்கு அதிக 

பசிணோ பசத்பலக்கு உ்டுகி் ண்றுண் புட லஹ்ஷப்டு (Protine Hydrolysate) 

படோழி் நு்ட்லட த்டுட்தி டதோிக்க்டுகி் திப உண் ் போருந்டுண்.  

 

5.2.3 உபேித் உண் ்து ஒரு திஞ்ண அ்து விபஷ கலசல த்டுட்தி அதி் அங்க 

பபஞ்டித விபசோதடத்ி்கு தனுந்நடோக புவிணஞ் லடசல ி்டுட்தி, ணஞ்ஞி் 

கோஞ்டுண் போசுலஸ அ்து ணஞ்ஞிலுந்ந போஷல டோட்்டங்கலந டோபங்கந் 

உருஜ்சக்கூடித பலகபே் ணோ்றுட் படலித பசத்ோடுகளுக்கு் த்டுண் ணஞ்ஞி் 

அ்து டோபங்கநி் உ்ட்திட்தில அதிகி்ட்கு த்க் கூடித உபேித் 

ிலபேலுந்ந ஒரு உ்ட்தி ் போருந்டுண்.  

 

5.3 உந்ோ்டு உ்ட்திட் ட்புகந் உ்ட்தி பசத்கி் சு்ோ்பத உங்களுக்கு இலபே் 

பகோண்போஸ்்டு உண் ண்றுண் திப பசட உண் ஆகித உங்களுக்கு இங்லக ட ிதணங்கந் 

க்லநகந்  ிறுபகண்  ிஞ்பேட்து பிக்டுட்திபந்ந ட ிதணங்கந் அடி்லதோகக் 

பகோந்ந்டுகி். இங்லக ட ிதணங்கந் க்லநகந் ிறுபகண் லடச் படோ்ோக 

சிோிசு பசத்துந்ந ஆகக்குல்ட விகிடண் , அ்ட உட்தி் ிபட்டண் விபசோத ஞி்ோந் 

ோதகண் அனுணதிட்துந்ந ஆகக்குல்ட சிோிசி் பிகோண் 1.5% வீடண்  ணோ்்்டு 

பிபதோகிக்க் டுகி்து. உபேித் உட்தி்கு 2022 சிறுபோகட்தி் பகோந்பவி் போது 

பி்்்் ட ிதணங்கந் பிபதோகிக்க்டுண். விபஷ உங்கந் ிபட்டண் இங்லக ட 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/
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ிதணங்கந் க்லநகந் ிறுபகண் ப்லபடத்ுந்ந போது ணகக்ந் கருட்துலகந் ்றித ட ிதண 

பலவு பிபதோகிக்க் டுண்.    

 

I. பகோண்போஸ்்டு உண் - இங்லகட் ட ிதணண் 1635:2019 (அ்பலஞ 04)  

 

II. திப பசட உண் - இங்லகட் ட ிதணண் 1702:2021 (அ்பலஞ 05)  

 

III. உபேித் உண் - ப் பேருக்கு சு்ோ்பத உங்கலந விிபதோகி்ட்கோ 

பகந்வி ஆபஞட்தி் குறி்பி்்டுந்ந ட ிதணங்கந் (அ்பலஞ 06)  

 

IV. விபஷ உங்கந் - இங்லக ட ிதணங்கந் க்லநகந் ிறுபகண் 

ப்லபட்துந்ந உிதபோறு பிபதோகிக்க்டுண் போது ணக்கந் கருட்துலகந் 

்றித ட ிதணங்கந் பலவு (அ்பலஞ 07) 

5.4 கி்்டநிக்க்டுகி் உங்கந் பண்குறிட்ட ட ிதணங்கலந அனுசிக்கி்போ ்லட 

ிசச்த்டுட்திக் பகோந்பட்கு கண அபிவிருட்தி திலஞக்கநண் ஒழுங்குகலந பண்பகோந்ந 

பபஞ்டுண்  .அட்கு அலணத , உித உங்கநி் அநவுகலந கி்்டநிக்க ப்் ஒப்பபோரு உட் 

படோகுதிகக்ுண் படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோந் பனங்குண் அனுசி்பு சோ்றிடலன 

ப்றுக் பகோந்பட்குண் கண அபிவிருடத்ி திலஞக்கநண் படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண்   .படசித 

உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோந் பனங்குண் ஒரு அனுசி்பு சோ்றிடன் இ்றி ்ட ஒரு 

உட்லடபண் விபசோபேகளுக்கு ப்றுக் பகோடு்ட்கு இணநிக்கக் கூோது.  

 

5.5 சு்ோ்பத உங்கநி் ட ிதணங்கலந க்டு்டுட்துபது ்றி அ்ட்ட ிறுபட்தி் / 

சு்ோ்பத உ ணோப் பசத் குழுவி் கலணகளுண் ண்றுண் போறு்புக்களுண் பி்பருணோறு:  

 

5.5.1 படசித உ பசதக அலுபகண்  

 

5.5.1.1 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உங்கந் ஒழுங்குறுட்துலக ச்ட்தி் கீன் அனுணதி்  ட்திண் 

ப் சு்ோ்பத உ உ்ட்திட ்ட்புகளுக்கு அ்ட அனுணதி் ட்திங்கநி் பெண் 

உ உ்ட்தி ிபட்டண் அனுணதிகந் பனங்க்்டுந்ந .சு்ோ்பத உ உ்ட்திகநி் 

ட ிதணங்கலந படோகுதி போிதோக ிசீலி்துண் அ்டட ்படோகுதிகளுக்குித அனுசி்பு 

சோ்றிடன்கலந பனங்குபதுண் படசித உ பசதக அலுபகட்தி் போறு்ோகுண். 

 

5.5.1.2 பப, அ்ட அனுசி்பு சோ்றிடன் இ்ோட ்ட ஒரு சு்ோ்பத உட் படோகுதிக்குண் 

உங்கலந கண அபிவிருட்தி திலஞக்கநண் பகோந்பவு பசத்தக் கூோது  .ச்லடபே் , 

அ்ட அனுசி்பு சோ்றிடன் இ்ோட சக உங்கலநபண் டண் குல்ட உங்கந் க் 

கருதி 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உ ஒழுங்குறு ட்துலக ச்ட்தி் 15,16,21 ண்றுண் 22 ஆண் 

பிிவுகநி் பிகோண் படிக்லக டு்து படசித உ பசதக அலுபகட்தி் கீன் 

ணோப் பசதகங்களுக்கு இலஞக்க்்டுந்ந உடவி் ஞி்ோநக்நி் 

போறு்ோகுண்.  

 

5.5.1.3 பணலுண், உடவி் ஞி்ோநக்ந், அனுணதி் ட்திண் ப் சு்ோ்பத உ உ்ட்திட் 

ட்புகநிது உங்கந் படோகுதி உ்ட்தி பசத்த்்டு படிபல்துந்நது  குறிட்ட 

அ்டட் ட்புக்கு அறிவிட்டதுண் டோணதிதோண் அட் உ்ட்திபே் ணோதிிகலந,  1988 இ் 68 

ஆண் இக்க உங்கந் ஒழுங்குறுட்துலக ச்ட்தி் 12)2 ( ஆண் பிிவி் பிகோண் இங்லகட் 

ட ிணதங்கந் க்லநகந் ிறுபகட்திோ் ிஞ்பேக்க்்டு, பிக்டுட்ட் 

்டுந்ந ணோதிிகந் ப்றுக் பகோந்ந்டுண் பலபேதல பி்்றி, உித உ்ட்தி 

ஸ்டட்தி், உ்ட்திட் ட்பிது ப்ிலபே் ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண்  .அ்ட 

ணோதிிலத உித பலபே் போறிபே்டு படசித உ பசதக அலுபகட்தி் பெண் 

குறி்பி்்டுந்ந ணோதிி் டிபட்லட் த்டுட்தி உித பலபே் உ்ட்திட் 

ட்பி் / உ்ட்திட் ட்பி் அதிகோண் ப் ஊழிதி் பதல படநிபோக 

குறி்பி்டு, லகபதோ்லட ப்றுக்பகோஞ்டு, உித பலபே் உடவி் 

ஞி்ோநிதுண் லகபதோ்பண் ண்றுண் அலுபக பட்திலபண் இ்்டு டோணதிதோது 

படசித உ பசதக அலுபகட்தி்கு திவுட் டோ் பெண்  ோதுகோ்ோக  அனு்பி லபக்க 

அ்து படிதோக ப்து ஒ்லக்க பபஞ்டுண்  .அ்ட்ட உட் படோகுதி்கு  ப்றுக் 

பகோந்ந்் ணோதிிகளுகக்ு போறிபே்டுண் ணோதிி வீடண் குறிட்ட உ்ட்திட் ட்புக்கு 
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படலபதோ ச்ட்்ங்கநி் ி்சிட்து் ோ்்ட்கு ப்றுக் பகோடுக்க்டுட் 

பபஞ்டுண்.  

 

5.5.1.4 அட்டலகத ணோதிிகநி் கு்ோத்வு அறிக்லககலந ழு பபல ோ்களுக்குந் உித 

இசோத கூங்கநிலிரு்து ப்றுக் பகோந்பட்கு பலதோ ஒரு பபலட் தி்ட்லட 

டதோி்ட்கு படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோந் படிக்லகலத டுக்க 

பபஞ்டுண்  .உ்ட்திட் ட்பிபரு்து ணோதிிகலந ப்றுக் பகோஞ்டு  ட்து பபல 

ோ்களுக்குந் குறிட்ட கு்ோத்வு அறிக்லககநி் பிதிகளு் பசட்்து அனுசி்பு 

சோ்றிடலன, உ்ட்திட ்ட்புகக்ு விிபதோகிக்க பபஞ்டுண். உபேித் உ உ்ட்திகநி் 

ட ிதணங்கலந உறுதிபசத்துபகோந்பட்கோக உ உ்ட்தி ட்புகந் விஞ்ஞ்பிக்குண் 

ச்ட்்ட்தி் அட் ிபடட்ண் சிோிசுகலந ப்றுக் பகோடுக்குண் போது ணோப் உடவி 

ஞி்ோந் உித உ்ட்தி ட்புக்கு உித ஆத்வுகூ விதங்கந் ண்றுண் டகுதி ப் 

ணிட பநங்கந் உலத ்றுக் பகோந்நக் கூடித ஆத்வுகூ பசதிகந் கோஞ்டுபடோக 

சோ்றுடுட்ட பபஞ்டுண்.  

 

5.5.1.5 உபேித் உட்தி்கோ பகோடு்வுகலந பண்பகோந்ளுண் போது லடச் ி் 

்றீிதோ 1x107 க அநவு ஒரு ப்லி லீ்ோக இருட்ட் ணோட்திபண பகோடு்வுகலந 

பண்பகோந்ந பபஞ்டுண். விலட்தி் ஞ்பு ்ல ்கலக்கநகட்தி் பெண் 

உறுதிபசத்த்்டிருட்ட் பபஞ்டுண். க அநவு ்புலதடோகுகி் போது படோபது 

பகோடு்லப பழு அநவி் 60% வீடட்தி்கு ணோட்திண் பண்பகோந்நோண். இது ்றித 

பிசச்ிலக்குித அலடத்ுக ்பகோடு்வுகளுக்குணோ பபஞ்டுபகோலந கணடப்டோழி் 

அலணசச்ுக்கு சண்்பிக்க படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண்.   

 

5.5.1.6 அனுணதி் ட்திண் போட உ்ட்திட் ட்புகந் உ்ட்தி பசத்கி் ்ட ஒரு உ 

உ்ட்திலதபண் ச்லடபே் வி்ல பசத்பட்கு ்ட விடட்திலுண் இணநிக்கோட 

பலகபே் ணோப் உடவி் ஞி்ோநக்ந் படிகல்கலத டுக்க பபஞ்டுண்  .அடட்லகத 

உங்கநி் வி்லலதட ்டவிட்த்ுக ்பகோந்நபட்கு குறிடட் உங்கந் ஒழுங்குறுடத்ுலக 

ச்ட்தி் ்ோடுகநி் பிகோண் ஞி்ோநி் போறு்பு உடவி் 

ஞி்ோநக்ளுக்கு சோ்்டுகி்து.  

 

5.5.1.7 ்ட ஒரு ச்ட்்ட்திலுண் இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் குறி்பி்்டுந்ந ட 

ிதணங்கலந அனுசிகக்ோட உங்கலந ப் பேருக்கு கி்்டநிக்குண் பலகபே் படசித 

உ பசதக அலுபகண் அனுசி்பு சோ்றிடலன விிபதோகிகக் கூோது. குறிட்ட அ்ட ட 

ிதணங்களுக்கு டோபது விட்திதோசண் கோஞ்டுகி் ஒரு படோகுதி இரு்டோக படித 

ப்ட உப, உ ஆபோசல குழுவுக்கு சண்்பிட்து அட் சிோிசுகலந அலணசச்ுக்கு 

அனு்பி லபட்து, அலணசச்ி் ஆபோசலகநி் போிி் பசத்டுட் பபஞ்டுண்.  

 

5.5.2 கண அபிவிருட்திட் திலஞக்கநண்  

 

5.5.2.1 ஒப்பபோரு ச்ட்்ட்திலுண் டடத்ி் உத்்ட உங்கலந விபசோபேகளுக்கு விிபதோகிக்க 

கண அபிவிருட்திட் திலஞக்கநண் கலண்்டுந்நது. 

 

5.5.2.2 கண பசலப ிலதட்தி்கு சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ட்புகநிபரு்து கிலக்குண் 

உங்களுக்கு உித ிதண அனுசி்பு சோ்றிடன் ப்்டுந்நது ்லட கண 

பிோ்தித உட்திபதோகடட்க்ளுண், உங்கந் கி்்டநிக்க்டுண் ச்ட்்ட்தி் விபசோத 

ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ளுண் அறி்திருக்க பபஞ்டுண் .  

 

5.5.2.3 கண அபிவிருட்திட் திலஞக்கநட்தி் விபசோத ஆோத்சச்ி உட்திபதோகட்டக்ளுக்கு 

சோ்்டுகி் சு்ோ்பத உங்கநி் ோபல ்றித ஒ்டுபணோட்ட கலணகளுண் 

ண்றுண் போறு்புக்களுண் பி்பருணோறு: 

 

i. பேச் ் பசத்லக் போகட்தி் ஆண்ட்தி் கணக்கோ் அலண்புகந் கூ்டுண் 

கூ்ங்கந் ட்ட்்டு உித போகட்தி் பேச் ்பசத்லக சோ்்ட பசத்ோடுகந் 

்றித டகப்கலந பசகிட்ட்.   

1. உடோஞண் - ப் பேிடுண் விபசோபேகநி் ஞ்ஞிக்லக 

a. ப் பேி்வுந்ந பஹக்பதக்நி் ஞ்ஞிக்லக  
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ii. பணப பசகிட்ட சிதோ ண்றுண் உஞ்லணதோ டகப்கலந உித கண பசலப 

ிலதங்களுக்கு ப்றுக் பகோடுட்ட்.  

iii. விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோந் )வி.ஆ.உ.உ(.  ட் பிிவுகக்ு உித 

சு்ோ்பத உங்கந் உ்ட்தி ண்றுண் ோவிக்குண் விபசோபேகளுக்கு 

ஊக்குவி்புக் பகோடு்வுகலந பனங்குட் ஆகிதப்றி் ிபட்டண் படலபதோ 

விஞ்ஞ்் டிபங்கலநபண் ண்றுண் உித டகப்கலநபண் கண 

ிலதங்களுக்கு ப்றுக் பகோடுட்ட். 

iv. சு்ோ்பத உ பலககலந ப்றுட் டருண் உந்ோ்டு உ உ்ட்தி ட்புகந் 

உங்கலந்  கி்்டநி்ட்கு ப்பு உித உ பலககலந உித கண பசலப 

ிலதங்களுக்கு அ்து வி .ஆ.உ.உ.  பிிவுகளுக்கு அட்டலகத ட்புகபந 

டுட்துச ்பச்று விிபதோகிக்க பபஞ்டுண்.  

 

1. அப்போறு, கண பசலப ிலதங்களுக்கு டுட்துப்டுண் உங்கலந 

விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் டணது வி .ஆ.உ. .

பிிவுகளுக்குித கணக்கோ் அலண்புகநி் ஊோக விபசோபேகளுக்கு 

கி்்டநிட்ட்.  

2. வி .ஆ.உ.பி .பிிவுகளுக்கு டுட்து ப்ட அ்ட உங்கலந உித பிிவுக்கு 

போறு்புலத விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் 

போறு்ப் பி்் பண்குறிட்டபோறு அ்ட உங்கலந 

விபசோபேகளுக்கு கி்்டநிட்ட். 

 

v. உங்கலந கி்்டநி்து ்றித ஆபஞங்கலநபண்  டவு அறிக்லககலநபண் 

பஞி அ்ட டகப்கலந உித கண பசலப ிலதங்களுக்கு சண்்பிட்ட். 

 

5.5.3 விபசோதட் திலஞக்கநண் 

 

5.5.3.1 சக உந்ோ்டு உ்ட்திட ்ட்புகநிதுண் உங்கலந ட்டபகோ, ்ட் ண்றுண் 

போண்புபப ஆகித ஆத்வுகூங்கநி் கந ீதிதோ ிபசோடலகளுக்கு அனு்பி 

அ்ட உங்கநி் தனுண் ண்றுண் விலட்தினுண் படோ்ோ சிோிசுகலந 

ப்றுக் பகோடுக்க பபஞ்டுண். 

 

5.5.3.2 விபசோதட் திலஞக்கநடத்ி் விபசோத ஆபோசகக்ளுக்கு சு்ோ்பத உங்கநி் 

ோபல படோ்ோக சோ்்டுண் கலணகளுண் போறு்புக்களுண் பி்பருணோறு:   

 

 விபசோதட் படோழி் நு்டல்ட கி்்டநிடத்ு, ணிட பந பகோலணடத்ுபண் ண்றுண்  பிிவுகந் 

்ப்று் ஒருங்கிலஞ்து டது அதிகோ பிபடசட்தி் விபசோதட் படோழி் நு்ட்லட 

விபசோபேகளுகக்ுண், படோழி்பத்சிதோநக்ளுக்குண் , லத உித ட்புகளுக்குண் ப்றுக் 

பகோடு்து அபசிதணோகுண். 

 

i. விபசோத ஞி்ோந் ோதகடட்ோ் 2022/23 பருண்போகட்தி்கு பனங்க்்டுந்ந 

உ சிோிசுகந் ்றி விபசோபேகளுகக்ு விழி்பூ்டுட், பே்சி அநிட்ட் ண்றுண் 

அது ்றி விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ளுக்குண் ண்றுண் 

லத ட்புகளுக்குண் விழி்பூ்டுட். 

ii. சுலண விபசோதட்தி்கு கந ீதிதோ ப்ணோதிி, கந திங்கலந ட்துட்.  

iii. பேச் ்பசத்லக் போகட்தி் ்டுண் பிசச்ிலகந் ்றி ணோகோஞ விபசோத / 

ணோப் பிதி விபசோத் ஞி்ோநக்ளுக்கு அறித்டுட்தி பணலுண் உிதபோறு 

படிக்லககலந டுக்க படலபதோ ஒழுங்குகலந பண்பகோந்ந். 

iv. விபசோத் ஞி்ோந் ோதகட்திோ் / ணோகோஞ விபசோத் 

ஞி்ோநக்நிோ் / பிதி விபசோத் ஞி்ோநக்நிோ் சுலண விபசோதண் 

்றி கோட்தி்கு ்போறு ப்றுக் பகோடுக்க்டுகி் டகப்கலந கந 

ீதிபே் பசத்டுட்ட படிக்லக டுட்து, விபசோபேகலந ஈடுடுட்துட். 

 

5.5.4  சு்ோ்பத உ ணோப் பசத் குழு  

 

5.5.4.1 சு்ோ்பத உங்கலந ப் பேருக்கு ப்றுக் பகோடுக்குண் போது அ்ட்ட 

ணோப்ட்தி்கு படலபதோ சு்ோ்பத உங்கநி் அநவுகலந படிபணோ 

பலபே் அ்ட ணோப்ட்தினுந் ப்றுக ்பகோந்பட்குண் , அ்ட்ட ணோப்ட்தி் உ 

உ்ட்திகநி் ட ிதணங்கலந பணலுண்  பணண்டுடத்ுபட்குண், உித கோ பட்தி்கு 
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விபசோபேகளுக்கு உங்கலந ப்றுக் பகோடுக்குண் இக்லக அலபட்குண் உித 

விதட்தி்கு போறு்புலத உட்திபதோகடட்் குழு கஞ்கோஞி்ட்குண் , பி்னூ்் 

பசத்பட்குண், ஒரு உ உ்ட்திக் குழுபோக ஒ்றுபசட்்து ணோப்ட்தி் உ 

படலபலத பூட்்தி பசத்பட்கோ ஒரு பபலட் தி்ட்லட டதோி்ட்குண் , 

டி்டிதோக பசட உங்கலந சோ்றுடுடத்ிக் பகோந்பட்கு சோ்றுடுடட்் பசலப 

ிலதட்தி்கு உ உ்ட்திட் ட்புகலந குறி்பீடுபசத்பட்குண் ் போக்கி் 

இ்டக் குழு டோபிக்க் டுண். 

 

5.5.4.2 இ்ட சு்ோ்பத உ ணோப் பசத் குழு ணோப் பசதோநி்/ அசோங்க 

அதிி் ங்கு்லி், ணோப் விபசோத் ஞி்ோநக்ந், பிதி / உடவி கண 

ஆலஞதோநக்ந், பிதி ணோகோஞ விபசோத் ஞி்ோநக்ந் ண்றுண் ணோப் உடவி் 

ஞி்ோநக்ந் - படசித உ பசதக அலுபகட்தி துண் ணட்தித சு்ோ் அதிகோ 

சலபேதுண் ணோப் ஒருங்கிலஞ்பு உட்திபதோகட்டக்ந் ண்றுண் சுலண விபசோத 

பசத்ோ்டு ிலதட்தி் உறு்பிக்ந் ஆகிபதோல உந்நக்கிபேருக்குண்.  

 

ணோகோஞங்களுக்கு இலபே் இ்டக ்குழுவி் ணோகோஞங்களுக்கு இலபேோ பிதி 

விபசோத் ஞி்ோநக்ளுண் அங்குண் பலகபே் பணலுண் ணகோபலி பதங்கநிது 

பகோலணதோநக்ளுண் உந்நங்குபோக்ந்.  

 

5.5.4.3 சு்ோ்பத ணோப் உ பசத் குழுவி் போறு்பு் ஞிகந் 

 

5.5.4.3.1 ணோப்ட்தி்கு உங்கலந ப்றுக் பகோடுக்குண் பகணோக விரு்ண் 

படிவிட்ட சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ட்புகளுக்கு இலபே் 

போருட்டணோ உ்ட்தி ட்புகலந பட்்படடுக்க விபசோபேகநிண் 

போதிதநவு அறிவி்ோடடோ் உித கண பசலப ிலதட்தி்கு 

உங்கலந ப்றுக் பகோடுக்க உித உக்ட போருட்டணோ உ்ட்தி 

ட்புகலந பட்்படடுட்து சிோிசு பசத்ட். அப்போறு சிோிசு பசத்பண் 

போது, 

- உ்ட்தி ட்புண் உ்ட்திகளுண் சண்்டணோக ப்லத பேச் ்பசத்லக 

போகங்கநி் ப் அனுபட்லட கருட்தி்பகோந்ந். 

- உ்ட்தி ட்புக்கு பசோட்ணோ படசித உ பசதக அலுபகண் அனுணதி 

அநிட்ட, போதிதநவு உங்கந் இருக்கி்போ  படடி்ோட்்ட். 

- உ்ட்தி ட்பிபந்ந அட் உ்ட்தி்கு சப்படச ீதிபே் அங்கீகிட்ட 

ஒரு சோ்றிடன் ப்்டிருடட்் (அப்போறு சோ்றிடன் உந்ந போதிதநவு 

உங்கலந லபட்திருக்குண் உ்ட்தி ட்புகளுக்கு ப்னுிலண அநிடட்்)  

- விபசோத திலஞக்கநண் சிோிசு பசத்ட ஒரு உ்ட்திதோக இருட்ட்.  

- ஒரு அச ிறுபட்தி் உ்ட்திதோக இருட்ட்.  

- உித ணோப்ட்தி் கண பசலப் பிிவி் விபசோத திலஞக்கநட்தி் 

பழிகோ்் அடி்லபே் கந ீதிதோ ிபசோடலகலந 

பண்பகோஞ்டு பப்றிகணோ படிவுகலந ப் சு்ோ்பத 

உ்ட்திதோக இருட்ட். 

- 5.5.1.4 ண்றுண் 5.5.1.5 ஆகிதப்றி் பிகோண் உபேித் உண் சண்்டணோக 

பருகி் போது ஆத்வுகூ பசதிகந் உந்நலணக்கோ ஒரு சோ்றிடழுண் 

ண்றுண் விலட்தி் ஞ்பு ்றித ஒரு உறுதி்ோடுண் இருட்ட்.  

 

பண்குறிட்ட கருண விதங்கலந கருட்தி்பகோஞ்டு சு்ோ்பத உ உ்ட்தி 

ிறுபண், விபசோபேகலந பட்்படடு்லட இகுடுட்துண் பகணோக சிோிசு 

பசத்பட்குித ணோப் பசதோநி்/அசோங்க அதிி் டலலணபே் உந்ந 

சு்ோ்பத உ ணோப் பசத் குழுபோ் படிக்லகலத டுக்கசப்சத்பது  

போருட்டணோடோகுண்.  

 

5.5.4.3.2 குறித்தாக து ாட்ட்தினுப் உந்த்தி நெ்ந்கு அனுதித் 

த்தி் நதந்ந த்புகபிண் உந்த்திகளுக்கு முண்னுிள அபித்தண் 

மூன் விிநாக்ள விளணத்ிநண் ா்்ாக நந்நகாப்ப முடியு் 

ண சுட்டிக் காட்டத்தடுகிண்ந அந நளபமன் உி உந்த்தி ஆந்நன் 

இன்னா  அனுதித் த்தி் நதந்ந த்புகப் து உந்த்தி 

நாழிந்ொளனகபின் உந்த்தி நெ்த்தடா உந்த்திகளப 

இளட்காக நென்தட்டு உி அனுதித் த்தி் நதநா உந்த்தி 

த்புகபிடமிரு்து விளன நகாடு்து ாங்கி விொமகளுக்கு நதந்றுக் 
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நகாடுத்தந்கு டுக்கு் ஒ்நாரு முந்சிளயு் டுத்தந்கு 

டடிக்ளகள டுத்ததின் கண் நெலு் ந்டு். அட்கோக அ்ட 

உ்ட்தி ட்புகநி் உ்ட்தி பகோந்தில , உ்ட்தி 

படோழி்சோலகளுகக்ு பச்று அபடோி்ட்கோ ஒரு பபலட் தி்ட்லட 

சு்ோ்பத உ ணோப் பசத் குழு பசத்டுட்ட பபஞ்டுண். உங்கநி் 

டட்லட அதிகண் உறுதி்டுட்திக் பகோந்பட்கு அப்ப்போழுது 

கி்்டநிட்ட உங்கநி் ணோதிிகலந படசித உ பசதக அலுபகட்தி் 

ணோப் உடவி ஞி்ோநக்நி் பெண் ப்றுக்பகோஞ்டு ணோப் பசதக 

அலுபகட்தி் இகக்ப்ட் பி்் படசித உ பசதக அலுபகடத்ி்கு 

அனு்பி லபக்க பபஞ்டுண். அட் பெண் அ்ட ணோதிிகநி் பசோடலகந் 

சோ் அறிக்லககலந பக்டு ப்றுக் பகோஞ்டு பகோடு்வுகலந பசத்பண் 

போது, படசித உ பசதக அலுபகட்தி் பெண் ஒப்பபோரு படோகுதிக்குண் 

ப்றுக் பகோடுக்க்்டுந்ந கு்ோத்வு அறிக்லகலத ஒ்பி்டு, 

கி்்டநிட்ட அ்ட உ்ட்திகநி் இருக்குண் போஷல டோட்்டங்கநி் 

ோித ஒரு விட்திதோசண் ிகன்்திருக்குணோபே் , அலட அபடோிட்து 

பகோடு்வுகலந பண்பகோந்ந படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண்.       

 

 

 இ் நென்முளநமண் நதாது உந்த்தி த்புகபிணது உந்த்திகபிண் ங்கப் , 

விளனகப், உந்த்திகபிண் அபவுகப் ண்தந்றிண் அடித்தளடமன் 

உருாகுகிண்ந நதாட்டிமண் ஊடாக அதிக ண்ளகளப விொமகப் நதந்றுக் 

நகாப்பக் கூடி ளகமன் டடிக்ளகள டுக்க ந்டு் ண்தான் அதிக 

நதாட்டிந்கு இட் அபிக்க ந்டு்.    

 

5.5.4.3.3 சு்ோ்பத உங்கநி் சிதோ ோபல படோ்ோக விபசோபேகளுக்கு 

விழி்பூ்டுண் போரு்டு உ விிபதோக ட்புகலநபண், விபசோத திலஞக்கந 

உட்திபதோகட்டக்லநபண் கண பசலப ிலதங்கநி் ஞிதோ்றுகி் 

உட்திபதோகட்டக்லநபண் ஈடுடுட்ட படிக்லக டுக்க பபஞ்டுண்.  

 

5.5.4.3.4 ணோப்ட்திலுந்ந பசட உ உ்ட்திட் ட்புகந் இங்லக SLS ட ிதண 

சோ்றிடலனபண், GMP சோ்றிடலனபண் (Good Manufacturing Practices) ப்றுக் 

பகோந்பட்கோ ிகன்சச்ிட் தி்ங்கலந ்ோடு பசத்ட்.   

 

5.5.4.3.5 இது டவி, சு்ோ்பத உ உ்ட்தி பசட சோ்றிடலன ப்றிருக்கி் 

ஒரு ிறுபட்தி் பெண் சோ்றுடுடட்லி் ிபடட்ண் குறி்பீடு பசத்து, அ்ட 

பசட உங்கலந ோவிட்து பேி்டுண் துலகலந இங்கஞ்டு, அ்ட 

விபசோபேகலந குழுக்கநோக ஒழுங்கலணட்து, சு்ோ்பத உ்ட்திகலந 

பசட சோ்றுடுட்ட் பசத்பல பல பகோஞ்டுபச்பட்கு ்றுணதி 

அபிவிருட்தி சலபனுண் இங்லக சோ்றுடுடத்ுண் சலபனுண் இலஞ்து 

பசத்டுண் பகணோக கபட்லட பசலுடத்ி அ்ட உ்ட்திகலந பபநிோ்டு 

ச்லடகந் பல அறிபக்டுட்துட்.    

 

5.5.4.3.6 அபட போ் ணஞ்ஞி் கோஞ்டுண் பசட டோட்ட்ங்கநி் அநவுகலநபண் 

போசுஸி் அநவுகலநபண் ண்றுண் பசட உங்கலந ோவிட்து ப்ல் 

பேிடுண் போது பகவுண் கபணோக ிசீலிட்து்ோக்்க பபஞ்டுண் .

ஆலகதோ், விபசோதட் திலஞக்கநட்து் இலஞ்து ப் பத் படோகுதி 

ண்ட்தி் ணஞ் பநட்லட ிபசோதி்ட்கோ ிகன்சச்ிட் தி்ங்கலந 

ஒழுங்கலணட்ட், அ்ட பறுபறுகலந பபநிபேடுட், அட் பிகோண் 

உங்கலந ோவி்து ்றித அறிவுலகலந விபசோபேகளுக்கு பனங்குட் 

ஆகிதப்றுக்கோ ஒரு பபலட் தி்ட்லடட் டதோிட்ட்.  

 

5.5.4.3.7 ப்ப் பநோத்வுண் பி்னூ்டுண் பசத்ோடுகளுண்   

2022/23 பருண்போகட்தி் போது ணோப்ட்தி்கு படலபதோ சு்ோ்பத 

உ பலககளுண் அநவுகளுண் போதுணோடோகவுந்நபோ  படடி்ோட்்து 

அட்டலகத படலப்ோடுகலந உ விிபதோகட் ட்புகநி் பெணோக பூட்்தி 

பசத்து பகோந்நவுண் ண்றுண் கி்்டநிகக்ுண் பசத்ோடுகந் உித பலபே் 
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ிகன்கி்போ  திபண் படடி்ோட்்து குலகலந ிபட்்தி பசத்து 

பகோந்நவுண், தீக்்க இதோதுந்ந பிசச்ிலகலந கணட்படோழி் இோோங்க 

அலணசச்ுக்கு குறி்பீடு பசத்டப்குண் உித படிக்லகலத டுக்க 

பபஞ்டுண்  .அலணசச்ிோ் உித பிிவுகளு் ஒருங்கிலஞ்து 

பிசச்ிலகலநட் தீக்்க படிக்லக டுக்க்டுண்.  

5.6 பண்குறிட்ட சக ி்டலகலநபண் , கலணகலநபண் போறு்புக்கலநபண் ிலபப்றுண் 

போது இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் 1.6 ஆண் ்திபே்கு அதிகநபோ கபட்லட பசலுட்தி 

பசத்டுபது இடனு் படோ்புலத சக ட்புகநிதுண் போறு்ோகுண்.   

 

6. சுந்நாடன்ந உக் கபஞ்சிொளனகளு் ந்று் அ் கபஞ்சிொளனகளபத் ததிவு நெ்லு்  

 

6.1. பஞிகநவி் சு்ோ்பத உங்கலந கநஜ்சித்டுட்துண் ிலதங்கலந படசித உ பசதக 

அலுபகட்தி் திவு பசத்து பகோந்பது ஒரு ச்பலதோ படலப்ோோகுண்.  

 

6.2. ஆலகதோ், ிபோஞ அடி்லபேோ சு்ோ்பத உங்கந் கி்்டநி்பு ்றித ிகன்சச்ிட் 

தி்ட்தி் சண்்ட்டுகி் அலட்து ிறுபங்களுண் , ட்போழுது படசித உ பசதக 

அலுபகட்தி் திவு பசத்து பகோந்நோட உ கநஜ்சிதசோலகலந கீபன கோஞ்டுண் 

விங்கலந படசித உ பசதக அலுபகடத்ி்கு சண்்பிட்து திவு பசத்து பகோந்ந பபஞ்டுண்.  

 

6.2.1. ிறுபட்தி் பத் 

6.2.2. கநஜ்சிதசோலபே் பதருண் அலண்துந்ந இபண்  

6.2.3. கநஜ்சிதசோலபே் பகோந்நநவு (பண.போ. /லீ்்) 

6.2.4. அருகிலுந்ந கண் ண்றுண் அ்ட கட்திலிரு்து கநஜ்சிதசோலக்கு பிபபசிக்கக் கூடித 

வீதிகந் ்றித விங்கந் 

 

7 ிா ளநளகளப விஞ்சி உங்களப விந்தளண நெ்ன், த்ள நெகி்ன் 

ந்று் அறிக்ளககளப நதணுன் ந்று் விிநாக் த்புகளுக்கு நகாடுத்தணவுகளப 

நெலு்துன் 

 

7.1 இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் 1.1 ஆண் விதட்தி்கு இஞங்க ிபோஞ பலதலலத விஜ்சி 

சு்ோ்பத உங்களுகக்ு விஞ்ஞ்பிக்க்டுணோபே் அ்ட படலப உலத விபசோபேகந் உித 

சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ிறுபட்திபரு்து டி்்ீதிபே் ஞட்லட பசலுட்தி அ்ட 

அநவு உட்லட ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண்.  

 

8 சுந்நாடன்ந உ உந்த்தி த்புகளுக்கு நகாடுத்தணவுகளப நெலு்துன்  

 

8.1 2022/23 பருண்போகட்தி், விபசோபேகளுக்கு ிபோஞ தி்ட்தி் கீன் பனங்க்டுண் சு்ோ்பத 

உங்களுக்கு உித உ்ட்தி ிறுபடத்ி்கு இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்திது 2.2 ண்றுண் 7.1 ஆண் 

பிிவுகளுக்கு கபட்லட பசலுட்தி ணோப் பசதகண் பகோடு்வுகலந பசத்த பபஞ்டுண்.   

 

அட் போது ிதிலத பகோருபட்கோக 08 ஆண் அ்பலஞபே் உந்ந ணோதிி் டிபடத்ி்கு இஞங்க 

அ்ட்ட ணோப்ங்கநி் பிதி/உடவி கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோநக்ந் ஒரு பபஞ்டுபகோலந 

கணட்படோழி் அலணசச்ுக்கு சண்்பிக்க பபஞ்டுண்.  

 

அட்கு அலணத ஞட்லட பசலுடத்ுண் போரு்டு பிதி/உடவி கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோநக்ந் 

பனங்குண் சிோிசுகலநபண் ணோப் பசதோந் பனங்குண் அனுணதிலதபண் 09 ஆண் அ்பலஞபே் 

பிகோண் ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண். அப்போறு பகோடு்வுகலந 10 ஆண் அ்பலஞபே் உந்ந 

ணோதி் டிபட்தி் பிகோண் கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் ோதகட்தி்கு அனு்பி 

சோ்றுடுட்தி பகோந்ந பபஞ்டுண்.  

 

8.2 சு்ோ்பத உ உ்ட்தி ட்புகளுக்கு பகோடு்வுகலந பசலுடத்ுண் போது கீன்கோணுண் உித 

ஆபஞங்கலந ிசீலிட்து பசலுட்ட பபஞ்டுண்.   

 

i. பகோந்பவு க்லநக்கு (PO) உித விிபதோக ட்பி் பிதி 

 

ii. பகோந்பவு க்லநக்கோக விிபதோக ட்பு கண அபிவிருடத்ி பிோ்தித அலுபகடத்ி்கு 

விிபதோகிட்ட உ வி்ல பசவு்்டித் (Invoice) 
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iii. அ்ட வி்ல பசவு்்டிதலுக்கு (Invoice) உித கண பசலப ிலதட்தி் பெண் உண் 

ப்றுக் பகோந்ந்்லணலத உறுதி்டுட்தி விிபதோகிட்ட போரு்கந் ்பு 

அ்லபேது கண அபிவிருட்தி பிோ்தித அலுபகட்தி்கு உித பிதிபண் விிபதோக 

ட்புக்கு உித பிதிபண் 

 

iv. படசித உ பசதகண் விிபதோகிடட் படோகுதி்குித ட ிதணட்லட அனுசி்டோக உறுதி் 

டுட்தி பனங்கித சோ்றிடன்  

 

v. 5.5.1.5 இ் பிகோண் விலட்தி் ஞ்பு ்றித சோ்றிடன்  

9 சுந்நாடன்ந ிா உங்களப தகி்்பிக்கு் நதாது உப்ாட்டு உ உந்த்தி் 

த்புகபிண் கடளகளு் ந்று் நதாறுத்புக்களு்  

 

9.1 உந்ோ்டு சு்ோ்பத உ உ்ட்திட ்ட்புகந் உங்கலந, குறி்பி்்டுந்ந டட்தி்குண் ட 

ிதணங்களுக்குண் ் விபசோபேகளுக்கு விிபதோகிக்க பபஞ்டுண்.    

 

9.2 உ்ட்திட் ட்பு ப்பணோழித்ுந்நபோறு, விபசோபேகநி் பத் கோஞிகளுக்கு ் உங்கலந் 

கி்்டநிக்குண் போறு்ல உ்ட்திட் ட்பு ்றுக் பகோந்ந பபஞ்டுண். அபட போ், 

பேி்டுண் கோ் குதிபேனுந் விபசோபேகளுகக்ு உித அறிவுலகலந பனங்குண் போறு்லபண் 

உ்ட்திட் ட்புகந் / கி்்டநிக்குண் ட்புகந் ்றுக ்பகோந்ந பபஞ்டுண். பணப கூ்்டுந்ந 

உ உ்ட்திகநி் ட ிதணங்கந் சண்்டணோக ழுகி் ்ட ஒரு பிசச்ிலக்குண் படசித உ 

பசதக அலுபகண் போறு்புக்கூோது. ஒரு உ்ட்திபேனுந் அங்கிபேருக்க பபஞ்டித டண் 

குலபோ அ்து கலப உ அநவுகந் படோ்ோக , உித ச்ட்தி் கீன் கோஞ்டுண் 

்ோடுகநி் பிகோண் படிக்லகலத டுக்க பபஞ்டுண்.    

 

9.3 பகோந்பவுக் க்லநபே் அப்ப்போழுது குறி்பி்டுண் ிததிகந் ண்றுண் ி்டலகந், டண் 

்றித பறிபலகந், போரு்கலந ஒ்லக்குண் கோ அ்பலஞகந் ்ப்ல ப்றிலுண் 

அனுசிட்து உ உ்ட்திட் ட்புகந் உங்கலந விிபதோகிக்க பபஞ்டுண்.  

 

9.4 பகோந்பவுக் க்லநலத உ்ட்திட் ட்புக்கு விிபதோகிட்ட ோநிலிரு்து 10 ோ்களுக்குந் 

உ்ட்திட் ட்பு குறிட்ட உங்கலந விிபதோகிக்க பபஞ்டுண். அட் ிபட்டண் போரு்கலந 

ஒ்ல்ட்கோ ணோதிி் டிபடத்ி் (அ்பலஞ 01) பிகோண், கண அபிவிருட்தி பிோ்தித 

உட்திபதோகட்டிது ஒருங்கிலஞ்பி் விபசோபேகநி் உித ணட்தித ிலதங்களுக்கு உ 

உ்ட்திட் ட்பு அ்ட உ உ்ட்திகலந கி்்டநிக்க படிக்லகலத டுக்க பபஞ்டுண்.  

 

9.5  உ் போதிபே் டோபது ழுடல்திரு்டோ் அ்ட உ்ட்திலத ிோகிக்க பபஞ்டுண்.  

 

9.6  பசோடலபேடுடலுண் ண்றுண் ிசீலிட்டலுண்  

 

9.6.1 ஒப்பபோரு உட் படோகுதி்குண் படசித உ பசதக அலுபகண் அதிகோண் அநிட்ட 

உட்திபதோகட்ட் ஒருப் பண்பகோந்ளுண் ட ண்றுண் டகுதி ிசீல ஒ்றுக்கோக 

சண்்பி்ட்குண் ண்றுண் அட்ட ்படோகுதிபே் உங்கலந அசோங்க இசோத ஆத்வு 

கூண் ஒ்றினுந் ிசீலக்கு உ்டுட்தி உறுதிபசத்து பகோந்பட்குண்  படசித 

உ பசதக அபகட்தி் ஞி்ோந் ஒரு பபலட் தி்ட்லட பசத்டுட்ட 

பபஞ்டுண். அ்ட் ிசீலக்கு பசபோகுண் பசவுகலந  உ உ்ட்திட் ட்பு 

போறு்ப்க பபஞ்டுண். 

 

9.7 உ்ட்திட் ட்பு விபசோத் ஞி்ோந் ோதகண் விதிடத்ுந்நபோறு கந ீதிதோ ிபசடலகலந 

பண்பகோந்பட்கு படலபதோ ஒட்துலன்ல பனங்க பபஞ்டுண்.  

9.8 சக உ்ட்திட் ட்புகளுண் டணது உ உ்ட்திட் படோகுதிகளுக்கு இலபே் படசித உ பசதக 

அலுபகண் பணபழு்ட போிதோக பட்்படடுக்குண் உட் படோகுதிபே் ஒரு உ ணோதிிலத 

இங்லக சோ்றுடுடத்ுண் சல சிோிசு பசத்ட பசட உட்தி்கோ அ்ட்டட் டகவுதி்கநி் 

ிபட்டண் சோ்றுடுட்ட்்டுந்ந ISO 17025 ட சோ்றிடன் ப் ஒரு இசோத் கு்ோத்வு 

கூட்திலிரு்து கு்ோத்லப பசத்து பகோந்ந பசபோகுண் பசவுகலநபண் உித பசத்ோ்டு 

பசவுகலநபண் போறு்ப்க பபஞ்டுண்.  

9.9 டோபது ஒரு உ ணோதிி / ஒரு உ உ்ட்தி படசித உ பசதக அலுபகட்தி் டகவுதி்கலந 

அனுசிக்கோட ்சடத்ி் 1988 இ் 68 ஆண் இகக் உங்கந் ஒழுங்குறுடத்ுலக ச்ட்தி் கீன் அட்கு 
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திோக ச்படிக்லகலத டுக்க படசித உ பசதக அலுபகடத்ி்கு அதிகோண் உஞ்டு. அபட 

போ் உித உ்ட்திட் ட்பு அ்ட உித உட் படோகுதிலத விிபதோகிட்திருக்குண் 

ச்ட்்ட்திலுண் கூ, அட் ிபட்டண் ்ட ஒரு பகோடு்லபபண் பசலுட்டோணபபத அ்ட உட் 

படோகுதி்குித உ்ட்தி சோ்ட் ஒ்்டடல்ட ிறுடட் அசோங்க அதிக்ளுக்கு அதிகோண் உஞ்டு.  

 

10 சுந்நாடன்ந உங்கப் உி வி்தின் தாவிக்கத்தடுள உறுதிநெ்ன்   

 

10.1 ப்றுக் பகோந்ந்டுண் சு்ோ்பத உங்கந் குறிட்ட விபசோபேகநிோ் உித டங்கந் , உித 

அநவுகந் ண்றுண் உித ப கோட்தி்கு உித பேக்ளுக்கு் ோவிக்க்டுகி்போ ்லட 

விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்ந் உறுதிபசத்துபகோந்ந பபஞ்டுண். அ்ட 

பபலட் தி்ட்லட விபசோத ஆபோசகக்ளுண் கண அபிவிருட்தி பிோ்தித 

உட்திபதோகட்டக்ளுண் பருங்கி கஞ்கோஞிக்க பபஞ்டுண்.  

 

10.2 கூடுணோ ்ோ ச்ட்்ங்கநிலுண் படசித உ பசதகட்தி் ணோப் உடவி் ஞி்ோநக்ந் 

டணது கந ீதிதோ விதங்கநி் போது சிதோ பலபே் உங்கந் ோவிக்க்டுகி்போ 

்து ்றி கஞ்கோஞிகக் பபஞ்டுண். டலலண அலுபகட்தி்கு அனு்பி லபக்குண் ப்ப் 

அறிக்லககநி் அது படோ்ோ விங்கலந உந்நக்க பபஞ்டுண்.  

 

11 க்காித்பு 

 

11.1 உித கஞ்கோஞி்பு, ப்ப்ண் ்றி அறிக்லகபேடுட், ப்ப் பநோத்வு, பறுபறுகநி் 

ணதி்பீடு ்ப்றி்டோ் அபிவிருட்தி ிகன்சச்ிட ்தி்ட்தி் பப்றி டங்கிபேருக்கி்து. பப 

ங்கோநிட்துபட் ட்புக் குழுக்கந் ண்றுண் ்லண பறுக்ந் அதிகநவி் உந்ந உ ிபோஞ 

ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி்கோ பசத்டுட்துலக பலபேத்களுண் பெபோோதங்களுண் அங்கோக 

அறிவுலகலந ப்பநவுடோ் பனங்கிோலுண் , உித கஞ்கோஞி்புண், ணதி்பீடுண் இ்ோண் அ்ட 

ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் பெண் தி்ோக்்க்டுண் இக்குகலந அ்து பறுபறுகலந அல்து 

பகோந்ந படிதோது.  

 

11.2 சு்ோ்பத படலபதோ உங்கலந ணதி்பிடுட், ப்றுக் பகோந்ந், கி்்டநிட்ட் ண்றுண் 

பேக்ளுக்கு இடுட் படலித ஒப்பபோரு ச்ட்்ட்திலுண் பருங்கிக் கஞ்கோஞிக்குண் போரு்டு 

பலிலணதோ ஒரு பபலட் தி்ண் சு்ோ்பத ணோப் உ பசத் குழுவிோ் பசத்டுட்ட் 

டுட் பபஞ்டுண். இ்டக் குழுவி் ஒப்பபோரு ிருபோக ண்ட்லடபண் பிதிிதி்டுட்துகி் 

ிறுபங்கலநபண் அப்றி் உட்திபதோகட்டக்லநபண் சிதோக இஞங்கஞ்டு கஞ்கோஞி்பு் 

போறு்ல சிதோக உித பலபே் ஒ்ல்து அபசிதணோகுண்.  

 

11.3 டது ணோப்ட்தி்கோ உங்கலந் ப்றுக் பகோந்ந் ண்றுண் கி்்டநிட்ட் பசத்ோ்ல 

கண பசலப ிலத ண்ட்தி் கஞ்கோஞி்துண் ண்றுண் அ்ட ிகன்சச்ிட் தி்ங்கநி் உித 

இக்குகநி் பிகோண் பசத்டுபதுண் ணோப்ட்தி்கு போறு்புலத சக கண அபிவிருட்தி 

பிதி / உடவி் ஞி்ோநக்நி் படிதோ ஒரு போறு்ோகுண். பணலுண் , படசித உ பசதக 

அலுபகண் ணோப்ங்களுகக்ு  ிதபட்துந்ந உடவி் ஞி்ோநக்ந் அ்ட்ட  ணோப்ங்கநி் 

உ ிகன்சச்ிட் தி்ட்லட பலதோக பசத்டுடத்ுண் படிதோ போறு்லபண் பகோஞ்டுந்ந.்  

 

11.4 சக அதிகோ் பிபடசங்கநிதுண் சு்ோ்பத ிபோஞ உங்கலந் கி்்டநி்ட்கு உித 

அலட்து விதங்கலநபண் இ்ட பழிகோ்் ஆபஞட்தி் குறி்பி்்டுந்ந அறிவுலகளுக்கு 

இஞங்க பிபடச பசதோநக்ந் பழிகோ்டி கஞ்கோஞி்ோக்நோபே் பகவுண் போருட்டணோகுண். 

படலபதோ உங்கலந ணதி்பி்டு உங்கந் கி்்டநி்பு ்றித ப்ப்பண் பிோ்தித 

விபசோதக் குழுக் கூ்ங்கநி் போது விிபோக பநோத்வு பசத்த்டுட் பபஞ்டுண்.  

 

11.5 ஒப்பபோரு ணோப்ட்தி்குண் , உித பேச் ் பசத்லக் போகட்தினுந் விபசோபேகளுக்கு ப்றுக் 

பகோடு்ட்கு  தி்ோட்்ட சு்ோ்பத உங்கநி் அநவுகநி் பிசச்ிலகந் னோட 

பலகபே் உங்கந் கி்்டநி்புகக்ு ணோப் உ ஒருங்கிலஞ்புக ்குழு பழிகோ்டுணோபே், பகவுண் 

சி்டடோகுண்.  

 

12 கன்களப ெ்த்பி்ன் ந்று் முண்நணந்ந் தந்றி அறிக்ளகமடுன் 

 

12.1 ிபோஞ அடி்லபேோ சு்ோ்பத உங்கந் கி்்டநி்பு பபலட்தி்ட்லட பலதோக 

பசத்டுட்ட டகப்கலநபண் ப்ப் அறிக்லககலநபண் உித ப கோட்தி்கு க்ோதண் 

சண்்பிக்க பபஞ்டுண். சு்ோ்பத உங்கலந் ப்றுக் பகோந்ந் , அ்ட உங்கலந 

கநஜ்சித் டுட்ட் ண்றுண் உங்கலந விிபதோகிட்ட் படலித பசத்ோடுகநி் ஈடுடுகி் 
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்ட ஒரு ிறுபணோக அ்து ோக இரு்டோலுண் , படசித உ பசதக அலுபகண் பனங்குணோறு 

பக்டுக் பகோந்கி் டகப்கலந அ்து அறிக்லககலந சண்்பி்டோது 1988 இ் 68 ஆண் 

இக்க உங்கந் ஒழுங்குறுடத்ுலக ச்ட்தி் 12 (1) (உ) பிிவி்டி ச்பலதோ க்ோோகுண்.  

 

12.2 பேச் ்பசத்லக் போகட்தி் ிபோஞ அடி்லபேோ உங்கந் கி்்டநிட்ட் படிபல்ட 

திட்திலிரு்து ஒரு போ கோட்தி்குந் சக விபசோத ஆோத்சச்ி உ்ட்தி உடவிதோநக்ளுண்  அ்ட 

உடவிதோநக்ந் பசலபபே் ஈடுடுட்ட்ோதுந்ந பிபடசங்கநி், உித உட்திபதோகட்டக்ளுண் 

சு்ோ்பத ிபோஞ உங்கலந் ப்றுகப்கோஞ் விபசோபேகநி் பதக்ந் ண்றுண் ப்றுக ்

பகோஞ் உங்கநி் அநவுகந் ்ப்லக் குறி்பிடுகி் ஒரு ்டிதலட் டதோிட்து அ்ட் 

்டிதல டட்டணது அலுபகங்கநிலுண் , கிோண உட்திபதோகட்ட் அலுபகங்கநிலுண், கணக்கோ் 

அலண்புகநி் டலபக்நிது இ்ங்கநிலுண் ண்றுண் ணகோபலி் பிபடசங்கநி் ணகோபலி் 

பிிவு பகோலணதோந் அலுபகங்கநிலுண் போது ணக்கந் அறி்து பகோந்ளுண் போரு்டு கோ்சி் 

டுட்ட பபஞ்டுண்.   

 

12.3 இ்ட் ்டித் ண்றுண் சு்ோ்பத உங்கந் கி்்டநிக்க்் அநவுகந் ஆகித 

படோ்ோக போது ணக்கந் பசத்பண் பலபைடுகலந விசோி்ட்கோக உித பிபடச 

பசதோநக்ளுக்குண் ணோப் பசதோநக்ளுக்குண் பிதிகளு் கண அபிவிருட்திட் 

திலஞக்கநட்தி் ஆலஞதோந் ோதகடத்ி்குண் குறி்பீடு பசத்பட்கோ ஒரு பபலட் தி்ட்லட 

பசத்டுட்ட பபஞ்டுண்.  

 

12.4 விபசோபேகந் பசத்பண் சக பல்ோடுகலநபண் திபட்கு கண பசலப ிலத ண்டத்ி் ஒரு 

பலதோ பலபேதல டதோிக்க பபஞ்டுண். அ்ட போக்கட்தி் ிபட்டண் ஒப்பபோரு கண 

பசலப ிலதட்திலுண் படநிபோக பட்டுண் ஒரு இட்தி் பல்ோடுகலந திபட்கோ ஒரு 

புட்டகட்லட /ப்டிலத டதோ்டுடத்ி லபக்க பபஞ்டுண். பலதோ தீவ்ுகலந ப்றுக் பகோடுகக் 

கண அபிவிருடத்ி பிோ்தித உட்திபதோகட்டக்ந் படிக்லகலத டுக்க பபஞ்டுண். கிலக்குண் 

பல்ோடுகளுண் அ்ட பல்ோடுகந் படோ்ோக டுட்ட படிக்லககளுண் ்றித ஒரு 

ணோடோ்ட அறிக்லகலத பிதி/உடவி ஆலஞதோநக்ந் கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் 

ோதகட்தி்கு, கணட-்படோழி் அலணசச்ுகக்ுண் ஒரு பிதிப் அனு்பி லப்ட்கு படிக்லகலத 

டுக்க பபஞ்டுண்.  

 

12.5 உங்கலந் ப்றுக் பகோந்ந் படோ்ோ ப்ப்ண் , விபசோபேகளுக்கு விிபதோகிட்ட் 

படோ்ோ ப்ப்ண் ண்றுண் உக் கநஜ்சிதசோலகநிலுந்ந உங்கநி் இரு்புட் படோலக 

படலிதப்லக் குறி்பிடுகி் அறிக்லககலந ஒப்பபோரு திங்க்கினலண ோநிலுண் ப.. 09.00 

ணஞிக்கு ப்டோக டட்டணது கண பசலப பிோ்தித ிலதங்கநிலிரு்து அ்ட்ட ணோப் 

அலுபகங்களுக்கு அனு்பி லபக்க பபஞ்டுண். ணோப்ட்தி்கு போறு்புலத கண 

அபிவிருட்தி் பிதி/உடவி ஆலஞதோநக்ளுண் ண்றுண் படசித உ பசதக அலுபகடத்ி் ணோப் 

உடவி் ஞி்ோநக்ளுண் படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோநருக்கு பிதிகளு் 

கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோநருக்குண் உங்கந் கி்்டநிட்ட் படோ்ோ போோ்ட 

அறிக்லகலத அ்பலஞ 11 இ் பிகோண் சண்்பிக்க பபஞ்டுண்.  

 

12.6 ிபோஞ அடி்லபேோ உங்கந் கி்்டநி்பு ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் சண்ட்்டுண் கிோபத 

ண்ண் பட் படசித ண்ண் பலதோ சக ிறுபங்களுண் டோண் போறு்பு பகிக்கி் கருண 

ஞிகநி் அநவுகளுகக்ுித ஒரு ணோடோ்ட ப்ப் அறிக்லகலத, அடுட்ட ணோடட்தி் 05 ஆண் 

திகதி படிபலபட்கு ப்் டணது கஞ்கோஞி்பு உட்திபதோகட்டக்ளுக்கு ப்றுக் பகோடுக்க 

பபஞ்டுண்.  

 

12.7 ிபோஞ அடி்லபேோ சு்ோ்பத உங்கந் கி்்டநிடட்் ்றித ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் 

சண்்ட்டுண் சக பிோ்தித ண் உட்திபதோகட்டக்ளுண் உங்கந் கி்்டநி்பு படோ்ோ 

ப்ப்டல்ட சு்டிக ்கோ்டுகி் அறிக்லககலந பிோ்தித விபசோதக் குழுவுக்கு சண்்பிக்க 

பபஞ்டுண்.  

 

12.8 கீன்கோணுண் அறிக்லககலந அ்ட்ட ிறுபங்கந் உி கானத் தகுதிமனுப் ெ்த்பித்தது 

கட்டாாகு். 

12.8.1     பேச் ்பசத்லக் போகட்தி் ிபோஞ அடி்லபேோ சு்ோ்பத உங்கநி் 

விிபதோகண் படிபல்ட திட்திலிரு்து 14 ோ்களுக்குந் அ்ட் பேச் ் பசத்லக் 

போகட்தி் உங்கந் கி்்டநிடட்லண ்றித அறிக்லக கண அபிவிருட்தி பிோ்தித 

உட்திபதோகட்டக்நோ் (அ்பலஞ 12) பிகோண் ணோப்ட்தி்கு போறு்புலத கண 

அபிவிருட்தி பிோ்தித / உடவி ஆலஞதோநக்ளுக்குண் படசித உ பசதக 

அபகட்தி் ஞி்ோநருக்குண் பிதிகந் சகிடண் கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் 

ோதகட்தி்குண் அனு்பி லபக்க்டுட் பபஞ்டுண். 
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 பேச் ்பசத்லக் போகண் படிபல்து ட்ட்டுண் அஞ்பட்ட கண அபிவிருட்தி 

பிோ்தித உட்திபதோகட்டக்நி் ணோடோ்டக் கூ்ட்தி் குறிட்ட இ்ட ப்ப் 

அறிக்லககநி் குறி்பி்்டுந்ந டகப்கந் விிபோக ஆோத்்டு, அப்றி் 

பசப்லபட்ட்லண உறுதிபசத்த்்டு டணது அபடோி்புகந் அங்கித ஒரு அறிகல்க 

ணோப்ட்தி்கு போறு்புலத கண அபிவிருடத்ி பிோ்தித ஆலஞதோநக்நிோ்/ 

உடவி ஆலஞதோநக்நிோ் படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோநருக்கு 

ஒரு பிதிப் கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் ோதகட்தி்குண் சண்்பிக்க்டுட் 

பபஞ்டுண்.  

 

 படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ணோப் உடவி் ஞி்ோநக்ளுண் பண்குறிட்ட 

கூ்ட்தி் க்து பகோஞ்டு பேச் ்பசத்லக் போகடத்ினுந் சு்ோ்பத ிபோஞ 

உங்கந் கி்்டநி்பு படோ்ோ ப்ப்ட்லட பநோத்வு பசத்பண் போரு்டு 

கண அபிவிருடத்ி பிோ்தித / உடவி ஆலஞதோநக்ளுக்கு உடவுட் பபஞ்டுண். டணது 

ணோப்ட்தி் கண பசலப ிலதங்கலந டிட்டிதோக பபப்பபோக கருட்தி் 

பகோஞ்டு உங்கந் கி்்டநி்பு ்றித ப்ப்ட்லட குறி்பிடுகி் 

கு்ோத்வு ீதிதோ ஒரு அறிக்லக, பேச் ்பசத்லக் போகண் படிபல்து ஒரு ணோட 

கோட்தி்குந் படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோநருக்கு பிதிப் 

கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் ோதகட்தி்குண் சண்்பிக்க்டுட் பபஞ்டுண்.  

 

 படசித உ பசதக அலுபக்டதி் ணோப் உடவி் ஞி்ோநக்ந் ணோப்ட்தி் 

உங்கந் கி்்டநிட்ட் படோ்ோ ஒரு ணோடோ்ட சுருக்க அறிக்லகலத 

(அ்பலஞ 13) இ்டி அடுட்து பருண் ணோடடத்ி் 10 ஆண் திகதி்கு ப் ்படசித உ 

பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோநருக்கு பிதிப் கண அபிவிருட்தி 

ஆலஞதோநருக்கு சண்்பிக்க பபஞ்டுண்.  

 

13 முண்நணந்ந மீபா்வு 

 

13.1 படலபதோ சு்ோ்பத உங்கந் அநவுகலந ணதி்பிடுட், ப்றுக ்பகோந்ந், கி்்டநிடட்் 

ண்றுண் பேக்ளுக்கு இடுட் ் ்றி கீன்கோணுண் கூ்ங்கநிலுண் ண்றுண் குழுக் 

கூ்ங்கநிலுண் க்துலதோ்டுட் பபஞ்டுண்.   

 

i. கணக்கோ் அலண்புகநி் ணோடோ்டக் கூ்ண்  

ii. கண பசலப ஆபோசலக் குழுக் கூ்ண் 

iii. விபசோத ஆோத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதோநக்நி் போோ்டக் கூ்ண்  

iv. கண அபிவிருட்தி பிோ்தித உட்திபதோகட்டக்நி் ணோடோ்டக் கூ்ண்  

v. விபசோத ஆபோசகக்நி் ணோடோ்டக் கூ்ண்  

vi. லத பேக்ந் சண்்டணோ ஆோத்சச்ி / கருட் தி் உட்திபதோகட்டக்நி் 

ணோடோ்டக் கூ்ண் 

vii. அசோங்க உக் கூ்டுட் டோங்கநி் பிோ்தித ண்றுண் விதட்தி்கு் 

போறு்புலத பகோலணட்துப உடவிதோநக்நி் ணோடோ்டக் கூ்ண்  

viii. பிோ்தித விபசோதக் குழுக் கூ்ண் 

ix. ணோப் விபசோதக் குழுக் கூ்ண் 

x. கண அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி ஆலஞதோநக்நி் கூ்ண் 

xi. விபசோத் ஞி்ோந் ோதகட்திோ் ணோகோஞ விபசோத் ஞி்ோநக்ளு் 

ட்ட்டுண் கூ்ண் 

xii. பேச் ்பசத்லக் போகங்கநி் ப்ப் ணதி்பீ்டுக் கூ்ண்  

xiii. ீ்்ோச அலணசச்ி் ப்ப் பநோத்வுக் கூ்ண்  

xiv. ணகோபலி அபிவிருட்தி படோழி்பத்சிகளுக்குித படோழிபத்சிக் குழுக் கூ்ண் 

xv. சு்ோ்பத ணோப் உ பசத் குழுக் கூ்ண்  

 

14. நதறுநதறுகளப தித்பிடுன் 

14.1. சு்ோ்பத உங்கலந இ்டு ப் பேச் ் பசத்லக பண்பகோந்ந்டுண் கண பசலப 

ிலத அதிகோ் பிபடசங்கநி் ஒப்பபோரு ப் பே் பிிவிலிரு்துண் பட்்படடுக்க்் 

விபசோபே ஒருபி் பத் கோஞி கந ீதிதோ ிசீல் பிிபோக த்டுட்ட்டுட் 

பபஞ்டுண். அட் விபசோபேது பத், பகபி, படசித அலதோந அ்ல இகக்ண், படோலபசி 

இக்கண், பத் கோஞிபே் பத், பத் கோஞிபே் அநவு படலித போ் விங்கந் 

அங்கோக பேி் ்டுந்ந ப் இண் , இ்டுண் உ பலககந், பேிடுபட்கு ப்் 

ணஞ்ஞி் ட்லண ண்றுண் உித பேச் ்பசத்லக் போகடத்ி் பேக்நி் பநச்ச்ி படோ்ோக 
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ப்றுக் பகோந்ந பபஞ்டித லத டவுகந் ்ப்ல போருட்டணோ விடட்தி் ப்றுக் 

பகோந்பட்கு விபோசத் ஞி்ோந் ோதகட்திோ் சிதோ ஒரு பலபேத் 

அறிபக்டுட்ட்டுண்.  

 

14.2. ிபோஞ அடி்லபே் சு்ோ்பத உங்கலந் ப்றுக் பகோடு்டோ் 

விலநசச்்கநி் த்கந், விபசோபேகநி் போன்போடோ ிலகந் ண்றுண் படசித 

போருநோடோண் ஆகிதப்றுக்கு கிலட்ட  ்லணகந் ்றி ஒப்பபோரு பேச் ்பசத்லக் போகண் 

படிபல்து ஒரு ணோட கோ் குதி்குந் ணதி்பீடு பசத்து அபடோி்புகலந ப்லபக்க 

சு்ோ்பத ணோப் உ பசத் குழு உித படிக்லகலத டுக்குணோபே் , பகவுண் 

போருட்டணோகுண். 

 

14.3. ணோப்ட்தி்கு போறு்புலத கண அபிவிருடத்ி் பிதி / உடவி ஆலஞதோநக்நிோ் சக 

ணோப்ங்கநிதுண் ஒப்பபோரு கண பசலப ிலதட்லடபண் கருட்தி் பகோஞ்டு ஒப்பபோரு 

பேச் ்பசத்லக் போகட்தி் ிபோஞ உங்கலந் ப்றுக ்பகோந்ந் ண்றுண் கி்்டநிட்ட் 

ஆகித ்றித ஒரு ணதி்பீ்டு அறிக்லக ணோப் பசதோநருக்குண் , விபசோத் ஞி்ோந் 

ோதகட்தி்குண் ண்றுண் படசித உ பசதக அலுபகட்தி் ஞி்ோநருக்குண் பிதிகளு் 

கண அபிவிருட்தி ஆலஞதோந் ோதகட்தி்குண் சண்்பிக்க்டுட் பபஞ்டுண்.  

 


