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தேசிய விவசாயக் ககாள்கக (தே.வி.ககா.)  

முகவுகை 

விவசாயமானது இலங்கக தபான்ற அபிவிருே்தி அகைந்து வருகின்ற ஒரு நாை்டின் சமூகப் 

கபாருளாோரே்தின் முக்கியமான ஒரு அம்சமாக விளங்குகின்ற அதே தநரம் சமூக கபாருளாோர 

அபிவிருே்தியில் மிகவும் முக்கியமான ‘ேனிே்துவமான’ ஒரு பங்ககயும் வகிக்கின்றது. இந்ே 

விவசாயே் துகற உணவுப் பாதுகாப்புக்கும் மற்றும் தபாஷகன பாதுகாப்புக்கும் உேவுகின்றது. 

அது மைட்ுமன்றி நாை்டின் இயற்கக வளங்களின் நிகலயான பாவகனகய உறுதிப்படுே்தும் அதே 

தவகளயில் கோழில் வாய்ப்புகளுக்கும், கபாருளாோர வளரச்ச்ிக்கும் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் 

சம்பாே்தியே்திற்கும் கணிசமானளவு பங்களிப்புசக்சய்கின்றது. கமாே்ே உள்நாைட்ு உற்பே்திற்கு 

(ஆரம்ப உற்பே்தி) இலங்ககயின் விவசாயே ் துகறயின் பங்களிப்பானது (நிகலயான சந்கே 

விகலகளில் கமா.உ.உ.) கமாே்ே ஏற்றுமதியில் ஏறக்குகறய 7.0% மற்றும் 21.7% வீேம் என்றளவில் 

காணப்படுகின்றது. இது ேற்தபாகேய நிகலயில் தேசிய ஊழியரப்கையின் 23.73% வீேே்திலும், 

கமாே்ே நிலப்பரப்பில் ஏறக்குகறய 45% வீேே்திலும் சம்பந்ேப்படுகின்றது. எனினும், நாை்டினது 

சமூகப் கபாருளாோரே்திற்கும், சுற்றாைலுக்கும் விவசாயே்திலிருந்து கிகைக்கும் உண்கமயான 

சரியான பங்களிப்கப மதிப்பிடுவது கடினமான விையமாகும். 

நீண்ைகாலமாக கை்ைகமப்பு சாரந்்ே பரிவரே்்ேகன நிகழ்ந்து வருவோல் ஒரு நாை்டின் விவசாயே் 

துகறயின் முக்கியே்துவமானது (ஆரம்ப உற்பேத்ி) ஒப்பீை்ைளவில் குகறயும் என எதிரப்ாரக்்கப் 

படுகின்றது. இலங்கக கசளிப்பான பல்லினே்துவம் வாய்ந்ே இயற்கக வளங்கள் நிகறந்ே ஒரு 

அருள் ககாகையான தீவாக திறமுகற ரீதியில் முக்கியே்துவம் வாய்ந்ே புவியியல் அகமப்பில் 

அகமந்திருந்ோலும், இந்ே விவசாயே் துகறக்கு நீண்ைகால கவனமும் மற்றும் ஒைட்ுகமாே்ே 

கபாருளாோரே்திற்கு அேன் பங்களிப்கப வலுப்படுே்துவேற்கான கவனமும் இன்னும் அவசியப் 

படுகின்றன. உண்கமயில், பல நிலகமகளில் விவசாயே்திற்கு சவால்கள் காணப்படுகின்றன. 

ஆயினும் நிலம், நீர ் மற்றும் மண், குகறந்ே விவசாய வருமானம், பலவீனமான சந்கே சாரந்்ே 

கோைரப்ுகள், அறிவு, கோழில்நுை்பம் மற்றும் ேகவல் பரம்பல் முேலியவற்றில் குகறந்ேளவான 

முேலீடு முேலியன தபான்ற வளங்களின் ேகாே முகாகமே்துவம் மற்றும் குகறந்ேளவு விவசாய 

உற்பே்திே்திறன் அைங்கலாக பல அம்சங்களுைன் கநருக்கமாக இகணந்திருக்கின்றன. எமது 

நாை்டின் விவசாயே் துகற பிரோனமாக ஒப்புரவற்ற ஒரு வளரச்ச்ியினால் வகுக்கப்படுகின்ற அரச 

நிதியிடும், ஊோரியான ஒரு நிகலயிதலதய ேங்கியிருக்கின்றது. தமலும், காலநிகல சாரந்்ே 

மாற்றம் மற்றும் மாறிவருகின்ற உலக சந்கே நிகலகமகள் என்பவற்றின் ோக்கங்களுக்கு 

அதிகளவில் பாதிக்கக்கூடிய சாே்தியம் அைங்கலாக புதிய மற்றும் சுழன்றுவருகின்ற கவளிக்கள 

அசச்ுறுே்ேல்கள் என்பவற்றுக்கு தமலதிகமாக, இலங்கக விவசாயே்திற்கு இறக்குமதி கசய்யப் 

படும் உள்ளடீுகளிலும் கோழில்நுை்பே்திலும் மிகவும் அதிகளவில் ேங்கியிருக்கின்றது. 

விவசாயே் துகறகய வலுப்படுே்ே கைந்ே காலமாக பல அரசாங்கங்கள் கணிசமான அபிவிருே்தி 

நைவடிக்ககககள அறிமுகப்படுே்தியிருந்ோலும், குகறந்ே இலாபே்தினால் அது ஒரு அதிகளவில் 

இலாபமற்ற வணிகமாக மாறியுள்ளது. தமலும் கபாருே்ேமற்ற விவசாய கசயன்முகறகளும் கூை 

சுற்றாைலுக்கும் மனிே சுகாோரே்திற்கும் கணிசமானளவு அசச்ுறுே்ேல்ககள ஏற்படுே்தியுள்ளன. 

ககாவிை்-19 கோற்றுதநாய் நிலவரே்திற்கு மே்தியிலும் விவசாயே்தில் ேற்தபாது பூதகாள ரீதியான 

வாய்ப்புக்ககள கபற்றுக்ககாள்வேற்கும் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பில் எதிரத்நாக்கப்படுகின்ற 

சவால்ககள அகையாளப்படுே்துவேற்குமான கேளிவான தூரதநாக்குகைய ககாள்கக சாரந்்ே  

வழிகாை்ைல்கள் மிக முக்கியமானகவயாகும். 

ஒரு விவசாயே் தேசிய ககாள்ககயானது (தே.வி.ககா.) அதநகமாக விவசாயே் துகற ேற்கபாழுது 

எதிரத்நாக்குகின்றதும் அதில் நிலவுகின்றதுமான அசச்ுறுே்ேல்கள்களயும் பலவீனங்ககளயும் 

முற்றாக ஒழிப்பேற்கான சான்று-கமய கண்காணிப்பு, மதிப்பீைட்ு முகறகய பின்பற்றக்கூடிய 

கபறுதபறுகள்-கமய கசயற்படுே்துகககய உள்ளைக்கியிருக்க தவண்டும். விவசாயக் ககாள்கக 

வகுே்ேகமப்பானது கமேக்ோழில் அகமசச்ு அனுசரிக்கின்ற கவளிப்பகையான மற்றும் நன்கு 

ஒருங்கிகணந்ே ஒரு கபாறிமுகறயின் ஊைாக பரந்ே முகறயான ஒரு நைபடிமுகறகய பின்பற்ற 

தவண்டும். குறிே்ே நைபடிமுகறயானது அகமசச்ரகவ அங்கீகரிே்ே ஒரு ‘வளமான ஒளிமயமான’ 

தேசிய ககாள்கக தவகலசச்ை்ைகே்தில் இனங்காணப்பைட்ுள்ள முக்கியமான விைய அம்சங்ககள 

கேளிவாக கருே்திற்ககாள்ளும். தேசிய விவசாயக் ககாள்கககய (தே.வி.ககா.) வகுே்ேகமக்கும் 

தநாக்கே்தின் நிமிே்ேம் நியமிக்கப்பைட்ுள்ள நிபுணரக்ள் அைங்கிய ஒரு குழு, விவசாய-உணவு 

முகறகமயிலுள்ள விவசாயிகளுைனும், ஏகனய முக்கியமான அக்ககறயுகைய ேரப்புகளுைனும், 

கல்விமான்களுைனும் மற்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுைனும் (சுயாதீனமானவரக்ளும் தேரந்்கேடுே்ே 
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நிறுவனங்களின் ஊழியரக்ளும்) சிவில் சமூகங்களுைனும், அபிவிருே்தி நிறுவனங்களுைனும், 

ேனியார ் துகறயினருைனும் மற்றும் ஊைகவியலாளரக்ளுைனும் நாைளாவிய ரீதியில் கலந்துகர 

அமரவ்ுககள நைே்தி, இந்ே விையே்தில் பரந்ேளவில் பாடுபைட்ுள்ளது. 

இந்ே முயற்சியானது விநிதயாக / கபறுமான சங்கிலி முகறகம முழுதிலுமுள்ள அக்ககறயுகைய 

ேரப்புககளயும் மற்றும் குறிப்பாக வறிய பின்ேங்கிய விவசாயிகளின் நலகனயும் பாதுகாக்கும் 

ஒரு நவீன விவசாயே ் துகறக்கு அோவது இலங்ககயின் விவசாயே ் துகறகய நிகலயாகப் 

பரிவரே்்ேகன கசய்யக்கூடிய வககயில் ககாள்கக ஆக்கும் ஒை்டுகமாேே் குறிக்தகாகள அகைய 

உேவும் என நம்பப்படுகின்றது. இந்ே தே.வி.ககா. சமூகே்கேயும், கபாருளாோரே்கேயும் மற்றும் 

சுற்றாைகலயும் கசன்றகையும் ஒைட்ுகமாே்ே நன்கமககள உறுதிப்படுே்தும் 10 கருப்கபாருள் 

விையங்களின் கீழ் வகுே்ேகமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

நாடு பற்றிய குறிப்பு 

2020 ஆம் ஆண்டு இரண்ைாவது காலாண்டுப் பகுதியிலிருந்து இலங்ககயின் கபாருளாோரம் 

ககாவிை்-19 கோற்றுதநாய் நிலவரே்தினால் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பை்ைது. இேன் நடுப்பகுதியில், 

கபாருளாோரம் மீண்டும் வளரச்ச்ியகைந்ேது. ஆயினும், 2020 ஆம் ஆண்டு ஒற்தறாபர ் மாேே்தில் 

ககாவிை் இரண்ைாம் அகல பாரியளவில் ஏற்பை்ைோல் கபாருளாோரே்தில் மீண்டும் பின்னகைவு 

ஏற்பை்ைது. பணவீக்கம் அதிகரிே்ேது. எவ்வாறாயினும் நகைமுகறக் கணக்குப் பற்றாக்குகறயில் 

அதிகரிப்பு ஏற்பைவில்கல. இலங்ககயின் கமாே்ே உள்நாைட்ு உற்பே்தியானது (கமா.உ.உ.) 2019 

ஆம் ஆண்டில் 9,883,550 மில்லியன் இலங்கக ரூபா (இ.ரூ.) என்ற அளவிலும், 2020 ஆம் ஆண்டில் அது 

9,530,606 மில்லியன் இலங்கக ரூபா (இ.ரூ.) என்ற அளவிலும் காணப்பை்ைோகவும், தமலும் இேனால் 

கமா.உ.உ. வளரச்ச்ி வீேம், 2019 ஆம் ஆண்டில் 2.3% வீேமாக இருந்ே சாேகமான வளரச்ச்ியிலிருந்து 

3.6% வீேம் வகர குகறவகைந்திருந்ேோகவும் இலங்கக குடிசன மதிப்பீைட்ுப் புள்ளிவிபரங்கள் 

திகணக்களம் (கு.ம.பு.தி.) அறிவிே்திருந்ேது. நாை்டின் மூன்று பிரோன கபாருளாோரப் பிரிவுகளாக 

விளங்குகின்ற விவசாயம், ககேக்ோழில் மற்றும் தசகவகள் ஆகியவற்றில், 2020 ஆம் ஆண்டு 

முகறதய 2.4%, 6.9%, 1.5% வீேங்களினால் வீழ்சச்ி அகைந்திருப்போகப் பதிவாகியிருப்பது இதுதவ 

வரலாற்றில் முேல் ேைகவயாகும்.  இலங்கக பற்றிய குறிப்புகள் கீழுள்ள 1 ஆம் அை்ைவகணயில் 

ேரப்பைட்ுள்ளன.  

அை்ைவகண 1. ஒதர பாரக்வயில் இலங்கக  

புவியியல் ரீதியான அகமவிைம்  இந்து சமுே்திரே்தில் வைக்தக 50 55’ - 9  51 அகலாங்குக்கும் மற்றும் 790 

41’ - 810 53’ கநைை்ாங்குக்கும் இகைதய நாலாபக்கமும் கைலால் 

சூழப்பைட்ு அகமந்திருக்கும் ஒரு தீவு 

நிலப் பரப்பு  கமாே்ே நிலப் பரப்பு 65,610 கி.மீ.2; மற்றும் உள்நாைட்ு நீரப்்பரப்பு  2,905 

கி.மீ.2    

கைல் பரப்பு  1,340 கி.மீ.2 

நிருவாகே் ேகலநகரம்  ஸ்ரீ ஜயவரே்ே்னபுர தகாை்தை 

வணிகே் ேகலநகரம்  ககாழும்பு  

கண்ைம்  ஆசியா  

சனேக்ோகக  21.9 மில்லியன் (2020) 

அரச கரும கமாழிகள்  சிங்களம் மற்றும் ேமிழ் கமாழிகள்   

காலநிகல  உலர:் வானிகல: ஆண்டு முழுதிலும் சூடும் குளிரும், நாடு மூன்று 

காலநிகல வலயங்களாகப் பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது. அகவயாவன ஈர 

வலயம் (ஈ.வ.; சராசரி ஆண்டு மகழவீழ்சச்ி >2,500 மி.மீ.), இகைகவப்ப 

வலயம் (இ.வ.; சராசரி ஆண்டு மகழவீழ்சச்ி 1,750-2,500 மி.மீ.) மற்றும் 

உலர ்வலயம் (உ.வ.; சராசரி ஆண்டு மகழவீழ்சச்ி<1,750), மிேமான 

சராசரி ஆண்டு கவப்பநிகல 27 °C 

விவசாயக் காலநிகல  நாடு ஏழு விவசாயக் காலநிகல வலயங்களாகப் பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

46 விவசாய சுற்றாைல் பிராந்தியங்கள் (வி.சு.பி.கள்) 

காணப்படுகின்றன. 

கமாே்ே உள்நாைட்ு உற்பே்தி  அண்ணளவாக: 80 பில்லியன் அ.கைா.  

கமாே்ே உள்நாைட்ு உற்பே்திற்கு 

(கமா.உ.உ.) கபாருளாோரே் 

துகறகளின் பங்களிப்பு  

விவசாயம் 7.0%, ககே்கோழில் 25.5%, தசகவகள் 58.7%, வரி குகறந்ே 

மானியங்கள் 9.6% (2020; 2010 நிகலயான விகலகள்) 

விவசாய கசயற்பாடுகளில் 

கசயலாற்றுகக  

சாேகமான அதிகரிப்பு: நவோனியங்களின் அதிகரிப்பு (அரிசி ேவிர) 

41.3%, நன்னீர ்மீன்பிடி12.7%, மரக்கறி வகககளின் அதிகரிப்பு 

10.1%, பழ வரக்்கங்களின் அதிகரிப்பு 6.2%, அரிசியின் அதிகரிப்பு 

5.7%, இறப்பரின் அதிகரிப்பு 4.6%, மற்றும் வாசகனப் 

கபாருைக்ளின் அதிகரிப்பு 3.3% 
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வீழ்சச்ி: கைல் மீன்பிடி 21.7%, கேன்கன அைங்கலாக ஓகலப் 

பயிரக்ளின் அதிகரிப்பு 10.2%, வனவியல் மற்றும் மரம் கவைட்ுேல்  

8.1%, தேயிகல அதிகரிப்பு 7.1%,  மற்றும் விலங்கு உற்பே்தி 4.9% 

விவசாயே்திலுள்ள ஊழியரப்கை  23.73% ஊழியரப்கை (2020) 

 

நாடு முழுதிலும் கசயற்பாடுகள் மீள தமற்ககாள்ளப்பைட்ு வருவோலும், ேடுப்பூசிகள் ஏற்றப்பைட்ு 

வருவோலும், தமலும் எல்கலக் கைட்ுப்பாடுகள் ேளரே்்ேப்பைட்ு வருவோலும் உலகப்  கபாருளாோர 

வளரச்ச்ி 2021 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் முன்கனய நிகலக்கு வரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இதே தநரம் ககாவிை்-19  விழிப்புணரவ்ின் பின்னர ்சுற்றுலாகவ மீள்பரிசீலகன கசய்ய தவண்டும். 

உள்நாைட்ுப் கபாருளாோர கசயற்பாடுகளும் மற்றும் உலகப் கபாருளாோர கசயற்பாடுகளும் 

வலுப்கபற்று வருவோலும் மற்றும் ேடுப்பூசி ஏற்றும் பிரசச்ார நைவடிக்கககள் உள்நாைட்ு மற்றும்  

கவளிநாைட்ு ரீதியாக துரிேமாக முன்கனடுக்கப்பைட்ு வருவோலும் இலங்ககயின் கபாருளாோரம் 

மீண்டும் கணிசமானளவில் வளரச்ச்ி அகையும் என ஆசிய அபிவிருே்தி வங்கி (ஆ.அ.வ.) எதிரவ்ு 

கூறுகின்றது. இலங்ககயின் கபாருளாோர வளரச்ச்ி 2021 ஆம் ஆண்டில் 4.1% வீேம் வகரயும் அதே 

தபால் 2022 ஆம் ஆண்டில் ஓரளவு அோவது 3.6% வீேம் வகரயும் அதிகரிக்கும் என ஆ.அ.வ. எதிரவ்ு 

கூறுகின்றது.     
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கவனம் கசலுே்ேப்படும் முக்கிய பிைிவுகள்:   

தே.வி.ககா. பிரோனமாக இரண்டு பிரிவுகளில் கவனம் கசலுேத்ுகின்றது. அே்ேககய பிரிவுகள்  

பின்வருமாறு:  

1. உணவு மற்றும் தீவனப் பயிரக்ள் 

2. ேரே்தில் உயரந்்ே உணவு உள்ளிை்ை நிகலயான உணவுப் பாதுகாப்பு  

 அகையாளப்படுே்ேப்படும் காே்திைமான விையங்கள்: 

தே.வி.ககா. அகையாளப்படுே்ே தவண்டிய எைட்ு (8) காே்திரமான விையங்கள் பரந்ே ஆதலாசகன 

நைபடிக்ககயின் ஊைாக இனங்காணப்பை்ைன. அே்ேககய விையங்கள் பின்வருமாறு:  

1. பயிர ்உற்பே்தியும் உற்பே்திே்திறன் தமம்பாடும்   

2. சுயதேகவப் பூரே்்தி மற்றும் அடிப்பகை உணவு மற்றும் தீவன தேகவகள் ோராளே்ேன்கம   

3. திை்ைவை்ைமான வளப் பாவகன   

4. சந்கேப் தபாை்டிே்ேன்கம   

5. காலநிகல கநகிழ்ேன்கம   

6. சகல இைரக்களயும் மற்றும் நிசச்யமற்ற ேன்கமககளயும் குகறே்ேல்   

7. பால்நிகலகயயும் இகளஞரக்களயும் விவசாய கவள்தளாை்ைே்தில் இகணே்ேல்   

8. தகந்திர கமய சுற்றுவை்ைார உறவுககள தபணுேல்   

அக்ககறயுகைய ேரப்புகள் உைன்பைட்ுள்ள தே.வி.ககா. தூரதநாக்கு மற்றும் கசயற்பணிக் கூற்று 

விபரங்கள் கீதழ ேரப்பைட்ுள்ளன.  

தூைதநாக்கு: 

தேசே்கே வளமாக்குவேற்கான நிகலயான உணவுப் பாதுகாப்பு  

கசயற்பணிக் கூற்று: 

உற்பே்தியாளரக்ளினதும் நுகரத்வாரினதும் நலன்ககள பாதுகாக்கும் அதே தவகளயில் 

உலலாவிய ரீதியில் ஒரு தபாை்டிே்ேன்கம வாய்ந்ே விவசாய உற்பே்தி, பேனிடுகக மற்றும் 

சந்கேப்படுே்ேல் கபாறிமுகறயின் ஊைாக இலங்ககயில் சமூக ரீதியாக ஏற்றுக்ககாள்ளக் 

கூடிய, ஒரு நிகலயான சுற்றாைல்தநயமான உணவு முகறகமகய ஏற்படுே்துேல்.   
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ககாள்கக தநாக்கம்: 

கசழிப்பும் சிறப்பும் என்ற குறிக்தகாள்களுக்கு இணங்க சுற்றாைல்தநயமான ஒரு விவசாய சூழலில் 

இகளஞரக்ள் மீது விதஷை கவனே்கே கசலுே்தி விவசாய சமூகே்தின் வாழ்க்ககே் ேரே்கேயும் 

மற்றும் சமூக அந்ேஸ்ே்கேயும் உயரே்்தும் அதே தவகளயில் வாழ்வாோர விவசாயே்திலிருந்து 

இறக்குமதிப் பிரதியீடு உள்ளிை்ை ஒரு தகள்வி கமய, கோழில்வாண்கம மற்றும் ஏற்றுமதி கமய 

விவசாயே்திற்கு நகரந்்து முன்னுோரணமாக மாறும் தநாக்கே்தில் தே.வி.ககா. ேயாரிக்கப்பை்ைது. 

அேற்கிணங்க, அக்ககறயுகைய ேரப்புகள் உைன்பைட்ுள்ளேன் அடிப்பகையில் கீதழ குறிப்பிைப் 

பைட்ுள்ளவாறு இந்ே தே.வி.ககா. அவோனிக்கவும் மற்றும் மதிப்பிைவும் கூடிய பன்னிகரண்டு (12) 

ககாள்ககக் குறிக்தகாள்ககள அகைய எதிரப்ாரக்்கின்றது.  

ககாள்ககக் குறிக்தகாள்கள்: 

தே.வி.ககா. 2030 ஆம் ஆண்ைளவில் பின்வரும் ககாள்ககக் குறிக்தகாள்ககள அகைவேற்கு 

எதிரப்ாரக்்கின்றது.  

(1) நிகலயான, சுற்றாைல்தநய விவசாய கசயன்முகறககளப் பின்பற்றி வள உற்பே்திே ்

திறகன (2020 மதிப்பீடுகளுைன் ஒப்பிடுககயில்) இரை்டிப்பாக்கல்.   

(2) விவசாயிகளின்/விவசாயே்திலுள்ள உற்பே்தியாளரக்ளின் கபாருளாோர இலாபே்கே 

(2020 மதிப்பீடுகளுைன் ஒப்பிடுககயில்) இரைட்ிப்பாக்கல்.       

(3) விவசாய உணவு முகறகமயின் பங்களிப்கப தேசிய கபாருளாோரே்தில் 15% வீேம் 

வகர அதிகரிே்ேல்.   

(4) விவசாய உணவு சங்கிலி முகறகமயின் ஊைாக உள்நாைட்ு ரீதியில் அபிவிருே்தியாகும் 

கோழில்நுை்பே்தின் பிரதயாகே்கே ேற்தபாகேய நிகலயிலிருந்து குகறந்ே பைச்ம் 50% 

வீே்தினால் அதிகரிே்ேல்.   

(5) அதிக விகளசச்கல ேருகின்ற ேரே்தில் உயரந்்ே விகேககளயும் நடுகக மூலப்கபாருள் 

உற்பே்திகயயும் உள்நாைட்ு ரீதியில் தேசிய தேகவயில் 50% வீேே்தினால் அதிகரிே்ேல்.  

(6) பயிர ்உற்பே்தியில் சுற்றாைல்தநய உள்ளடீுகளின் பிரதயாகே்கே, தேகவயில் 100% வீேம் 

வகர அதிகரிே்ேல்.   

(7) நாை்டின் உணவு மற்றும் தீவன கைட்ுப்பாைட்ு ஒழுங்விதிகளுக்கு இணங்க பாதுகாப்பான 

ேரமான உணவு மற்றும் தீவன வககககள விநிதயாகிே்ேல்.  

(8) சான்றிேழளிே்ேல், நியமப்படுே்ேல் மற்றும் ஏகனய கபாருைக்ள் தசகவகள் நிமிே்ேம் 

உேவக்கூடிய அரசாங்கம் ஒழுங்குறுே்துகின்ற ஒரு உணவு மற்றும் தீவன கைட்ுப்பாைட்ு 

முகறகமகயே் ோபிே்ேல்.  

(9) விகனே்திறன் வாய்ந்ே சந்கே முகறகமகள் இகணந்ே விவசாய கோழில்வாண்கம 

ஆற்றலுகைய கமக்காரர/்விவசாய உற்பே்தியாளர ்குழுக்ககளே் ோபிே்ேல்.   

(10) தீரம்ானகமடுக்கும் நைபடிக்ககயில் கமக்காரரக்ளின்/விவசாய உற்பே்தியாளரக்ளின் 

ஒரு கை்ைகமந்ே வகிபங்குகைய கை்ைாய பங்குபற்றல் முகறகயே் ோபிேே்ல்.   

(11) காலநிகலக்கும் ஏகனய அனரே்்ேங்களுக்கும் ஈடுககாடுக்கக்கூடிய ஒரு விவசாய 

உணவு முகறகமகய இலங்ககயில் நிரம்ாணிேே்ல்.   

(12) தீரம்ானகமடுே்ேலின் நிமிே்ேம் நிகலே்திருக்கும் கவளிப்பகையான, கபாறுப்புக்கூறும், 

கபாறுப்பு வாய்ந்ே ஒரு பங்குபற்றல் முகறகமகயே் ோபிே்ேல்.  
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 கருப்கபாருள் பிைிவுகளும் மற்றும் ககாள்ககக் கூற்றுக்களும் 

(கூற்றுக்கள் ேடிே்ே எழுே்துக்களில் காணப்படுகின்றன) 

 

ஒவ்கவாரு கருப்கபாருள் விையே்தின் கீழ் அக்ககறயுகைய ேரப்புக்கள் உைன்பைட்ுள்ள பே்து (10) 

கருப்கபாருள் பிரிவுகளும் பதிகனந்து (15) ககாள்ககக் கூற்றுக்களும் கீதழ ேரப்பைட்ுள்ளன.  

 

(1) கருப்கபாருள் பிரிவு: பயிர ்உற்பே்தியும் உற்பே்திே்திறனும் 

 

1. விவசாய சூழல் சாே்தியே்கே இகணே்து உணவு முகறகமகய வலுப்படுே்தும் அதே 

தவகளயில் நன்கு ஒழுங்ககமந்ே ஒரு விவசாய உற்பே்தி முகறகமயின் ஊைாக 

உணவு மற்றும் தீவன பயிைக்ளின் உற்பே்திகயயும் மற்றும் உற்பே்திே்திறகனயும் 

தமம்படுே்துேல்.  

 

(2) கருப்கபாருள் பிரிவு: உள்ளடீுகள் முகாகமேத்ுவம்  

 

2. கபௌதீக உள்ளடீுகளின் நியாயமான பாவகனக்காக அவற்றின் விநிதயாகே்கேயும் 

மற்றும் முகாகமே்துவ கசயற்பாடுககளயும் வலுப்படுே்ேல்.  

 

3. விவசாய சமூகே்கேயும் மற்றும் சுற்றாைகலயும் பாதுகாக்கும் அதே தவகளயில் 

உள்ளடீுகளின் அனுகூலமான பாவகன மற்றும் தூைதநாக்குகைய முகாகமே்துவம் 

ஆகியவற்றின் ஊைாக விகள நிலங்களின் உற்பே்திே்திறகனயும்  நிகலே்திருக்கும் 

ேன்கமகயயும் தமம்படுே்துேல்.  

 

4. நீை்ப்பாசன நீை்ப்பாவகன விகனே்திறகன தமம்படுே்தும் முகமாக பங்குபற்றல் 

முகாகமே்துவே்தினூைாக  நீை்ப்பாசன நீைின் நியாயமான மற்றும்  பகுே்ேறிவாய்ந்ே 

பாகவனகய தமம்படுே்துேல்.  

 

(3) கருப்கபாருள் பிரிவு: உயர ்கோழில்நுை்பங்கள்   

 

5. நிகலயான விவசாய உற்பே்தியின் நிமிே்ேம் அறுவகைக்கு முந்திய மற்றும் 

அறுவகைக்குப் பிந்திய காலப் பகுதியில் கபாருே்ேமான புே்ோக்க திறன்களினதும் 

மற்றும் கோழில் நுை்பங்களினதும் அபிவிருே்திகயயும் பிைதயாகே்கேயும் 

ஊக்குவிே்ேல். 

 

(4) கருப்கபாருள் பிரிவு: உணவுப் பாதுகாப்பும் ேர முகாகமே்துவமும்   

 

6. மனிேனினதும் விலங்கினதும் சுகாோைே்கே பாதுகாக்கும் நிமிே்ேம் தேசிய 

சைவ்தேச நியமங்களின் அடிப்பகையில் பாதுகாப்பானதும் மற்றும் ேைே்தில் 

உயை்ந்ேதுமான உணவு மற்றும் தீவன வகககளுக்கான அணுககல தமம்படுே்துேல்.    

  

(5) கருப்கபாருள் பிரிவு: சுற்றாைல்தநயமான கசயற்பாடுகள் 

 

7. உயிைியல் சுற்றாைல் வசதிககள பாதுகாக்கும்  தவகளயில் இயற்கக வளங்கள் 

பாதுகாப்பு மற்றும் பயன்பாடு ஊைாக விவசாய அபிவிருே்தியில் நிகலே்து இருக்கும் 

ேன்கமக்கு உேவுேல்.  

 

(6) கருப்கபாருள் பிரிவு: விவசாய கோழில்முயற்சியும் சந்கேகளும்  

 

8. உள்நாை்டு மற்றும் சைவ்தேச சந்கேகளில் இலக்குக்ககாள்கின்ற கபறுமதி தசை்ந்ே 

உற்பே்திகளில் குறிப்பாக கவனே்கே கசலுே்தி கபறுமான சங்கிலி முகறகமயின் 

ஊைாக திறமுகறசாை்ந்ே கூை்டுறகவ வளைே்்ேல்.  

 

9. தேசிய மற்றும் சைவ்தேச ேை நியமங்களுக்கு இணங்க கபாருே்ேமான உகந்ே 

கபாருை்கள் தசகவகள் அைங்கலாக உள்நாை்டு மற்றும் சைவ்தேச சந்கே 

முகறகமககள ஆைாய்ந்து கநறிமுகறப்படுே்ேல்.   
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(7) கருப்கபாருள் பிரிவு: உற்பே்தியாளர ்ஊக்குவிப்பு 

 

10. விவசாய நிபுணே்துவ அறிகவ கபற்றுக் ககாள்ளல் மற்றும் கபாருளாோை ைதீியில் 

சுயாதீனமாக விளங்கும் கபாருை்டு உகந்ே தீைம்ானங்ககள எடுே்ேல் ஆகியவற்றின் 

நிமிே்ேம் விவசாயிகள் மற்றும் கிைாமிய மக்கள் ஆகிதயாருக்கான பங்காளிே்துவ 

மற்றும் வழிகாை்ைல் நிகழ்சச்ி திை்ைங்ககள வலுப்படுே்துேல்.  

  

11. கபாறிமுகறயாக்கல், நவீன கோழில்நுை்பங்கள் மற்றும் உற்பே்திே்திறன் கமய 

ஊக்குவிப்பு முகறகமகளுக்கான அணுகல் ஆகியவற்றுக்கான உேவி அைங்கலாக 

விவசாயே்தில் இகளஞை் யுவதிககளயும் மற்றும் கபண்ககளயும் ஊக்குவிே்ேல்.  

 

(8) கருப்கபாருள் பிரிவு: காலநிகல கநகிழ்ேன்கமயும் ஏகனய இைர ்முகாகமே்துவமும்   

 

12. விவசாய முகறகமகளின் காலநிகலக்கு ஈடுககாடுக்கும் ேன்கமகய அதிகைிக்கும் 

முகமாக ேகுந்ே ேழுவல் மற்றும் ேணிப்பு நைவடிக்கககள் பின்பற்றகல 

ஊக்குவிே்ேல்.   

 

13. திடீை் காலநிகல மாற்றங்ககளயும் மற்றும் ஏகனய அனைே்்ேங்ககளயும் சமாளிக்கக் 

கூடிய வககயில் நகை மக்ககளயும் கிைாமிய மக்ககளயும் ஒன்றிகணே்து உணவு  

முகறகமககள வலுப்படுே்ேல்.  

 

(9) கருப்கபாருள் பிரிவு: அறிவு முகாகமே்துவமும் விவசாய விரிவாக்கலும்   

 

14. ஆைாய்சச்ி, அபிவிருே்தி மற்றும் விவசாய விைிவாக்கல் முகறகமகள், விவசாயே் 

துகறயுைன் சம்பந்ேமான ஆை்தசை்ப்பு ஆகியவற்கற  முகாகம கசய்யும் கபாருை்டு 

தகந்திை ைதீியில் கை்டுப்பாடுகைய ஒரு ேகவல் அபிவிருே்தி மற்றும் ேகவல் பைம்பல் 

முகறகமகய ோபிே்ேல்.  

 

(10) கருப்கபாருள் பிரிவு: நிருவாகமும் கசயற்பாடுகள் முகாகமே்துவமும்  

 

15. நிகலயான விவசாய அபிவிருே்தியின் நிமிே்ேம் பைந்ே ஒரு அக்ககறயுகைய ேைப்புப் 

பங்குபற்றகலக்ககாண்டு தேசிய மை்ைே்திலும் மற்றும் உள்ளூை் மை்ைே்திலும் கருே் 

திை்ைங்கள் கசயற்படுே்துகக, கண்காணிப்பு மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் நிமிே்ேம்  

நிறுவனசாை் கூை்டிகணந்ே ஒரு கபாறிமுகறகய வலுப்படுே்ேல்.  

ஒவ்கவாரு ககாள்ககக் கூற்றின் கீழும் அக்ககறயுகைய ேரப்புகள் இனங்கண்டுள்ள ககாள்கக 

சாரந்்ே கசயற்பாடுகள் இேன் கீழ் காணப்படும் அை்ைவகணயில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன.  
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ககாள்ககக் கூற்றுக்களும் மற்றும் ககாள்கக சாை்ந்ே கசயற்பாடுகளும்  

(குறிப்பு: முன்னிகல நிறுவனம்/நிறுவனங்கள் ேடிே்ே எழுே்துக்களில் காணப்படுகின்றன) 

                                                           
1 அை்ைவகணகளின் இறுதியில் காணப்படும் சுருக்கப் கபயரக்கள பாரக்்கவும் 

கருப்கபாருள் பிைிவு (1)  

பயிை் உற்பே்தியும் உற்பே்திே்திறனும்  

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள்  

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு  

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 1  

ககாள்ககக் கூற்று  1. விவசாய சுற்றுசச்ூழல் சாே்தியே்கே இகணே்து உணவு 

முகறகமகய வலுப்படுே்தும் அதே தவகளயில் நன்கு 

ஒழுங்ககமந்ே ஒரு விவசாய உற்பே்தி முகறகமயின் 

ஊைாக உணவு மற்றும் தீவன பயிைக்ளின் உற்பே்திகயயும் 

உற்பே்திே்திறகனயும் தமம்படுே்துேல்.  

1, 2, 3, 4 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15 

 

DOA, DAD, DAPH, AAIB, SLCARP, 

HARTI, NFS, 

CFC, CCFC, NLDB, MLEL  

 

 PC &   DS/GA 

 

DOI, MASL, DOM 

 

DWLC 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள்  

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள்  

 

1.1. சகல பயிரக்ளினதும் விவசாய முகறகமகளினதும் நிமிே்ேம் 

கபாருே்ேமான சுை்டிககள இனங்காணும் அதே தவகளயில் 

அே்ேககய சகல பயிரக்ளுக்கும், விவசாய முகறகமகளுக்கும் 

தேகவயான மிகசச்ிறந்ே விவசாய கசயன்முகறகள் (சி.வி.கச.) 

பற்றிய வழிகாை்ைல்ககளே் ேயாரிே்து, அவற்கற அங்கீகரிே்து 

பின்பற்றுேல்.  

1.2. தேகவ கமயப் பயிரக்ள் முன்னுரிகமே் திை்ைே்கேயும் (தேசிய, 

மாகாண மை்ைே் தேகவகள், சுற்றாைல் விையங்கள்/விவசாயம் 

சாரந்்ே சுற்றாைல், உற்பே்திே்திறன், முேலீை்டிற்கான வருவாய், 

ஏற்றுமதி) பயிர ்வலயப்படுே்ேல் முகறகயயும் பின்பற்றுேல்.   

1.3. காலநிகல எதிரவ்ுகூறலின் அடிப்பகையில் கபாருேே்மான 

தவறுபாடுகள், உற்பே்திே் கோழில்நுை்பங்கள், விவசாய கமய 

ஆதலாசகனகள் (AMAs) என்பவற்கறக்ககாண்டு உற்பே்திே ்

திறனிலுள்ள ேற்காலிக விேத்ியாசே்கே குகறக்க தேகவயான 

நைவடிக்ககககள அறிமுகப்படுே்துேல்.   

1.4. சுமக்கக்கூடிய விகலகளில் கிகைக்கக்கூடிய கபாருேே்மான 

கோழில்நுைப்ே்கேப் பயன்படுே்தி குகறந்ே உள்ளடீுககள 

(உள்ளடீுகள்/நிலே்தின் உற்பே்திே்திறன் அதிகரிப்பு) ககாண்டு 

அதிகளவு உற்பே்திககள உற்பே்தி கசய்வேற்கு தேகவயான 

நைவடிக்ககககளப் பின்பற்றுேல்.   

1.5. உற்பே்திே்திறகன தமம்படுே்ேவும், சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாேகமான ோக்கங்ககள குகறக்கவும் சரியான கேளிவான 

விவசாய முகறகமககள (உ+ம்: உரப் பாவகனயின் அதிக 

விகனே்திறனுக்கான புதிய கோழில்நுை்பங்கள் மற்றும் உரப் 

பயன்பாைட்ு கமய மண் பரிதசாேகன) பின்பற்றுேல். 

1.6. புதிய கபாருே்ேமான கோழில்நுை்ப/ கபாறிமுகறயாக்ககலப் 

பின்பற்ற உேவுேல்.  
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1.7. உணவு முகறகமகளில் ஒருமுகப்படும் காலநிகல தநரே்்தி-

விவசாய (கா.தந.வி.) ேகலயீடு சாரந்்ே நைவடிக்ககககள 

ஊக்குவிே்ேல் மற்றும் வலுப்படுே்ேல்.  

1.8. புதிய உற்பே்தி உருவாக்கேத்ிற்கும் பிரதயாகே்திற்கும் (உ+ம்: 

விே்தியாசமான வகககள், உற்பே்திப் கபாதிகள் முேலினய) 

உேவுேல்.  

1.9. சுற்றாைல்சார ் முகறகமயின் (நிகலயான முகாகமே்துவம்-

விவசாய, இயற்கக சுற்றாைல் ோக்கங்ககள குகறே்ேல்) காவு 

ககாள்திறன் அடிப்பகையில் வனசீவராசிககள பரிபாலிே்ேல்) 

மற்றும் அே்ேககய வனவிலங்குகள் கோகககய விஞ்ஞான 

ரீதியில் வலுவாக கைட்ுப்படுே்தி அகவ மீோன ோக்கங்ககள 

குகறே்ேல்.     

1.10. ஏற்ககனதவயுள்ள பண்கண அலகுகளின் உற்பே்திேத்ிறகன 

(சிறு விவசாய பண்கண உரிகமயாளரக்ளுக்கான உே்ேரவாே 

நிதி உேவிகயக் ககாண்டு) அதிகரிே்ேல்.  

1.11. விவசாய உற்பே்திற்கும் அேன் உற்பே்திேத்ிறனுக்கும் உேவும் 

முகமாக குகறந்ே வைட்ியிலான கைன் திை்ைங்ககள (கைன்) 

அறிமுகப்படுே்துேல்.  

1.12. இயந்திரங்களின் பயன்பாை்டின் நிமிே்ேம் ேனியார-்கபாது-

உற்பே்தியாளர ்பங்காளிே்துவங்ககள (ே.கபா.உ.ப.) ோபிே்ேல்.  

1.13. கசய்யும் முேலீை்டிற்கு அதிக வருமானே்கே கபற்றுே்ேருகின்ற 

பயிரிடும் முகறகமககளயும் பயிரிடும் மாதிரிககளயும் 

ஊக்குவிே்ேல்.  

1.14. முகறயான வீைட்ுே்தோைை்ப் பயிர ்வளரப்்கப ஊக்குவிே்ேலும் 

உேவுேலும்.   

1.15. நகரப்புற மற்றும் புறநகர ் உணவு முகறகமகள், கமை்தரா 

விவசாயம் ஆகியவற்றில் குறிப்பான கவனே்கே கசலுே்தி 

விே்தியாசமான உற்பே்திே் கோழில்நுைப்ங்ககள (உ+ம்: தநர ்

நடுகக விவசாயப் பண்கண, குடும்ப விவசாயப் பண்கண, 

கூகரதமல் பயிரே்் தோை்ைம், சமூகப் பயிரே்் தோை்ைங்கள்) 

ஊக்குவிே்ேல்.       

1.16. சகல அக்ககறயுகைய ேரப்புகளுைனும் கலந்ோதலாசகன 

கசய்ே பின்னர ் முன்னுரிகமப் பயிரக்ளுக்கான ஒரு தேசிய 

பயிரிடும் திை்ைே்கேே் ேயாரிே்து கசயற்படுே்துேல்.  
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கருப்கபாருள் பிைிவு (2)  உள்ளடீுகள் முகாகமே்துவம்  

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள்  

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 2. கபௌதீக உள்ளடீுகளின் நியாயமான பாவகனக்காக 

அவற்றின் விநிதயாகே்கேயும் மற்றும் முகாகமே்துவ 

கசயற்பாடுககளயும் வலுப்படுே்துேல். 

1, 2, 3, 4 1, 2, 12, 13, 14, 15 DOA, DAD, HARTI, NFS, 

CFC, CCFC,  

 

 PC & DS/GA 

 

ேனியார ்துகற, 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள்  

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

2.1. விகே சான்றுபடுே்தும் நைபடிமுகற சாரந்்ே கசயற்பாடுககள 

தமற்ககாள்வேற்கு தபாதியளவு நிதிககள ஒதுக்குேல்.  

2.2. சுமக்கக்கூடிய விகலகளில் விகேகளும் நடுகக மூலப்- 

கபாருைக்ளும் அைங்கலாக ேரமான உள்ளடீுககள உற்பே்தி 

கசய்ேலும்/அல்லது அே்ேககய உள்ளடீுககள உரிய கால 

தநரே்திற்கு விநிதயாகிே்ேலும். 

2.3. உரிய காலதநரே்திற்கு ேரமான நியம விகேகளும் நடுகக 

மூலப்கபாருைக்ளும் கிகைப்பகே உறுதிகசய்யும் கபாருைட்ு 

ே.கபா.ப. ஊைாக ஒரு கபாறிமுகறகயே் ோபிேே்ல்.   

2.4. விகே சான்றுபடுே்தும் நைபடிமுகறகய மாகாண மைை்ே்தில் 

பன்முகப்படுே்தி வலுப்படுேத்ுேல். 

2.5. ே.கபா.ப. ஊைாக இயந்திராதிககள விநிதயாகிக்கும்/இயந்திர 

தசகவககள வழங்கும்/ இயந்திராதிககள வாைககக்கு விடும் 

நிகலயங்ககள பிராந்திய மை்ைேத்ில் ோபிே்ேல்.  

2.6. பாரம்பரிய மூலவுயிரம்ுேலுருவின் பாதுகாப்புக்கும் மற்றும் 

பயன்பாை்டிற்கும் கிராமிய மை்ை விகேக் களஞ்சியங்ககளே் 

ோபிே்ேல்.   

2.7. இலங்ககயில் விவசாய இயந்திராதிககள உள்நாைட்ில் 

உற்பே்தி கசய்யவும் மற்றும் விவசாயக் கருவிசாேனங்ககள 

தமலும் தமம்படுே்ேவும் ேனியார ் துகற முேலீைட்ு வசதிககள 

ஊக்குவிே்ேல். 

2.8. இலங்ககயில் பயன்படுே்ே தவண்டிய இயந்திராதிககளயும் 

மற்றும் ஏகனய விவசாய உள்ளடீுககளயும் சான்றுபடுே்தும் 

ஒரு கபாறிமுகறகய (உ+ம்: விவசாய உள்ளடீுகளுக்கான ஒரு 

தகந்திர ஒழுங்குறுே்துகக நிகலயம்) ோபிே்ேல். 

2.9. தேசிய அளவில் தேகவககள பூரே்்திகசய்துககாள்வேற்கு உர 

உற்பே்தி, ோவர ஊக்கிகள் மற்றும் மண் வளப்படுே்திகள் 

என்பவற்றுக்கான கபாறிமுகறகய/முகறகமகய ோபிே்ேல். 

2.10. உர நியமப்படுே்ேல்  நகைமுகறகய வலுப்படுே்துவேற்கான 

நைவடிக்ககககள ோபிக்கவும், அே்ேககய நைவடிக்ககககள 

மீளாய்வுகசய்து, மதிப்பிைட்ு சிபாரிசு கசய்யவும் வழகமயான 

காலப்பகுதியில் நைவடிக்ககககள தமற்ககாள்ளல்.     

2.11. தசேன/உயிரியல் உர உற்பே்திற்கான ஒரு ஒழுங்குறுே்துகக 

தவகலசச்ை்ைகேக்ே நகைமுகறப்படுே்துேல்.  
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2.12. அந்ே கோழில்நுை்பங்களின் அணுகலுக்கும் பிரதயாகேத்ிற்கும் 

(அே்ேககய கோழில்நுை்பேக்ே அணுகுவதிலும் மற்றும்  பயன்-

படுே்துவதிலும் ஒரு ககாே்ேணி அணுகுமுகற) அவசியம் எனும் 

நைவடிக்ககககள முன்கனடுக்கும் நிமிே்ேம் FOs, FPOs மற்றும் 

FPCs என்பவற்றுக்கு அதிகாரம் அளிே்ேல்.  

2.13 ேரம் உே்ேரவாேப்பைட்ுள்ள உர உற்பே்தியில்/இறக்குமதியில் 

மற்றும் பகிரந்்ேளிப்பில் சம்பந்ேப்படுகின்ற கபாறிமுகறகய 

(நிறுவனசார ்கபாறிமுகற) வலுப்படுே்துேல்.  

2.14 ஒழுங்ககமந்ே மிகேத்ிறகமயான கோழிகல வழங்குவேற்கும்,  

விவசாயே்தில் இகணவேற்குமான ஒரு கபாறிமுகறகயே் 

ோபிே்ேல்.  

2.15 விவசாய உள்ளடீுகளின் உற்பே்தியிலும், இறக்குமதியிலும், 

பாவகனயிலும் கடும் ஒழுங்குவிதிககள நகைமுகறப்படுே்ேல். 

ககாள்ககக் கூற்று 3 விவசாய சமூகே்கேயும் சுற்றாைகலயும் பாதுகாக்கும் அதே 

தவகளயில் உள்ளடீுகளின் அனுகூலமான பாவகன மற்றும் 

தூைதநாக்குகைய முகாகமே்துவம் ஆகியவற்றின் ஊைாக 

விகள நிலங்கள் உற்பே்திே்திறகனயும்  நிகலே்திருக்கும் 

ேன்கமகயயும் தமம்படுே்துேல். 

1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

  

1, 2, 12, 13, 14, 15 DOA, DAPH, DAD, SLCARP, HARTI, 

NFS, 

CFC, CCFC, NLDB, MLEL, NADSA, 

HADABIMA 

 

 PC & DS/GA 

 

DOI, MASL, DOM 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள்  

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

  

3.1. உள்நாைட்ில் உற்பே்தி கசய்யப்படும் விகேகளினதும் நடுகக 

மூலப்கபாருைக்ளினதும் பாவகனகய ஊக்குவிே்ேல். 

3.2. அதிகளவான உற்பே்திே்திறகன கபற்றுக்ககாள்ளும் தநாக்கில் 

உரே்தின் பாவகனகய தமலும் அனுகூலப்படுே்ே தேகவயான 

நைவடிக்ககககளப் பின்பற்றுேல். 

3.3. தபாஷகனகளின் பாவகன விகனே்திறகனயும் (NUE) உரப் 

பாவகன விகனே்திறகனயும் (FUE) அதிகரிப்பேற்கான புதிய 

உகந்ே கோழில்நுைப்ங்ககள அறிமுகப்படுே்தி அே்ேககய 

கோழில்நுைப்ங்ககளப் பின்பற்றுேல்.   

3.4. ோவரப் தபாஷகனகளின் பிரதயாகே்திற்கு உேவும் முகமாக 

ஒரு உற்பே்திே்திறன் கமய முன்னுரிகம அடிப்பகையிலான 

ஊக்குவிப்புப் கபாறிமுகறகயப் பின்பற்றுேல்.  

3.5. அகனே்துே் துகறகளிலிருந்தும் உர மானியே்கே படிப்படியாக 

பிரதியிடுவேற்கு தேகவயான ஊக்குவிப்பு அடிப்பகையிலான 

கபாறிமுகறகய அறிமுகப்படுே்துேல்.  

3.6. உயிரியல் சார ் சுற்றாைல் வசதிககளப் பாதுகாக்கும் முகமாக 

ஒழுங்குறுே்துகக நைவடிக்ககககள கசயற்படுே்துேல். 

3.7. கமநல தசகவ நிகலயங்ககளயும் கமக்காரர ் கூைட்ுறவு 

அகமப்புககளயும் ஈடுபடுே்துவேன் அல்லது கிருமிநாசிகள் 

ககைககள ோபிப்பேன் மூலமாக கிருமிநாசினிகள் சிபாரிசு, 

விற்பகன மற்றும் பாவகன முகறகயான்கறப் பின்பற்றுேல்.      

3.8. ோவரங்கள் பாதுகாப்புே் கோழில்நுைப்ங்களின் பலவககப் 

பாவகனயின் நிமிே்ேம் உேவுவேற்கு ஒன்றிகணந்ே/ககளக் 
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கைட்ுப்பாைட்ு அணுகுமுகறககள ஊக்குவிக்கும் கபாருைட்ு ஒரு 

முகறகமகயே் ோபிே்ேல்.  

3.9. உகந்ே நவீனமான  சுற்றாைல்தநய பூசச்ி/ககளக் கைட்ுப்பாைட்ுே ்

கோழில்நுைப்ங்ககள  (உயிர ் பூசச்ிக்ககால்லிகள்/ோவரவியல் 

முகறகள்/தவைக்ையாடும் பூசச்ிகள் முேலியன அைங்கலாக) 

அறிமுகப்படுே்தி அவற்றின் பாவகனகய ஊக்குவிே்ேல்.  

3.10. கபாருே்ேமான ஒரு ஊக்குவிப்புப் கபாதிகய வழங்கி கரிம 

சீரகமப்புககளக் ககாண்டு நில அளகவ அதிகரிப்பேற்கான 

திை்ைங்ககளே் ேயாரிே்து கசயற்படுே்துேல்.   

3.11. உற்பே்திே்திறகன அதிகரிப்பேற்கும் சுற்றாைலுக்கு ஏற்படும் 

பாேகமான ோக்கங்ககள குகறப்பேற்கும் கேளிவான உகந்ே 

விவசாய முகறகமககள (உ+ம்: அதிக உரப் பாவகன விகனே ்

திறன், உரப் பாவகன கமய மண் பரிதசாேகன) அறிமுகப் 

படுே்தி அவ்றறின் பாவகனகய அதிகரிே்ேல்.  

3.12. சுற்றாைல்தநயமான விவசாய உற்பே்திகளின் பாவகன மற்றும் 

முகாகமே்துவ நுை்பங்கள் கோைரப்ான நவீன அபிவிருே்திகள் 

கோைரப்ாக விவசாய விரிவாக்கல் உே்திதயாகே்ேரக்ள், ARPAs 

ஆகிதயாரின் நிமிே்ேம் கோைரச்ச்ியான கோழில் அபிவிருே்தி 

(கோ.கோ.அ.) நிகழ்சச்ிே் திைை்ங்ககள நைே்துேல்.    

3.13. விவசாய உற்பே்தியிலிருந்து ககவிைப்பைட்ுள்ள நிலங்களின் 

அளகவக் குகறப்பேற்கான நைவடிக்ககககள பின்பற்றுேல்.  

3.14. ஒரு சமூக மதிப்பாய்வு முகறகமகய விவசாயே்தில் அகனேத்ு 

ஊக்குவிப்பு அடிப்பகையிலான கருே்திை்ைங்களிலும் நிகழ்சச்ிே் 

திை்ைங்களிலும் கை்ைாய கசயற்பாைாக நகைமுகறப்படுே்ேல். 

3.15. விவசாய வணிக முயற்சிகள், கபாருே்ேமான கபாருளாோர 

ஊக்குவிப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் கமக்காரர ் ககாே்ேணி 

அணுமுகறகயப் பின்பற்றசக்சய்து விவசாய ககே்கோழில் 

வலயங்ககளே் ோபிே்ேல். 

3.16. ககாே்ேணி அணுகுமுகறயின் அடிப்பகையில் கபாருளாோர 

ஊக்குவிப்பு வசதிககள கபற்றுக் ககாடுே்ேல். 

ககாள்ககக் கூற்று 4. நீைப்்பாசன நீைப்்பாவகன விகனே்திறகன தமம்படுே்தும் 

முகமாக பங்குபற்றல் முகாகமே்துவே்தினூைாக  நீை்ப்பாசன 

நீைின் நியாயமான மற்றும்  பகுே்ேறிவாய்ந்ே பாகவனகய 

தமம்படுே்துேல். 

1, 2, 3, 4 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15 DOA, DAD, SLCARP, HARTI 

 

 PC & DS/GA 

 

DOI, MASL, DOM 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள்  

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

4.1. நிலகீழ் நீரின் தமலதிகப் பாவகனகய ேவிரே்்துக்ககாள்வேற்கு 

சரியான உகந்ே ஒழுங்குறுே்துகக கசயல்நைவடிக்ககககள 

தமற்ககாள்ளல். 

4.2. விவசாய தநாக்கங்களின் நிமிே்ேம் மகழநீர ் தசகரிக்கின்ற 

கசயற்பாைக்ை ஊக்குவிே்ேல். 

4.3. கபாருே்ேமானவாறு விவசாயசார ் சுற்றாைல்களில் நீரப்்பாசன 

நீரின் உற்பே்திே்திறகன அதிகரிக்க கசாைட்ு நீரப்்பாசனம் 

தபான்ற நீர ்தசமிப்புே் கோழில்நுைபங்ககளப் பின்பற்றுேல். 
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கருப்கபாருள் பிைிவு (3) 

 

 
உயை் கோழில்நுைப்ங்கள்  

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 5. நிகலயான விவசாய உற்பே்தியின் நிமிே்ேம் அறுவகைக்கு 

முந்திய மற்றும் அறுவகைக்குப் பிந்திய காலப் பகுதியில் 

கபாருே்ேமான புே்ோக்க திறன்களினதும் மற்றும் கோழில் 

நுைப்ங்களினதும் அபிவிருே்திகயயும் பிைதயாகே்கேயும் 

ஊக்குவிே்ேல். 

1, 2, 3, 4, 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15 DOA, NIPHM, DAPH, PMB, NFPB, 

SLCARP 

 

 PC & DS/GA 

 

DI, MASL, DOM 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

ேனியார ்துகற,  

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள்  

 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

5.1. கோழில்நுைப் அபிவிருே்தி நிமிே்ேம் சகல அக்ககறயுகைய 

ேரப்புககளயும் பயனுள்ளோக ஈடுபடுே்ே முகறயான நன்கு 

ஒருங்கிகணந்ே ஒரு கபாறிமுகறகயே் ோபிேே்ல். 

5.2. உள்நாைட்ில் கிகைக்கக்கூடிய வளங்ககள பயன்படுே்தி கசலவு 

பயனுள்ள கோழில்நுை்பே்கே அபிவிருே்தி கசய்யும் நிமிே்ேம் 

நிதி மற்றும் நிறுவன சார ்உேவிககளப் கபற்றுக் ககாடுே்ேல். 

5.3. பயிர ் உற்பே்தி எதிரவ்ுகூறும் முகறகமகய தேசிய மற்றும் 

சரவ்தேச அபிவிருே்திப் பங்காளிகளின் உேவிகயக் ககாண்டு 

இற்கறப்படுே்துேல்.  

5.4. விகரவாக அழிந்து தபாகக்கூடிய கபாருைக்ளுக்கு கபறுமானம் 

தசரக்்கும் நைபடிக்ககயில் இலக்குக்ககாள்ளும் கோழில்நுை்பப் 

பிரதயாகே்கே ஊக்குவிே்ேல்.  

5.5. அறுவகைக்குப் பிந்திய காலே்தில் ேரே்கே தமம்படுே்தும் 

முகமாக கபாதியிடுகக அைங்கலாக சரியான அறுவகைக்கு 

4.4. மண்ணரிப்கபயும் மற்றும் நிலச ் சிகேகவயும் கைட்ுப்படுே்ே 

மண் மற்றும் நீர ்பாதுகாப்பு நைவடிக்ககககளப் பின்பற்றுேல்.   

4.5. மண் பாதுகாப்பு பற்றிய சைை்ே்கே விகனே்திறன் வாய்ந்ேோக 

கசயற்படுே்தி நீதரந்துபரப்பு முகாகமே்துவ கசயல்முகறககள 

பின்பற்றுேல். 

4.6. எஞ்சிய ஈரப்பேகன பயன்படுே்தி வயல் நிலங்களில் மூன்றாம் 

பருவகாலப் பயிரச் ்கசய்கககய தமற்ககாள்ளல்.  

4.7. விவசாய நிலங்களுக்கான விகனே்திறன் வாய்ந்ே நீரப்்பாசன 

நீரவ்ிநிதயாகேக்ே உறுதிகசய்து ககாள்ளும் கபாருைட்ு நிரல் 

முகவரந்ிகலயங்களின் உேவிகள் உைன் நீரே்்தேக்கங்ககளயும் 

நீரப்்பாசன முகறகமககளயும் புனரகமே்ேல். 

 4.8. நீரே்த்ேக்கங்களில் இைம்கபறும் மீன்பிடிகய உறுதிகசய்வேற்கு 

சம்பந்ேப்படும் சகல உள்நாைட்ு அகமப்புகளின்/சங்கங்களின் 

கூைக்ைாே்துகழப்புைனும் ஒருங்கிகணப்புைனும் அேே்ககய 

மீன்பிடி கசயற்பாடுககள ஒன்றிகணே்ேல்.  
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முந்திய மற்றும் அறுவகைக்குப் பிந்திய கோழில்நுைப்ங்ககளப் 

பிரதயாகிே்ேல்.  

5.6. கோழில்நுைப்ப் பரிமாற்றல் கபாறிமுகறககள சரியான 

கபாருே்ேமான கபாறிமுகறகளின் ஊைாக வலுப்படுே்ேல். 

5.7. ஒரு விவசாய ஆராய்சச்ி அபிவிருே்தி/விரிவாக்கல் சகபகய 

ோபிப்பதில் கவனம் கசலுே்துவேற்கு, விவசாய ஆராய்சச்ிக்கு 

கபாறுப்புகைய ஏற்ககனதவயிருக்கின்ற அதிகார சகபககள 

மீளாய்வு கசய்து மறுசீரகமே்ேல்.  

5.8. ICT கமய விவசாயப் பாவகனகய ஊக்குவிப்பேற்கு உரிய 

கபாறிமுகறககளப் பின்பற்றுேல்.  

5.9. நிறூபனமான உகந்ே கோழில்நுை்பே்கே கள சரிபாரே்்ேலின் 

ஊைாக அறிமுகப்படுே்துேல். 

5.10. தமற்குறிே்ே 3.11 இற்கான இகணப்பு 

  

கருப்கபாருள் பிைிவு (4) 

உணவுப் பாதுகாப்பும் ேை முகாகமே்துவமும்   

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 6. மனிேனினதும் விலங்கினதும் சுகாோைே்கே பாதுகாக்கும் 

நிமிே்ேம் தேசிய சைவ்தேச நியமங்களின் அடிப்பகையில் 

பாதுகாப்பானதும் மற்றும் ேைே்தில் உயை்ந்ேதுமான உணவு 

மற்றும் தீவன வகககளுக்கான அணுககல தமம்படுே்துேல். 

5, 6 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 FCA, SLSI 

 

DOA, DAPH, SLCARP, HARTI, NFS,  

 

MASL 

 

 PC & DS/GA 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

 

 

 

6.1. உள்நாைட்ில் உற்பே்தி கசய்யப்படும் உணவுப் கபாருைக்ளிலும் 

இறக்குமதி கசய்யப்படும் உணவுப் கபாருைக்ளிலும் உணவு, 

தீவனம் ஆகியவற்றின் பாதுகாப்கப உறுதிகசய்யும் முகமாக 

சரியான ஒழுங்குவிதிககளே் ேயாரிே்து (சுகாோர அகமசச்ின் 

ஆதலாசகனயிலும் கூைக்ைாே்துகழப்பிலும்) பின்பற்றுேல்.  

6.2. GAP/இயற்கக விவசாயம்/சூழலியல் விவசாயம் ஆகியவற்றின் 

பிரதயாகே்கே ஊக்குவிே்ேல்.  

6.3. வலுவான தசாேகன முகறகமகளின் மூலமாக உணவு மற்றும் 

தீவன ேர நியமங்ககள (ேரக் கைட்ுப்பாடு) கண்காணிப்பேற்கு 

நவீன ஆய்வுகூைங்ககளே் ோபிே்ேல்.  

6.4. உணவுப் பாதுகாப்பு ேர நியமங்ககள ேயாரிே்து (சுகாோர 

அகமசச்ு, இ.நி.க.நி. ஆகியவற்றின் உேவியுைன்) கடுகமயாக 

பின்பற்றுேல்.  

6.5. உணவு உற்பே்தியின் ேரே்கே கைட்ுப்படுே்தும் ேர நியம 

கசயல்முகற நைவடிக்ககககள (சுகாோர அகமசச்ு, விஞ்ஞான 

கோழில்நுைப் அகமசச்ு/இ.நி.க.நி., மற்றும் ஏகனய நிரல் முகவர ்

நிகலயங்கள் என்பவற்றின் உேவியுைன்) பின்பற்றுேல். 

6.6. சமூக விழுமிய முகறகமகய கருே்திற்ககாண்டு குறிப்பாக 

தபாஷகன மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களில் கவனே்கே 
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கசலுே்தி உணவு உற்பே்திகளுக்கு தலபலிடும் கடுகமயான ஒரு 

முகறகமகயப் பின்பற்றுேல்.   

6.7. நுகரத்வாருக்கு ேரமான உணவு உற்பே்திககள வழங்குவதில் 

சிறு உரிகமயாளர ் சந்கே அணுகுபிரதவசம், சுற்றாைல்தநய 

விவசாய உற்பே்திகள், உள்நாைட்ு உணவு மூலம் என்பவற்கற 

ஊக்குவிக்கும் அதே தவகளயில் கிராமிய சந்கே / விவசாயிகள் 

சந்கே முகறகமகய மீளாய்வு கசய்ேல்.  

6.8. பாரம்பரியமற்ற உணவு வளங்கள் பாவகனகய ஊக்குவிே்ேல். 

  

 

கருப்கபாருள் பிைிவு (5) 

சுற்றாைல்தநய கசயற்பாடுகள்  

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 7. உயிைியல் சுற்றாைல் வசதிககள பாதுகாக்கும்  தவகளயில் 

இயற்கக வளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பயன்பாடு ஊைாக 

விவசாய அபிவிருே்தியில் நிகலே்து இருக்கும் ேன்கமக்கு 

உேவுேல். 

1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15 DOA, DAD, DAPH, SLCARP, HARTI  

 

 PC & DS/GA  

 

DOI, MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

7.1. சுற்றாைல் சாரந்்ே பாதுகாப்பு நிமிே்ேம் உேவுவேற்கு விவசாய 

உயிரியல் சுற்றாைல் முகறகமகள் முழுதிலும் சுற்றாைல்தநய 

விவசாய கசயல்முகறககள அறிமுகப்படுே்திப் பின்பற்றுேல்.  

   

7.2. பாரம்பரிய மூலவுயிரம்ுேலுருகவ பயன்படுே்தி ஒருமுகமான  

இனப்கபருக்க நிகழ்சச்ிே்திை்ைங்ககளே் ோபிப்பேன் ஊைாக 

உள்நாைட்ில் தமம்பைை் விகேகள், நடுகக மூலப்கபாருைக்ள் 

கிகைப்பகே உறுதிகசய்ேல்.    

7.3. குறிப்பாக இயற்கக விவசாயே்தில் கவனம் கசலுே்தி அந்ேப் 

பாரம்பரிய மூலவுயிரம்ுேலுருகவ பாதுகாப்பேற்கும் அேன் 

நிகலயான பயன்பாை்டிற்கும் கிராமிய மை்ைேத்ில் விகேக் 

களஞ்சியங்ககளே் ோபிே்ேல்.   

7.4. விகள நிலே்தின் உற்பே்திேத்ிறகன அதிகரிக்கவும் சுற்றாைல் 

முகறகம வசதிககளப் பாதுகாக்கவும் சுற்றாைல்தநய நவீன 

உள்ளைீட்ு முகாகமே்துவ நுை்பங்ககள (மண் பரிதசாேகன 

கமய உரப் பாவகன, பூசச்ிககளயும் மற்றும் பீகைககளயும் 
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கைட்ுப்படுே்துவேற்கு உயிர-்பூசச்ிக்ககால்லிகள்/ ேவாரவியல் 

முகற/தவைக்ையாடும் பூசச்ிகள் என்பவற்றின் பாவகன அதே 

தபால் தசேனப் கபாருைக்ளின் பிரதயாகம்) அறிமுப்படுே்திப் 

பின்பற்றுேல்.   

7.5. இலங்ககயில் சுற்றாைல்தநயமான விவசாய கசயற்பாடுககள 

ஊக்குவிப்பதில் பன்னாைட்ு முகவரந்ிகலயங்களின் கை்ைாய 

ஈடுபாைட்ுைன் ஒரு கபாறிமுகறகயப் பின்பற்றுேல்.  

7.6. NPQS நிகலயே்தில் கிகைக்கக்கூடிய வசதிககள வலுப்படுே்தி 

கடுகமயான ோவரங்கள் கோற்றுநீக்கும் நைவடிக்ககககள 

பின்பற்றுேல் அே்துைன் சம்பந்ேப்படுகின்ற ஒழுங்குவிதிககள 

நகைமுகறப்படுே்துேல்.     

7.7. புதிய பூசச்ிகள் உருவாகுேல் மற்றும் பூசச்ிகளின் மீகளழுசச்ி 

பற்றிய முன்னறிவிப்பின் நிமிே்ேம் நன்கு கைை்கமந்ே ஒரு 

கண்காணிப்பு முகறகமகயப் பின்பற்றுேல். 

7.8. விவசாயே்தில் மீளப்புதுப்பிக்கே்ேகு சக்திப் பாவகனகய 

அதிகரிக்க கபாருே்ேமான நைவடிக்கககய எடுே்ேல் - (உ+ம்: 

சூரிய சக்தி அணுகலுக்கான நிதி சாரந்்ே ஊக்குவிப்புகள், 

நீரப்்பாசனே்திற்கான காற்று சக்திே் கோழில்நுை்பம்/மின் கல 

சக்திே் கோழில்நுைப்ம், கவப்பநிகல, RH கைட்ுப்பாடுகைய 

களஞ்சிய முகறகமகள்) மற்றும் உயிர ் எரிவாயுைக்களப் 

பயன்படுே்துேல்.   

7.9. சாே்தியமானவாறு பயிர-்விலங்குக் கலப்பு தவளாண்கமயின் 

மூலம் விவசாய முகறகமககள ஊக்குவிே்ேல். 

7.10. நாைட்ிலுள்ள பல்லினேத்ுவேக்ேயும் மற்றும் அேன் நிகலயான 

பயன்பாைக்ையும் பாதுகாப்பது அைங்கலாக சுற்றாைல் ேர 

மற்றும் பாதுகாப்பு நியமங்ககள விவசாய கசயல்முகறகள் 

அனுசரிக்கின்றனவா என்பகே உறுதிகசய்துககாள்வேற்கான  

கபாறிமுகறககளப் பின்பற்றுேல்.     

 

கருப்கபாருள் பிைிவு (6) 

விவசாய கோழில்முயற்சியும் சந்கேகளும் 

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 8. உள்நாைட்ு மற்றும் சைவ்தேச சந்கேகளில் இலக்குக் 

ககாள்கின்ற கபறுமதி தசை்ந்ே உற்பே்திகளில் குறிப்பாக 

கவனே்கே கசலுே்தி கபறுமான சங்கிலி முகறகமயின் 

ஊைாக திறமுகறசாை்ந்ே கூைட்ுறகவ வளைே்்ேல். 

3, 4, 7 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 DOA, NIPHM, DAPH, DAD, PMB, 

SLCARP, HARTI, NFS, 

CFC, CCFC, NLDB, MLEL, NADSA 

 

 PC & DS/GA 

 

MASL 

 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

8.1. பயனுள்ள ஒரு விவசாய கோழில்முயற்சி வளே் திை்ைே்கே  

(ERP) ேயாரிே்ேல் - சுற்றாைல் ோக்க பகுப்பாய்வினதும் மற்றும் 

கபாருளாோர நிதிப் பகுப்பாய்வினதும் ஊைாக தேசிய மற்றும் 

ஏற்றுமதி சந்கே ேகவல்/அறிவு, காலநிகல/வானிகல ேகவல் 

உள்ளைங்கிய முகறகமகள் அணுகுமுகற.   
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8.2. ஒரு சந்கே கமய உற்பே்தி முகறகமகய ோபிே்ேல். கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

8.3. கமநல தசகவ நிகலயங்களினதும் DEC களினதும் ஊைாக ஒரு 

சந்கேப்படுே்ேல் வகலயகமப்கபே் ோபிே்ேல்.  

8.4. சி.வி.கச. ஐ பின்பற்றும் உற்பே்தியாளரக்ளுக்கு அதிகளவான 

வருவாகயயும் இலாபங்ககளயும் உறுதிகசய்வேற்கான ஒரு 

கபாறிமுகறகயே் ோபிேே்ல்.  

8.5. பிரோன உயிர ்உற்பே்திகளுக்கு ஒரு குகறந்ேபைச் விகலகய 

நிரண்யிே்துப் பின்பற்றுேல். 

8.6. உள்ளடீு சாரந்்ே ஆகுகசலவுககள குகறக்கும், இலாபங்ககள 

அதிகப்படுே்தும், கமக்காரர ் உற்பே்தியாளர ் அகமப்புககள 

கபாருளாோர அலகுகலாக வலுப்படுே்தும் தநாக்கங்ககளக் 

ககாண்டு கமக்காரர ்உற்பே்தியாளரக்ள் முகாகம ஆற்றகல 

தமம்படுே்துேல் மற்றும் விகே நிதிககள கபற்றுக்ககாடுே்ேல்.    

8.7. பாரம்பரிய மூலவுயிரம்ுேலுருவிலிருந்து உருவாக்கப்படும் 

உற்பே்திககள ஊக்குவிப்பேற்கான முக்கிய சந்கேககள 

இனங்காணுேல்.    

8.8. உள்நாைட்ு சந்கேயிலும் கவளிநாைட்ு சந்கேயிலும் ஒருமுகப் 

படுகின்ற கபறுமானம் தசரே்்ேல் பற்றி, FOs/FPOs, SMEs மற்றும் 

ஏற்ககனதவயுள்ள சந்கேே் ேரப்புகள் (மாவை்ை மை்ைே்திலான 

கமக்காரர ் சம்தமளனங்கள்) முேலியவற்றின் ஆற்றல்ககள 

வளரே்்ேல்.      

8.9. விவசாயம் கசய்பவரக்ளின் ஈடுபாைட்ின் ஊைாக பல வகக 

சந்கேகளுைன் இகணப்பேற்கு முன்னுரிகமப் பயிரக்ளின் 

கபறுமான சங்கிலிகய உருவாக்கி வலுப்படுே்துேல்.  

8.10. பதிவு கசய்துள்ள சந்கேே் ேரப்புகளுக்கு ஒரு இலக்கு கமய 

விநிதயாக சங்கிலி முகாகமே்துவ முகறகமகய ோபிேே்ல்.  

8.11. புதிய கபறுமதி தசரே்்ேல் உற்பே்திகளுக்கு ேர நியமங்ககள 

கசயற்படுே்துவேற்கான ஒழுங்குறுே்துகக நைவடிக்கககள் 

திை்ைே்கேே் ேயாரிே்துப் பின்பற்றுேல்.  

8.12. தபாை்டிே்ேன்கம வாய்ந்ே கபறுமதி தசரந்்ே உணவு உற்பே்தி 

கபாருைக்கள ேயாரிக்க சரியான நவீன கோழில்நுைப்ங்ககள 

அறிமுகப்படுே்தி பின்பற்றுேல்.  

8.13. விவசாய உற்பே்தி கபறுமதி தசரே்்ேலுக்கான உைக்ை்ைகமப்பு 

வசதிகய (சிறு உற்பே்தியாளரக்களயும் மற்றும் பாரியளவு 

கோழில்முயற்சியாளரக்களயும் இகணக்கும் கபாருேே்மான 

கை்ைகமப்புகள்) வலுப்படுே்ே உேவுேல். 

8.14. அழியக்கூடிய பயிரக்ளின் மீது விதஷை கவனே்கே கசலுே்தி 

பருவகால மிககககள ேவிரே்்துக்ககாள்வேற்கு சந்கேகளில் 

இலக்குக்ககாள்கின்ற நன்கு திை்ைமிைப்பை்ை ஒரு அடிப்பகை 

பயிரச்க்சய்கக முகறகமகயப் பின்பற்றுேல்.   

8.15. விவசாய கமயே் கோழில் வாய்ப்கபயும் அதிக கபறுமானம் 

தசரே்்ேல் வாய்ப்புககளயும் (விவசாய கமயே ் கோழில்கள்) 
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கபற்றுே்ேரும் நிறுவனங்களுக்கு இகையிலான இகணப்பு 

வசதிககள வலுப்படுே்ே நைவடிக்ககககள அறிமுகப்படுே்தி 

அே்ேககய நைவடிக்ககககளப் பின்பற்றுேல்.    

8.16. கபறுமான சங்கிலி முழுதிலும் விவசாய உற்பே்திற்கான கைன் 

வசதிகள் கிகைப்பகே உறுதிகசய்ேல். 

8.17. கமக்காரர ் உற்பே்தியாளர ் அகமப்புகள், FOs கள் மற்றும் 

கம்ககாரர ்சம்தமளனங்கள் ஆகியவற்றின் ஊைாக பேனிடும் 

கோழில்முயற்சிககள வலுப்படுே்துேல்.   

8.18. கபாது பேனிடும் வசதிககள பிராந்திய மை்ைே்தில் ோபிே்ேல்.  

ககாள்ககக் கூற்று 9. தேசிய மற்றும் சைவ்தேச ேை நியமங்களுக்கு இணங்க 

கபாருே்ேமான உகந்ே கபாருைக்ள் தசகவகள் அைங்கலாக 

உள்நாைட்ு மற்றும் சைவ்தேச சந்கே முகறகமககள 

ஆைாய்ந்து கநறிமுகறப்படுே்ேல். 

3, 4, 7 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15 EDB, PMB, CAA,  

 

DOA, DAPH, SLCARP, HARTI 

 

MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற  

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

9.1. கபாருைக்ள் தசகவ முகாகமே்துவே்கே (உ+ம்: உற்பேத்ிககள 

எடுே்துசக்சல்லும் முகறகமகள், எடுே்துவரும் உற்பேத்ிககள 

இறக்கும் முகறகமகள் முேலியன) ே.கபா.ப. இன் ஊைாக 

வலுப்படுே்ே சரியான நைவடிக்ககககள எடுே்ேல்.    

9.2. தேடிக்கண்ைறிவேற்கான கோழில் நுை்பங்ககளயும் மற்றும் 

கபாறிமுகறககளயும் (உ+ம்: சுழல்சங்கிலி முகறகமகள்) 

அறிமுகப்படுே்தி அவற்கறப் பின்பற்றுேல்.  

9.3. ே.கபா.ப. ஐ ஊக்குவிே்து காலம் நீடிக்கக்கூடிய களஞ்சியப் 

கபறுகக முகறகமகய (உ+ம்: ோனியப் பயிர)் பின்பற்றுேல்.   

9.4. அழியக்கூடிய கபாருைக்ளுக்கு ே.கபா.ப. ஊைாக கவப்பநிகல - 

RH-கைட்ுப்பாடுகைய குளிரூைட்ுகின்ற களஞ்சிய சங்கிலி வசதி 

முகறகமககளே் ோபிே்ேல். 

9.5. விவசாய உற்பே்திகயயும் மற்றும் உற்பே்தி கபாருைக்களயும் 

சந்கேப்படுே்ே பண்கண நுகழ மை்ைே்தில் சந்கேப்படுே்தும் 

கசயற்பாைக்ை ஊக்குவிக்க முகறகமககளப் பின்பற்றுேல்.   

9.6. மாவை்ை மை்ைே்திலுள்ள கபாருளாோர நிகலயங்ககள (DECs)  

கபாருள்களின் விநிதயாகங்கள் அைங்கலாக ஒழுங்குறுே்திய 

சந்கே அடிப்பகையிலான தசகவ வழங்கும் நிகலயங்களாக 

வலுப்படுே்துேல்.   
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கருப்கபாருள் பிைிவு (7) 

உற்பே்தியாளை் ஊக்குவிப்பு  

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 10. விவசாய நிபுணே்துவ அறிகவ கபற்றுக் ககாள்ளல் மற்றும் 

கபாருளாோை ைதீியில் சுயாதீனமாக விளங்கும் கபாருைட்ு 

உகந்ே தீைம்ானங்ககள எடுே்ேல் ஆகியவற்றின் நிமிே்ேம் 

விவசாயிகள் மற்றும் கிைாமிய மக்கள் ஆகிதயாருக்கான 

பங்காளிே்துவ மற்றும் வழிகாை்ைல் நிகழ்சச்ி திைை்ங்ககள 

வலுப்படுே்துேல். 

7, 8 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

DOA, NIPHM, DAPH, DAD,  PMB, 

SLCARP, HARTI, NLDB, MLEL, 

NADSA 

 

 PC & DS/GA 

 

MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

10.1. தபரம்தபசும் சக்தி பற்றிய ஆற்றகல வளரக்்க ஒரு கமக்காரர ்

சம்தமளனே்திற்கு வழிவகுக்கும் கமக்காரர ் உற்பே்தியாளர ்

அகமப்புககள ோபிேே்ல் மற்றும் அே்ேககய அகமப்புககள 

விவசாய வணிகங்ககள ககயாளுவேற்கான ஊக்கமுகைய 

சமூகே் கோழில்முயற்சிகளாகப் பரிவரே்்ேகன கசய்ேல்.  

10.2. ஆகுகசலவு பற்றி விவசாயிகளுக்கு மே்தியில் விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுே்துேல்: உள்நாைட்ில் உற்பே்தி கசய்ே விகேகளினதும்  

உள்ளடீுகளினதும் இலாபம், அனுகூலங்கள்/ பிரதிகூலங்கள்.  

10.3. விவசாய கசயற்பாடுகளுக்கும், கோழில்முயற்சிகளுக்கும் 

அரப்்பணிே்ே ஆேரகவ வழங்கும் முகமாக கமக்காரர ்கமய 

வங்கியல் முகறகமகய (உ+ம்: கமக்காரர ்வங்கி) ோபிே்ேல்.   

10.4. விவசாயப் கபறுமான சங்கிலி முகறகமயிலுள்ள ேரப்புகள் 

அபிவிருே்தி அகையவும் மற்றும் அவற்றுக்கு உேவுவேற்கும் 

அபிவிருே்தி வங்கி முகறகமகய மறுசீரகமே்து அேகன 

வலுப்படுே்துேல்.  

10.5. விவசாயே்தில் ஒழுங்ககமந்ே கசயற்பாடுகளுக்கு உேவும் 

முகமாக முழுதநர விவசாயிககள இனங்கண்டு அவரக்கள 

விவசாய கோழில்முயற்சியாளரக்ளாக பதிவு கசய்வேற்கான 

ஒரு கபாறிமுகறகயே் ோபிே்ேல். 

10.6. கமநல நிகலயங்கள், கமக்காரர ் மற்றும் உற்பே்தியாளர ்

அகமப்புகள் (FPOs), FOs, கூைட்ுறவுசச்ங்கக் ககைகள் மற்றும் 

கமக்காரர ் கம்பனிகள் முேலியவற்றின் வலிகமயான ஒரு 

வகலயகமப்கபே் ோபிே்ேல்.  

10.7. ேனியார-்கபாது-பங்காளிேத்ுவே்தின் (ே.கபா.ப.) இன் ஊைாக 

விவசாய வணிகே் கோழில்முயற்சிகளுைனான கமக்காரர ்

ககாே்ேணி அணுகுமுகறகயப் பயன்படுே்தி விவசாயக் 

ககே்கோழில் வலயங்ககளே் ோபிே்ேல்.   

10.8. உற்பே்தி ஆகுகசலகவ குகறப்பேற்கும் வளங்கள் உற்பே்திே ்

திறகனயும் இலாபே்கேயும் அதிகரிப்பேற்கும் என சுமக்கக் 

கூடிய விகலகளில் கமக்காரர ் புதிய கோழில் நுை்பேத்ிற்கு 

அணுகுவகே உறுதிகசய்ய ஒரு கபாறிமுகறகய ோபிேே்ல். 
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10.9. கமக்காரரின் உற்பே்திககள சந்கேப்படுே்தும் வாய்ப்புககள 

அதிகரிக்கவும் புதிய கபறுமதி தசரந்்ே விவசாய உற்பேத்ிற்கு 

பண்கண நுகழ விகலககள அதிகரிக்கவும் FOs/FPOs களின் 

ஈடுபாை்டின் ஊைாக ஒரு விவசாய உற்பே்திக் ககாள்வனவு, 

பகிரந்்ேளிப்பு முகறகமகய (உ+ம்: பதிவு கசய்ே முகவரக்ள், 

ஏலவிற்பகன முகறகம) ோபிே்ேல்.      

10.10. பல மை்ைங்களிலும் குறிப்பாக விவசாய மற்றும் விவசாய 

வணிகே் துகறயிலுள்ள தேசிய அபிவிருே்தி நிகழ்சச்ிநிரலில் 

விவசாய டிப்தளாோரிககளயும், விவசாய பை்ைோரிககளயும் 

முழுகமயாக பயன்படுே்துவேற்கு ஒரு கபாறிமுகறகயயும் 

மற்றும் கமக்காரரக்ளுக்கு ஒரு கோைர ் கற்றல் ேளே்கேயும் 

ோபிே்ேல்.   

ககாள்ககக் கூற்று 11. கபாறிமுகறயாக்கல், நவீன கோழில்நுை்பங்கள் மற்றும் 

உற்பே்திே்திறன் கமய ஊக்குவிப்பு முகறகமகளுக்கான 

அணுகல் ஆகியவற்றுக்கான உேவி அைங்கலாக 

விவசாயே்தில் இகளஞை் யுவதிககளயும் மற்றும் 

கபண்ககளயும் ஊக்குவிே்ேல். 

1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

DOA, DAPH DAD, AAIB, SLCARP, 

HARTI, NLDB, MLEL, NADSA 

 

 PC & DS/GA 

 

MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

11.1. கோழிலுக்கான ஆற்றகல விருே்தி கசய்ேல், முகாகமே்துவ 

மாற்றே்கே ஏற்படுே்ேல் ஆகியன அைங்கலாக விவசாயே்தில் 

பால்நிகல கமய அபிவிருேத்ிற்கு உேவுேல்.     

11.2. விவசாயே்தில் இகளஞரக்ள் ஈடுபடும் வககயில் அவரக்கள 

ஊக்குவிக்க நவீன கோழில்நுை்பங்ககள பின்பற்றுேல் மற்றும் 

டிஜிைை்ல்மயப்படுே்ேல், நிதிக்கான அணுகல் என்பன தபான்ற 

கபாருே்ேமான சரியான நைவடிக்ககககள எடுே்ேல்.   

11.3. தமற்குறிே்ே 1.5 இற்கான இகணப்பு 

11.4. தமற்குறிே்ே 1.6 இற்கான இகணப்பு  

11.5. தமற்குறிே்ே 1.8 இற்கான இகணப்பு  

11.6. தமற்குறிே்ே 2.12 இற்கான இகணப்பு  

11.7. தமற்குறிே்ே 5.2 இற்கான இகணப்பு 

11.8. தமற்குறிே்ே 6.2 இற்கான இகணப்பு 

11.9. தமற்குறிே்ே 7.4 இற்கான இகணப்பு  

11.10. தமற்குறிே்ே 10.7 இற்கான இகணப்பு   
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கருப்கபாருள் பிைிவு (8) 

காலநிகல கநகிழ்ேன்கமயும்  ஏகனய இைை் 

முகாகமே்துவமும்   

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 12. விவசாய முகறகமகளின் காலநிகலக்கு ஈடுககாடுக்கும் 

ேன்கமகய அதிகைிக்கும் முகமாக ேகுந்ே ேழுவல் மற்றும் 

ேணிப்பு நைவடிக்கககள் பின்பற்றகல ஊக்குவிே்ேல். 

9 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

DOA, DAPH, DAD, NIPHM, PMB, 

SLCARP, HARTI, NFS, 

CFC, CCFC, NLDB, MLEL, NADSA 

 

 PC & DS/GA 

 

DOM, DI, MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

12.1. வானிகலச ் சுை்டி கமயக் காலநிகல இைர ் முகாகமே்துவக் 

கருவிசாேனங்ககள வடிவகமே்துப் பயன்படுே்துேல்.  

12.2. வானிகல அவோன நிகலயே்தினதும் ஏகனய உரிய நிரல் 

முகவரந்ிகலயங்களினதும் ஒே்துகழப்பில் ஒவ்கவாரு பருவ 

காலம் ஆரம்பமாகுவேற்கு குகறந்ேது ஒரு மாே காலே்திற்கு 

முன்னர ்ஒரு பருவகால விவசாய சந்திப்பு ஆதலாசகன (AMA) 

வழங்கும் கபாறிமுகறகயே் ோபிே்ேல்.  

12.3. காலநிகல மாற்றே்திற்கும் தேசிய ரீதியில் நிரண்யமாகிய 

பங்களிப்புகளுக்குமான (NDC) தேசிய ேழுவல் திை்ைே்தில் (NAP) 

இனங்காணப்பைட்ுள்ள விவசாயம் சம்பந்ேமான கசயல்ககள 

பின்பற்றுேல்.   

12.4. உயிரற்ற மற்றும் உயிரியல் அழுே்ேங்களுக்காக, காலநிகல 

கநகிழ் விவசாயே்திற்கு உேவுவேற்கு இனப்கபருக்க நிகழ்சச்ி 

திை்ைங்ககளயும் மற்றும் கோழில்நுை்ப அபிவிருே்திகயயும் 

கோைரந்்து தமற்ககாள்ளல் மற்றும் தமலும் வலுப்படுே்துேல்.  

12.5. விவசாயே்தில் மீளப்புதுப்பிக்கே்ேகு சக்திகயப் பயன்படுே்ே 

நிதி ஊக்குவிப்புே் திைை்ங்ககள முன்கமாழிந்து பின்பற்றுேல். 

12.6. ோவர உயிரணுே்திணிகவ எரிப்பகே அகேரியப்படுே்ேவும்  

அேகன ககாம்தபாஸ்ைட்ு உரமாகப் பரிவரே்்ேகன கசய்யவும் 

நைவடிக்ககககள எடுே்ேல்.  

12.7. தமற்குறிே்ே 1.3 இற்கான இகணப்பு  

12.8. தமற்குறிே்ே 1.7 இற்கான இகணப்பு  

12.9. தமற்குறிே்ே 8.1 இற்கான இகணப்பு  

ககாள்ககக் கூற்று 13. திடீை் காலநிகல மாற்றங்ககளயும் மற்றும் ஏகனய 

அனைே்்ேங்ககளயும் சமாளிக்கக் கூடிய வககயில் நகை 

மக்ககளயும் கிைாமிய மக்ககளயும் ஒன்றிகணே்து உணவு  

முகறகமககள வலுப்படுே்ேல்.  

9 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 DOA, DAPH, DAD, NIPHM, PMB, 

SLCARP, HARTI, NFS, 

CFC, CCFC, NLDB, MLEL, NADSA 

 

 PC & DS/GA 

MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

13.1. குறிப்பாக நகரப் பகுதியில், விதஷை சூழ்நிகலகளில் உணவுே் 

தேகவகயப் பூரே்்தி கசய்யும் கபாருைட்ு கநருக்கடி முகாகம 

கபாறிமுகறககளப் பின்பற்றுேல். 

13.2. கிராம நகரப்புற மக்களுக்கு இகையிலுள்ள இகணப்கப 

வலுப்படுே்ே நகரப்பகுதி உணவு முகறகமயின் முக்கியமான 

விைய அம்சங்ககள இனங்கண்டு வலுப்படுே்துேல்.   

13.3. நகரப் பகுதி உணவு முகறகமகளுக்கு உேவும் முகமாக 

மே்திய, மாகாண மற்றும் மாவை்ை மைை்ங்களிலான நிருவாகம் 
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அைங்கலாக அகமசச்ுகளுக்கு இகையில் ஒரு முக்கியமான 

குழுகவே் ோபிே்ேல். 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

 13.4. தமற்குறிே்ே 12.1 இற்கான இகணப்பு 

13.5. தமற்குறிே்ே 12.2 இற்கான இகணப்பு 

13.6. தமற்குறிே்ே 12.3 இற்கான இகணப்பு  

13.7. தமற்குறிே்ே 12.4 இற்கான இகணப்பு  

 

கருப்கபாருள் பிைிவு (9) 

அறிவு முகாகமே்துவமும் விவசாய விைிவாக்கலும்  

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 14. ஆைாய்சச்ி, அபிவிருே்தி மற்றும் விவசாய விைிவாக்கல் 

முகறகமகள், விவசாயே் துகறயுைன் சம்பந்ேமான 

ஆை்தசைப்்பு ஆகியவற்கற  முகாகம கசய்யும் கபாருைட்ு 

தகந்திை ைதீியில் கைட்ுப்பாடுகைய ஒரு ேகவல் அபிவிருே்தி 

மற்றும் ேகவல் பைம்பல் முகறகமகயே் ோபிே்ேல்.  

1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15 DOA, DAD, DAPH, PMB, SLCARP, 

HARTI, NFS, 

NLDB, MLEL, NADSA 

 

 

 PC & DS/GA 

 

MASL 

DI, DOM 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள் 

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

14.1. தேசிய அபிவிருே்தி குறிக்தகாள்ககள அகைவதில் ஒரு தகள்வி 

கமய விவசாய ஆராய்சச்ி நிகழ்சச்ிே் திை்ைே்கே ேயாரிே்ேல். 

14.2. கோழில்நுைப் அபிவிருே்தியின் நிமிே்ேம் ஆ.அ. ஐ ஊக்குவிக்க 

சரியான ஊக்குவிப்புே் திைை்ங்ககள (நிதி மற்றும் கபௌதீக) 

முன்கவே்ேல். 

14.3. ேனியார-்கபாதுப்-பங்காளிே்துவே்தின் ஊைாக, முன்னுரிகம 

பயிரக்ளில் கலப்புப் பயிரினங்ககளயும் அதிக விகளசச்கல 

ேரும் இனங்ககளயும் உற்பே்தி கசய்ய ஆராய்சச்ியிலும் அதே 

தபால் அபிவிருே்தியிலும் முேலீடு கசய்ேல். 

14.4. விவசாயக் கல்விக்கு ஆரம்பநிகல, இரண்ைாம்நிகல மற்றும் 

மூன்றாம்நிகல ஆகிய மைை்ங்களில் வசதிகசய்து அே்ேககய 

கல்விகய வலுப்படுே்துேல்.  

14.5. கோைரச்ச்ியாக இற்கறப்படுே்ேவும் இலகுவாக கபாதுமக்கள் 

அணுகவும் கூடிய உண்கமக் கால விவசாயே் ேரவுே் ேளே்கே 

ோபிே்ேல். 

14.6. விவசாயப் பாைே்கே குகறந்ேபைச்ம் க.கபா.ே. சா/ே பரீைக்ச 

(KSA) வகரயாவது படிப்படியாக ஒரு கைை்ாயப் பாைமாகக் 

கூை்டிகணேே்ல்.   

14.7. டிப்தளாமா மற்றும் பை்ைோரி மாணவர ்மை்ைங்களில் விவசாய 

பாைவிோனே்திற்கு ஒரு தேகவ-கமய அணுகுமுகற பற்றிய 

புராேன நவீன விவசாயே் கோழில்நுை்பங்களில் அதிகளவில் 

திறன்கள் அபிவிருே்திகயக் கூை்டிகணேே்ல். 

14.8. ஒரு சந்கே-கமய விவசாய விரிவாக்கல் முகறகமகயப் 

பின்பற்றுேல். 
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14.9. உற்பே்தியாளரக்ளுக்கு பயனுள்ள விேே்தில் ேகவல் பரம்பல் 

கசய்யப்படுகின்றோ என்பகே உறுதிகசய்துககாள்வேற்கு  

ே.கபா.ப. முகறகமகய வலுப்படுே்துேல்.   

14.10. DOA, PDOA, இலங்கக மகாவலி அதிகார சகப மற்றும் ேனியார ்

துகற விரிவாக்கல் முகறகம ஆகியவற்றுக்கு இகையில் 

வலிகமயான ஒரு இகணப்பில் முக்கியமாக ஒருங்கிகணந்ே 

விவசாய விரிவாக்கல் முகறகமகயே் ோபிே்ேல்.  

14.11. ஆகக்குகறந்ேது NVQ 4 ஆம் மை்ைே் ேகககமயுகையவரக்கள  

ஆரம்ப மை்ைே்தில்/கிராம மை்ைே்தில் விவசாய விரிவாக்கல் 

உே்திதயாகே்ேரக்ளாக, புதிோக ஆை்தசரே்்துக் ககாள்ளல்  

அைங்கலாக ஆரம்ப மை்ை விரிவாக்கல் மாதிரிககள மீளாய்வு 

கசய்ேல்.   

14.12. புதிய கோழில்நுை்பங்கள் பற்றிய விழிப்புணரக்வ ஏற்படுே்தி 

அந்ேே் கோழில்நுைப்ங்களின் பிரதயாகேக்ே ஊக்குவிே்ேல் - 

ேகவல் பரம்பலுக்கான ககயைக்கே ்கோகலதபசி/ேரவு கைப் 

கோழில்நுைப்ங்களின் பிரதயாகம் மற்றும் உண்கமக் காலப் 

பின்னூை்ைல் (ASCs களில் AIs, ARPAs, கமக்காரர ் குழுக்களின் 

ேகலவரக்ள்) 

14.13. விவசாயிகள் சான்றுகளின் அடிப்பகையில் தீரம்ானங்ககள 

தமற்ககாள்ள உேவும் வககயில் அவரக்ளுக்கு ஆதலாசகன 

ஆேரவு தசகவகய வழங்குேல். 

14.14. ஒரு சந்கே-கமய விவசாய விரிவாக்கல் முகறகமகய FO, 

DECs களின் ஈடுபாடு) ோபிேே்ல்.  

14.15. சந்கேே் ேகவல்ககள பரம்பல்கசய்ய  விகனே்திறன் வாய்ந்ே 

ஒரு முகறகமகயப் பின்பற்றுேல். 

14.16. உரேத்ினதும் பூசச்ிநாசினிகளினதும் நியாயமான பாவகன 

பற்றிய அறிகவ வளரே்்ேல். 

14.17. விவசாய விரிவாக்கல் முகறகமயிலுள்ள உே்திதயாகே்ேரக்ள் 

மீது இலக்குக்ககாள்கின்ற அறிவு வளரே்்ேல் கமய நிகழ்சச்ிே ்

திை்ைங்ககள நைே்துேல். 

14.18. ேகுதி அடிப்பகையிலான ஒரு திை்ைே்தின் (மிகசச்ிறந்ே உகந்ே 

மாதிரிகள்) ஊைாக, விவசாயம் சம்பந்ேமான கோழில்களுக்கு 

ஆை்தசரப்்பேற்கான ேகவுதிறகனே் ேயாரிே்து பின்பற்றுேல். 

14.19. விவசாயே்தில் தேரச்ச்ியுகைய கோழிலாளரின் ஈடுபாைக்ை 

அதிகரிக்க ஒரு கபாறிமுகறகயே் ேயாரிே்துப் பின்பற்றுேல். 

14.20. சரியான நவீனே் கோழில்நுை்பங்கள் கோைரப்ான அறிகவ 

உற்பே்தியாளரக்ளுக்கு மேத்ியில் வளரக்்கும் தநாக்கில் கவளி 

நிகழ்சச்ிே் திை்ைங்ககள நைே்துேல்.  

14.21. நாைட்ின் முன்னுரிகமகள் கமய விவசாய ஆராய்சச்ியின் 

நிமிே்ேம் கோைரச்ச்ியாக நிதிககள ஒதுக்குவேற்கான ஒரு 

கபாறிமுகறகயே் ேயாரிேே்ல். 
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14.22. விவசாயே் கோழில்நுை்பங்ககளப் பயன்படுே்துகின்ற தபாது 

ஏற்படுகின்ற கோழில் ஆபே்துக்ககளக் குகறக்கப் பயிற்சி 

நிகழ்சச்ிே் திை்ைங்ககளே் ேயாரிேத்ுச ்கசயற்படுே்துேல். 

14.23. கமக்காரர ்கமய களப் பாைசாகலகள் (FFS) அணுகுமுகறகய 

ஒரு பயனுள்ள ேகவல் பரம்பல் வழிமுகறயாகப் பின்பற்றுேல்.  

14.24. தமற்குறிே்ே 5.6 இற்கான இகணப்பு  

14.25. தமற்குறிே்ே 11.1 இற்கான இகணப்பு  

14.26. தமற்குறிே்ே 11.2 இற்கான இகணப்பு  

 

கருப்கபாருள் பிைிவு (10) 

நிருவாகமும் கசயற்பாடுகள் முகாகமே்துவமும் 

அகைய 

தவண்டிய 

ககாள்ககக் 

குறிக்தகாள்கள் 

நிகலயான 

அபிவிருே்தி 

குறிக்தகாள்களுக்கான 

(நி.அ.கு.) இகணப்பு 

கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய 

நிறுவனங்கள் 

ககாள்ககக் கூற்று 15. நிகலயான விவசாய அபிவிருே்தியின் நிமிே்ேம் பைந்ே ஒரு 

அக்ககறயுகைய ேைப்புப் பங்குபற்றகலக்ககாண்டு தேசிய 

மை்ைே்திலும் மற்றும் உள்ளூை் மைை்ே்திலும் கருே் திை்ைங்கள் 

கசயற்படுே்துகக, கண்காணிப்பு மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் 

நிமிே்ேம்  நிறுவனசாை் கூை்டிகணந்ே ஒரு கபாறிமுகறகய 

வலுப்படுே்ேல். 

10 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 DOA, DAD, NIPHM, PMB, DAPH, 

SLCARP, HARTI, NFS, 

CFC, CCFC, NLDB, MLEL, NADSA 

 

 PC & DS/GA 

 

DI, DOM, MASL 

 

கமக்காரர ்அகமப்புகள், 

பல்ககலக் கழகங்கள், 

கோழில்முகற சங்கங்கள், 

ேனியார ்துகற, சரவ்தேச 

ஆராய்சச்ி நிறுவகங்கள், 

அபிவிருே்திப் பங்காளிகள்  

ககாள்கக சாரந்்ே 

கசயற்பாடுகள் 

15.1. மாகாண மற்றும் உள்ளூராை்சி மன்ற அகமப்புகளுைன் கூடிய 

இகணப்புகள் அைங்கலாக ஒரு ககாள்கக கசயற்படுே்துககக் 

கண்காணிப்பு மதிப்பீைட்ுக் குழுகவ (க.ம.)/தேசிய ககாள்கக 

முகாகமே்துவக் குழுகவ (ஒரு TOR ஐ உள்ளிைட்ு) ோபிே்ேல்.  

15.2. குறிே்ே விவசாயக் ககாள்கக அனுசரிக்கப்படுகின்றோ மற்றும் 

நுகரத்வார ் உற்பே்தியாளர ் இலாபங்கள் அதிகரிக்கின்றனவா 

என்பகே உறுதிகசய்துககாள்ள அகமசச்ுக்களின் நிரல் முகவர ்

நிகலயங்களுக்கு இகையில் பயனுள்ள ஒரு ஒருங்கிகணப்பு 

முகறகமகய ோபிே்ேல்.   

15.3. உற்பே்தியாளரக்ளுக்கும் நுகரத்வாருக்கும் விகல சாரப்ாக 

ஆேரவளிக்க நிகலயான ஒரு வரிவிதிப்பு அரசிகறக் 

ககாள்கக முகறகமகய பின்பற்றுேல். 

15.4. வருைாந்ே/பருவகால உற்பேத்ி இலக்குகளினது அடிப்பகையில் 

இறக்குமதிககள ஒழுங்குறுே்துேல். 

15.5. ஒவ்கவாரு நிரல் முகவரந்ிகலயமும் அகவ ஒன்றுக்ககான்று 

இகணயாக உேவக்கூடிய வககயில் அவற்றின் கை்ைாயே ்

கோழிற்பாடுககளயும் பணிககளயும் மீளவகரயகற கசய்து 

விவசாயக் ககாள்ககயின் கசயற்படுே்துககக்கும் பகுே்ேறிவு 

ரீதியான தீரம்ானகமடுே்ேலுக்கும் உேவுேல்.   

15.6. தேசிய திை்ைமிைல் திகணக்களே்தினது ேகலயீைட்ின் (ஏகனய 

கபாருே்ேமான உரிய நிறுவனங்களுைன் இகணந்து) ஊைாக 
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ககாள்கககய ஒன்றிகணப்பேற்கான ஒரு கபாறிமுகறகயப் 

பின்பற்றுேல்.   

15.7. உணவு முகறகமயில் ஒரு அரச ேகலயீைட்ுச ் கசயலாற்றுகக 

கமயப் பணி மதிப்பீைட்ு முகறகமகயப் பின்பற்றுேல். 

15.8. ஒழுங்குவிதிககள கசயற்படுே்துவதில் ஒருங்கிகணப்பு கசய்ய 

முகவரந்ிகலயங்ககள ஊக்குவிப்பது அைங்கலாக உரிய  

சை்ைங்ககள/கை்ைகள சை்ைங்ககளயும், ஒழுங்குவிதிககளயும் 

இற்கறப்படுே்துேல்/அபிவிருே்தி கசய்ேல், கசயற்படுே்துேல். 

15.9. விவசாயே்தில் தேசிய, பிராந்திய மற்றும் உள்ளூர ்மை்ைங்களில் 

தீரம்ானகமடுக்கும் நைபடிமுகறயில் கமக்காரரக்ளினதும், 

விஞ்ஞானிகளினதும், கல்விமான்களினதும், ேனியார ் துகற, 

அரச சாரப்ற்ற நிறுவனங்களினதும்(NGOs)/சமுோய அடிப்பகை 

நிறுவனங்களினதும் (ச.அ.நி.) ஈடுபாைட்ில் சம்பந்ேப்படுகின்ற 

பங்குபற்றல் அணுகுமுகறககளப் பின்பற்றுேல்.    

15.10. விவசாயம் சம்பந்ேமான சை்ைங்கள் மீறப்படுவேற்கு எதிரான 

ேண்ைகன சார ் நைவடிக்கககள் அைங்கிய ஒழுங்குவிதிககள 

விதிே்ேல்.  

15.11. விவசாயம் சம்பந்ேமான தீரம்ானகமடுே்ேல் நைபடிமுகறயில் 

ேனியார ் துகறகயயும் அபிவிருே்திப் பங்காளிககளயும் 

சம்பந்ேப்படுே்துேல்.  

15.12. விவசாயப் பிரிவுே் ேனியார ் துகற முகவரந்ிகலயங்களின் 

கோழில் அபிவிருே்தி சாரந்்ே திை்ைே்கே கசயற்படுே்ே ஒரு 

கபாறிமுகறகயப் பின்பற்றுேல். 

15.13. உப துகறகள் முழுதிலும் விவசாயே்தில் ஒரு கசயலாற்றுகக 

கமய கவகுமதி முகறகமகயே் ோபிே்ேல்.  

15.14. குறிப்பாக புதிய இயந்திராதிகளினதும் மற்றும் கோழில் 

நுை்பங்களினதும் பாவகனயில் விவசாய அபிவிருே்திற்கு 

ேகையாக அகமகின்ற நிதி மற்றும் ஒழுங்குறுே்துகக சாரந்்ே 

ேகைககள நீக்க நைவடிக்ககககள எடுே்ேல்.   

15.15. பயனுள்ள கசயற்படுே்துகக நிமிே்ேம் விவசாயம் சம்பந்ேமான 

சை்ைங்களுக்கும் மற்றும் ஏகனய பிற ககாள்கககளுக்கும் 

இகயந்கோழுகுேல். 

15.16. தமற்குறிே்ே 5.1 இற்கான இகணப்பு  

15.17. தமற்குறிே்ே 14.9 இற்கான இகணப்பு  
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கபாறுப்புக்கூற தவண்டிய நிறுவனங்களின் சுருக்கப் கபயைக்ள் 

AAIB  விவசாய கமநலக் காப்புறுதி சகப     NIPHM  தேசிய அறுவகைக்கு பின்-முகாகமே்துவ நிறுவகம்  

CCFC   ககாழும்பு வரே்்ேக உரக் கூைட்ுே்ோபனம்    NLDB   தேசிய கால்நகைகள் அபிவிருே்தி சகப  

CFC   இலங்கக உரக் கூைட்ுே்ோபனம்       

DAD  கமநல அபிவிருே்திே் திகணக்களம்     

DAPH  விலங்கு உற்பே்தி சுகாோரே ்திகணக்களம்     

PMB  கநல் சந்கேப்படுே்ேல் சகப      PC   மாகாண சகப  

DOA  விவசாயே் திகணக்களம்     SLCARP  இலங்கக விவசாய ஆராய்சச்ிக் ககாள்கக சகப  

DOI  நீரப்்பாசனே் திகணக்களம்     SLSI  இலங்கக நியமங்கள் கைை்களகள் நிறுவகம்  

DOM  வானிகல அவோன நிகலயம்  

DS  மாவை்ை கசயலகம்  

DWLC  வன சீவராசிகள் பாதுகாப்புே் திகணக்களம்  

FCA  உணவுக் கைட்ுப்பாைட்ு நிருவாகே் திகணக்களம்   

HADABIMA ஹரிே்ே ேனவி பிம் சங்வரே்ே்ன மே்தியம அதிகாரிய  

HARTI  கஹக்ைர ்ககாப்தபகடுவ விவசாய ஆராய்சச்ிப் பயிற்சி நிறுவகம் 

MASL  இலங்கக மகாவலி அதிகார சகப  

MLEL   வ/ப மகாவலி கால்நகைகள் கோழில்முயற்சி நிறுவனம்  

NADSA  தேசிய விவசாய அபிவிருேத்ிக் குடிதயற்ற அதிகார சகப  

NFPB  தேசிய உணவு ஊக்குவிப்புப் பணியகம்   

NFS  தேசிய உர கசயலகம்  

 


