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1. அறிமுகம் 

 

1.1. 2022/23 பபரும்யபோகத்தில் பநற் பயிரச் ் பச ்ணக நிமித்தம் விவசோயிகளுக்கு இரசோ ன 

உரங்கணளயும் மற்றும் யசதன உரங்கணளயும் வழங்க அரசோங்கம் தீரம்ோனித்துள்ளது.  

1.2. அபிவிருத்திக் கருத் திட்டங்களுக்கு என இலங்ணகக்கு ஏற்கனயவ வழங்கப்படட்ுள்ள 

பவளிநோடட்ுக் கடன் நிதிகணளப் ப ன்படுத்தி இரசோ ன உரங்கள் இறக்குமதிக்கு நிதி 

அளிக்கப்படும். இந்த இரசோ ன உரங்கணள பகோள்வனவு பச ்வதற்கு சரவ்யதச யபோட்டி 

யகள்விமனு நணடமுணற பின்பற்றப்படும்.  

1.3. அதற்கிைங்க, யூரி ோ உரத்ணத இறக்குமதி பச ்  110 மில்லி ன் ஐஅ படோலரக்ள் ஒரு 

உலக வங்கிக் (உவ) கடனோக ப ன்படுத்தப்படும். யமலும் மியுயரடட்ுப் பபோட்டோசி த்ணத 

(MOP) இறக்குமதி பச ்  40 மில்லி ன் படோலரக்ள் ஆசி  அபிவிருத்தி வங்கி (ஆஅவ) 

வழங்கியின் கடன் நிதிகளிலிருந்து பசலவுபச ் ப்படும். வட்டி நீங்கலோக இந்தக் கடன் 

பதோணகயின் மீள்பகோடுப்பனவுப் பபறுமோனம் 54 பில்லி ன் ரூபோவோகும். மீளசப்சலுத்தப் 

படும் பபோறுப்யபற்க யவை்டி  விணல, அந்த யநரத்தில் கோைப்படுகின்ற ரூபோ நோை  

மோற்றுப் பபறுமோன அடிப்பணடயில் படிப்படி ோக நிரை்யிக்கப்படும். யமலும், இந்தி  

நிரல் கடன் வசதியின் கீழ் இறக்குமதி பச ் ப்படட்ு உரக் களஞ்சி சோணலகளில் ஏலயவ 

களஞ்சி ப்படுத்தப்படட்ுள்ள யூரி ோ உரங்கள் முதலோவது போவணனக்கோக ப ன்படுத்தப் 

படும்.  

1.4. இது, அரசோங்கத்திற்கு அதிக பசலவு என்பதோல் உரப் பபறுணக முதல் விவசோயிகளுக்கு 

உரம் ணக ளிக்கப்படும் வணர ோன அணனத்து நடவடிக்ணககளிலும் அதிக கவனத்ணத 

பசலுத்த  யவை்டும்.   

1.5. எதிரவ்ரும் பயிரச்ப்ச ்ணகப் யபோகத்தில் இரசோ ன உரங்களின் பகிரந்்தளிப்பு மற்றும் 

போவணன பற்றி  விபரம், இந்த பச ற்போட்டிற்கு பபோறுப்புணட  சகல தரப்புகளினதும் 

அபிப்பிரோ ங்கணளயும் ஆயலோசணனகணளயும் கருத்திற்பகோை்டு, இந்த வழிகோட்டலில் 

தரப்படட்ுள்ளது.  

 

2. உரங்ககள பெறல் மற்றும் உகறயிலிடுதல் 

 

2.1. இறக்குமதி பசய்யெ்ெட்ட இரசாயன உரங்கள்  

2.1.1. விநிய ோகத் தரப்புகள் யகள்வி மனுவில் ணகப ோப்பமிடட்ு சமரப்்பித்த உடன் யகள்வி 

மனு ஆவைத்திலுள்ள ஒப்பந்த உடன்போட்டில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தணனகள் 

ஏற்புணட தோகும். துணறமுகத்தில் உரம் இறக்கல் மதிப்போ ்ணவ யமற்பகோள்வதற்கு 

இலங்ணக நி மங்கள் கட்டணளகள் நிறுவகத்திலிருந்து (இநிகநி) 1720 ISO தர நி ம 

சோன்றிதணழ பபற்ற ஒரு சு ோதீன உர இறக்கல் துணறமுக முகவரந்ிணல த்ணதயும் 

மற்றும் உரத்தின் தரத்ணத உறுதிப்படுத்திக்பகோள்ள  உரத்ணத யசோதணனயிடுவதற்கு 

17025 ISO தர நி ம சோன்றிதணழ பபற்ற ஒரு பகுப்போ ்வு முகவரந்ிணல த்ணதயும் 

(யகள்வி மனு ஆவைத்தில் குறிப்பீடு பச ் ப்படட்ுள்ளவோறு) இலங்ணக நி மங்கள் 

கட்டணளகள் நிறுவகத்தின் (இநிகநி) ஆயலோசணனண  பபற்று யதசி  உர பச லகம் 

(யதஉபச) பப ரக்ுறித்து நி மிக்கும்.   

2.1.2. சகல பகுப்போ ்வுகளும் இநிகநி நி மங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தகவுதிறன்களின் 

வணர ணறகளுக்கு இைங்க யமற்பகோள்ளப்படுதல் யவை்டும். யமலும், உரங்கள் 

வந்திறங்கும் துணறமுகத்தில் பபற்றுக்பகோள்ளப்படும் உர மோதிரிகள் யநரடி ோக,  

யதஉச பைிப்போளர ் பப ரக்ுறித்து பைிக்கின்ற பகுப்போ ்வு ஆ ்வுகூடங்களில் 

பரியசோதணனயின் நிமிதத்ம் அனுப்பி ணவக்கப்படுதல் யவை்டும். குறித்த சு ோதீனப் 

பகுப்போ ்வு முகவரந்ிணல ம் இநிகநி நி மங்களுக்கு இைங்க பபறுயபறுகணள 

உறுதிபச ்த உடன், கமதப்தோழில் அணமசச்ினோல் (கஅ) யகள்வி மனு ஆவைத்தில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கப்பற்சரக்குகள் அட்டவணையின் பிரகோரம், விநிய ோகத் தரப்பு 
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உர இறக்கல் பசலவுப்பட்டி ணலயும் (உஇபச) உரம் வந்தணடயும் துணறமுகத்திற்கு 

உரி  கப்பற்சரக்கு பசலணவயும் யகோரலோம். 

2.1.3. உரம் விடுவிக்கப்படும் துணறமுகத்திற்கு உர கப்பற்சரக்கு கிணடத்த உடன், அந்த 

விடுவித்தல் சம்பந்தமோன விட ங்கள் பகோள்வனவுத் தரப்பினோல் ஒழுங்குபச ் ப் 

படுதல் யவை்டும். அதற்கிைங்க, துணறமுக அதிகோர சணப  கட்டைங்கள் (துஅசக), 

கப்பற்சரக்குக் கட்டைங்கள், சுங்கக் கட்டைங்கள், உணறயிடுதலுக்கோன பசலவுகள், 

ஏற்றல் இறக்கல் பசலவுகள் மற்றும் உரம் வந்தணடயும் துணறமுகத்திலிருந்து வ/ப 

இலங்ணக உரக் கூடட்ுத்தோபனம் (இஉகூ)/வ/ப பகோழும்பு வரத்்தக உரக் கூடட்ுத ்

தோபனம் (பகோவஉகூ) மற்றும் கமநல யசணவ நிணல ங்கள் (கயசநி) என்பவற்றுக்கு 

எடுத்துச ் பசல்வதற்கோன பசலவுகள் என்பன பபோருத்தமோனவோறு பகோள்வனவுத ்

தரப்பினோல் பபோறுப்யபற்றுக் பகோள்ளப்படுதல் யவை்டும்.  

  

2.2. இரசாயன உரங்ககள எடுத்துசப்சல்லல்  

 

2.2.1. முதல் கட்டம் - உரம் வந்தகடயும் துகறமுகத்திலிருந்து இஉகூ, பகாவஉகூ 

ஆகியவற்றின் பிரதான உரக் களஞ்சியசாகலகளுக்கு எடுத்துசப்சல்வதற்கான 

ஒழுங்குகள்  

துணறமுகத்திலிருந்து பலோறிகளுக்கு ஏற்றப்படும் உர உணறகள் (50 கிகி) இஉகூ / 

பகோவஉகூ களஞ்சி சோணலகளுக்கு எடுத்துசப்சல்லப்படுதல் யவை்டும். பமோத்த உர 

அளவில், இஉகூ மற்றும் பகோவஉகூ அவற்றின் பகோள்திறன்களின் அடிப்பணடயில் 

முணறய  அணவ 60% உரத்ணதயும் 40% உரத்ணதயும் ணக ோளும்.  

அரசோங்கத்திற்கு பசோந்தமோன ஒவ்பவோரு உரக் கூடட்ுத்தோபனத்தினதும் களஞ்சி க் 

பகோள்திறன்கள் (பின்னிணைப்பு 1), யதரந்்பதடுத்த இடங்களுக்கு உரங்கணள எடுத்து 

பசல்வதற்கோன வோகனத் யதணவப்போடுகள் (பின்னிணைப்பு 2), யதணவ ோன மனித 

மைித்தி ோலங்கள் (பின்னிணைப்பு 3) மற்றும் உர விநிய ோக கோல அட்டவணை 

(பின்னிணைப்பு 4) யதணவ ோன எரிபபோருள் விபரங்கள் (பின்னிணைப்பு 5) என்பன 

இத்துடன் இணைக்கப்படட்ுள்ளன.   

 

2.2.2. இரை்டாம் கட்டம் - கால வகரயகறகள் அடங்கலாக உரங்ககள உரக் களஞ்சிய 

சாகலகளிலிருந்து கபசநி வகர எடுத்துசப்சல்வதற்கான ஒழுங்குகள்  

உரம் பிரதோன களஞ்சி சோணலயிலிருந்து அரசோங்கத்திற்கு பசோந்தமோன இரை்டு 

உரக் கூடட்ுத்தோபனங்களுக்கும் உரி  பிரோந்தி  களஞ்சி சோணலகளுக்கு அல்லது 

யநரடி ோக கயசநி நிணல ங்களுக்கு எடுத்துசப்சல்லப்படுதல் யவை்டும். விரிவோன 

உரம் ஏற்றிசப்சல்லல் திட்டம் (பின்னிணைப்பு 2) யதஉபச பைிப்போளரினதும் மற்றும் 

கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் (கஅதி) ஆணை ோளர ் நோ கத்தினதும் 

(ஆநோ) இைக்கப்போடட்ுடன் அரசோங்கத்திற்கு பசோந்தமோன இரை்டு உரக் கூடட்ுத் 

தோபனங்களினோலும் விநிய ோகிக்கப்படும். உர விநிய ோகத் திட்டம் விதி, இஉகூ, 

பகோவஉகூ, கஅதி என்பவற்றின் இணைத்தளங்களில் யமயலற்றம் பச ் ப்படும்.  

 

3. உர ெகிர்ந்தளிெ்பு 

 

3.1. 2000 இன் 46 ஆம் இலக்கக கமநல அபிவிருத்தி சட்டத்தின் பிரகோரம் ஒவ்பவோரு விவசோயி 

பற்றி  எல்லோ விபரங்கணளயும் கயசநி ஊடோக யபைி இற்ணறப்படுதத்ுவது கஅதி இன் 

பபோறுப்போகும். அதற்கிைங்க, உரங்கணள பகிரந்்தளிக்க முன்னர ்நன்ணமபபறுநரக்ளின் 

பட்டி ல் கஅதி இன் இணை த்தளத்திற்கு யமயலற்றம் பச ் ப்படும். போல்நிணலயின்  

அடிப்பணடயில் ஏதோவது போரபடச்மில்லோமல் சமமோன பவளிப்பணட ோன ஒரு வித்தில் உர 

பகிரந்்தளிப்ணப உறுதிபச ்வது இதன் யநோக்கமோகும். முதி வரக்ள் மற்றும் ஊைமுற்ற 
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நபரக்ள் அல்லது நீை்டகோலம் யநோ ்வோ ்ப்படட்ுள்ள யநோ ோளிகள் யபோன்ற போதிக்கக் 

கூடி  மக்கள் மீது வியேட கவனம் பசலுத்தப்படும். உர பகிரந்்தளிப்பு ஆரம்பிக்கப்படும் 

யபோது, ஊைமுற்ற மற்றும் நீை்டகோலம் யநோ ்வோ ்ப்படட்ுள்ள விவசோயிகளின் பட்டி ல் 

கயசநி இல் கிணடக்கசப்ச ் ப்படுதல் யவை்டும்.   

3.2. உரத்தின் யதணவ விவசோ த் திணைக்களத்தின் (விதி) பைிப்போளர ்நோ கத்தினது (போநோ) 

சிபோரிசுகளின் அடிப்பணடயில் (பின்னிணைப்பு 6) நிரை்யிக்கப்படும். உரங்கள் கயசநி 

மூலம் விநிய ோகிக்கப்படும்.   

3.3. கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திற்கு அவற்றின் கயசநி/கமக்கோரர ் அணமப்புகளில் 

(கஅ) உள்ள ஒவ்பவோரு விவசோயிக்கும் உரி  உர அளவு விநிய ோகிக்கப்படும். அது தவிர 

உரங்கணள பபறுவதற்கு பின்பற்ற யவை்டி  நணடமுணற பதோடரப்ோக விழிப்புைரண்வ 

ஏற்படுத்தும் பபோறுப்பு கயசநி களுக்கு இணைக்கப்படட்ுள்ள கள உத்திய ோகத்தரக்ளுக்கு 

உரி தோகும். யமலும், இந்த ஆவைத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பதோடரப்ுபகோள்ளக்கூடி  

விபரங்களின் ஊடோக கஅதி ஐ பதோடரப்ுபகோை்டு விசோரித்து யமலும் அதிக விபரங்கணள 

பபற்றுக் பகோள்ளலோம்.  

3.4. கஅதி, மகோவலி அதிகோர சணப மற்றும் நீரப்்போசனத் திணைக்களம் என்பவற்றினது 

ஏற்போடுகளின் கீழ் கமக்கோரர ்அணமப்புகள் (கஅ) தோபிக்கப்படும். சமுதோ ப் பங்யகற்பு, 

சமூகக் கைக்கோ ்வு மற்றும் பவளிப்பணடத்தன்ணம என்பவற்ணற உறுதிபச ்துபகோள்ள 

கூடி  வணகயில் விவசோயிகளுக்கு உரங்கணள விநிய ோகிப்பதற்கு உரி  கஅ சிபோரிசு 

அவசி மோகும். ஒவ்பவோரு பயிரச்ப்ச ்ணகப் யபோகம் ஆரம்பமோகுவதற்கு முன்னர,் கள 

மட்டத்திலோன தகவல்கணள பபற்றுக் பகோள்ளும் முகமோக இந்த கஅ களுடன் அந்தந்த 

அரசோங்க அதிகோரிகள் மூலம் பயிரச்ப்ச ்ணக கூட்டங்கள் அணழக்கப்படட்ு நடத்தப்படும்.   

3.5. தகுதி ோன விவசோயி பின்னிணைப்பு 7 இல் தரப்படட்ுள்ள மோதிரிப் படிவத்திற்கு இைங்க 

உரத்திற்கு விை்ைப்பிக்க யவை்டும். இந்த விை்ைப்பம் கஅதி இணை த்தளத்தில் 

கிணடக்கசப்ச ் ப்படும் அல்லது இதணன விவசோ  ஆரோ ்சச்ி உற்பத்தி உதவி ோளரிடம் 

(விஆஉஉ) இருந்து பபற்றுக் பகோள்ளலோம்.  

3.6. இது தவிர, இந்தப் பபரும்யபோகத்தில், விவசோயிகள் அவரக்ளின் உரத் யதணவகணளப் 

பபற்றுக்பகோள்வதற்கு யதணவ ோன பச ற்போடுகளின் நிமித்தம் யதஉர மற்றும் கயசநி 

என்பவற்றுக்கு ஒன்ணலனில் விை்ைப்பிதத்ு உை்ணம ோன கோல தரவுகணள பபற்றுக் 

பகோள்ளும் வணகயில் யதசி  உர முகோணமத்துவ தரவு முணறணம திடட்மிடப்பட்டவோறு 

ஒரு முன்யனோடிக் கட்டமோக பச ற்படுத்தப்படுதல் யவை்டும்.  

 

4. விவசாயிகள் மீது இலக்குக்பகாள்ளல் 

 

4.1. உரங்கள் கயசநி மற்றும் கஅ ஆகி ன பரஸ்பர ரீதியில் உடன்படட்ுள்ள கயசநி களில் 

அல்லது யவபறோரு இடதத்ில் விநிய ோகிக்கப்படும். திகதியும் யநரமும் கஅ களின் ஊடோக 

கயசநி மூலம் அறிவிக்கப்படும். விஆஉஉ களுக்கு உரத்ணத பகோள்வனவு பச ்தணமக்கு 

ஒரு பற்றுசச்ீடட்ு (பின்னிணைப்பு 8) விநிய ோகிக்கப்படும். உரம் விநிய ோகிக்கப்படும் 

இடத்திலிருந்து விவசோயிகளின் கிரோமங்களுக்கு உரங்கணள எடுத்துசப்சல்வதற்கோன 

உதவியும் ஒருங்கிணைப்பும் ஆகுபசலவு ப னுள்ள விதத்தில் கஅ, கஅதி மற்றும் கயசநி 

கள உத்திய ோகத்தர ் மூலம் வழங்கப்படும். அதத்கண  ஒரு சந்தரப்்பதத்ில், கஅ ஆல் 

விவசோயிகளிடமிருந்து ஏற்றியிறக்கல் பசலவுக் கட்டைத்ணத அறவிடுவதோகவிருந்தோல், 

அதன் நிமித்தம் கஅதி ஆநோ இன் வழிகோட்டல்களில் குறிப்பீடு பச ் ப்படட்ுள்ளவோறு ஒரு 

அங்கீகோரம் பபற்றுக் பகோள்ளப்படுதல் யவை்டும். உரங்கள் குறித்த பிரயதசத்தின் முழு 

பமோத்த பநற் பயிரச்ப்ச ்ணக அளவுக்கு என முன்னர ்நிரை்யித்த விணலயில் கயசநி இன் 

மூலம் விநிய ோகிக்கப்படும்.   

4.2. குணறந்த வருமோனம்/போதிப்புக்குள்ளோகக் கூடி  குழுக்கள் அடங்கலோக விவசோயிகளுக்கு 

கஅதி இன் கீழ் தோபிக்கப்படட்ுள்ள கமநல வங்கியின் மூலம் ஒரு கடன் திட்டம் ஏற்போடு 
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பச ் ப்படும். அது தவிர, 0.2 பெக்யட ர ்அளவோன கோைிகளில் பயிர ்பச ்துள்ள மிகப் 

போதிப்புக்குள்ளோகக்கூடி  சிறுபற்றுநில பநல் விவசோயிகளுக்கு அவரக்ளின் விவசோ  

உற்பத்திக் பகோள்திறன்கணள யமலும் வலுப்படுத்திற்பகோள்ளக் கூடி  வணகயில் யூரி ோ 

உரத்ணத வழங்குவதற்கு கஅ இலங்ணகயில் அதிகம் போதிக்கக்கூடி  மோவட்டங்களில் 

(பின்னிணைப்பு 9) பபோருத்தமோன கருத் திட்டத்ணத பச ற்படுத்தும்.  

4.3. இது வணரயில் தரவுத் தளத்தில் உள்ளடக்கப்படோத விவசோயிகள் தமது உரங்களுக்கோக 

விை்ைப்பிக்கும் யபோது தமது தகவல்கணள தரவுத் தளத்தில் உள்ளீரத்்து இற்ணறப்படுத்தி 

பகோள்ளலோம். எனினும், அவ்வோறு பச ்  முன்னர,் உரி  கமக்கோரரிடமிருந்து ஒரு உர 

விை்ைப்பம் பபற்றுக் பகோள்ளப்படுதல் யவை்டும். யமலும் அந்த விவசோயி உரத்ணதப் 

பபற்றுக் பகோள்ள தகுதியுணட வரோ என்பணத நிசச் ப்படுத்திக் பகோள்ளும் முகமோக ‘உர 

பகிரந்்தளிப்பு’ பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள குழுவிடமிருந்து சோன்றிதழ் பபற்றுக் 

பகோள்ளப்படுதலும் யவை்டும்.  

 

5. மானியங்கள், விகலநிரை்யம் மற்றும் வருமான பசகரிெ்பு 

 

5.1. போநோ/கஅதி 2022/23 பபரும்யபோகத்திற்கு பநற் பயிரச்ப்ச ்ணகயின் நிமித்தம் சிபோரிசு 

பச ்த அளவில் சிபோரிசு பச ் ப்படட்ுள்ள உரங்கள் அரசோங்கம் நிரை்யிதத் விணலயில் 

தகுதியுணட  விவசோயிகளுக்கு இணடயில் பகிரந்்தளிக்கப்படும்.  

5.2. இரசாயன உரங்களின் விகலநிரை்யம் 

5.2.1. இறக்குமதி பச ் ப்பட்ட ஒரு இரசோ ன உர உணறண  (50 கிகி) பநற் பயிரச்ப்ச ்ணக 

நிமித்தம் மோனி மோக வழங்க அரசோங்கம் தீரம்ோனித்துள்ளது. விணல நிரை்யிக்கப் 

படட்ு அறிவிக்கப்படும்.  

5.2.2. எனினும், அந்தத் தீரம்ோனத்ணத எடுத்த யநரத்தில், மூன்று வணக பிரதோன உரங்களின் 

சரவ்யதச சந்ணத விணலகள் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமோக கோைப்பட்டன. அதற்கிைங்க, 

இறக்குமதி விணல குணறவணடந்தோல், உரங்கள் அதிகளவோன விணலகளில் தனி ோர ்

சந்ணதயில் விற்பணன பச ் ப்படுவதோல் நிகழக்கூடி  சோத்தி மோன ஊழணலயும் 

யமோசடிண யும் தடுக்கவும், உரங்களின் யமலதிகப் போவணனண  தடுக்கவும் யவை்டி 

இருப்பதோல் இரசோ ன உரங்களுக்கு மோனி ங்கணள வழங்குவது பபோருத்தமற்ற 

விட மோகும். அரசோங்கம் இந்த பச ன்முணறயின் நிமித்தம் பசலவு பச ்த பமோத்தத் 

பதோணக விணலத் பதோகுப்பின் யபோது கருத்திற்பகோள்ளப்படுதல் யவை்டும். உர 

மோனி ம் கிணட ோதிருக்குமோயின், ஆகக்கூடி  சில்லணற விணல 2003 இன் 09 ஆம் 

இலக்க நுகரய்வோர ்விவகோரங்கள் அதிகோர சணப சட்டத்தின் கீழ் அதிவியேட அரச 

வரத்்தமோனியில் பிரசுரிக்கப்படும்.  

5.3. யூரியா உர விகலநிரை்யம் 

5.3.1. 2022/23 பபரும்யபோகத்திற்கோன யூரி ோ உரம், உர மோனி  நிகழ்சச்ித ்திட்டத்தின் கீழ் 

50 கிகி நிணறயுணட  ஒரு யூரி ோ உணற 10,000.00 ரூபோ விணலயில் விவசோயிகளுக்கு 

விற்பணன பச ் ப்படும்.  

5.3.2. விவசோயிகள் கஅதி இன் போநோ இன் சிபோரிசின் பிரகோரம் தமக்குரி  உர அளவுகணள 

தத்தமது கயசநி களில் அல்லது கஅ இற்கு பசோந்தமோன யவபறோரு இடத்தில், 

பபோறுப்புணட  விஆஉஉ அல்லது கயசநி இன் கமநல பிரோந்தி  உத்திய ோகத்தர ்

(கபிஉ) பப ரக்ுறித்த அலுவலர ்முன்னிணலயில் பகோள்வனவு பச ் லோம்.     

5.3.3. இங்கு இணைக்கப்படட்ுள்ள பற்றுசச்ீடட்ு மோதிரிப்படிவத்தின் பிரகோரம் உரங்கணள 

பகோள்வனவு பச ்தணமக்கோன ஒரு பற்றுசச்ீடட்ு விவசோயிக்கு வழங்கப்படும். அந்தப் 

பற்றுசச்ீடட்ு பபோறுப்புணட  விஆஉஉ அல்லது நி மிக்கப்பட்ட யவபறோரு அலுவலர ்

மூலம் உரக் கை்கோைிப்பு முணறணமயினுள் யமயலற்றம் பச ் ப்படும்.  
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5.4. MOP விகலநிரை்யம் 

5.4.1. அதற்கிைங்க, பபறுணகயின் பின்னர ் உடனடி ோக, ஒவ்பவோரு வணக இரசோ ன 

உரத்தினதும் விணல பிரசுரிக்கப்படும்.  

5.5. இரசாயன உர வருமான பசகரிெ்பு 

5.5.1. அந்தந்த கயசநி களின் சகல கமநல பிரோந்தி  உத்திய ோகத்தரக்ளினோலும் உர 

வருமோனம் யசகரிக்கப்படும். யசகரித்த வருமோனத் பதோணக உவ, ஆஅவ நிதிகளின் 

கீழ் பகிரந்்தளிக்கப்படும் அளவுகளுக்கு, நோளோந்தம் பி.ப. 3.00 மைி ளவில் அரசுக்கு 

பசோந்தமோன அந்தந்த உரக் கூடட்ுத்தோபனத்திற்கு மோற்றப்பட யவை்டும். அரசுக்கு 

பசோந்தமோன இரை்டு உரக் கூடட்ுத்தோபனங்களும் அவற்றுக்கு கிணடத்த வருமோனத் 

பதோணகண , கஅ இற்கும் ஒரு பிரதி சகிதம் வோரத்திற்கு ஒரு தடணவ திணறயசரி 

பச ற்போடட்ுத் திணைக்களத்திற்கு மோற்ற யவை்டும்.  

 

6. ஆபலாசகனகள், பதாடர்ொடல்கள், தகவல் பவளிெ்ெடுத்துகக மற்றும் விஸ்தரிெ்பு 

என்ென ெற்றிய பசய்திகள்  

 

6.1. உரப் பகிரந்்தளிப்பு நிகழ்சச்ித் திட்டத்தின் ஒடட்ுபமோத்த முன்யனற்றம் பற்றி ஒவ்பவோரு 

கட்டத்திலும் பின்வரும் கூட்டங்களில் மீளோ ்வு பச ் ப்படுதல் யவை்டும்.  

 

i. கமக்கோரர ்அணமப்புகளின் மோதோந்தக் கூட்டம்  

ii. கமநல யசணவ குழுக் கூடட்ம்  

iii. விஆஉஉ வோரோந்தக் கூட்டம்  

iv. கமநல அபிவிருத்தி பிரோந்தி  உத்திய ோகத்தரக்ளின் மோதோந்தக் கூட்டம்  

v. விவசோ  ஆயலோசகரக்ளின் மோதோந்தக் கூட்டம்  

vi. ஏணன  பயிரக்ள் சம்பந்தமோன ஆரோ ்சச்ி / கருத் திட்ட உத்திய ோகத்தரக்ளின் 

மோதோந்தக் கூட்டம்  

vii. அரசோங்க உரக் கூடட்ுத ் தோபனப் பிரோந்தி  மற்றும் விட த்திற்குப் பபோறுப்புணட  

முகோணமத்துவ உதவி ோளரக்ளின் மோதோந்தக் கூட்டம்  

viii. பிரோந்தி  விவசோ க் குழுக் கூட்டம்  

ix. மோவட்ட விவசோ க் குழுக் கூட்டம்  

x. கமநல அபிவிருத்திப் பிரதி / உதவி ஆணை ோளரக்ளின் மோதோந்தக் கூட்டம்  

xi. விவசோ ப் பைிப்போளர ் நோ கத்தினோல் மோகோை விவசோ ப் பைிப்போளரக்ளுடன் 

நடத்தப்படும் கூட்டம்  

xii. பயிரச் ்பச ்ணகப் யபோகங்களின் முன்யனற்ற மீளோ ்வுக் கூட்டம்  

xiii. நீரப்்போசன அணமசச்ின் முன்யனற்ற மீளோ ்வுக் கூட்டம்  

xiv. மகோவலி அபிவிருத்தித் திட்டக் குழுக் கூட்டம்   

xv. மோவட்ட உர பச ற்போடட்ுக் குழுக் கூட்டம் 

 

6.2. உரப் பகிரந்்தளிப்பு நிகழ்சச்ித் திட்டம் நோட்டின் உைவுப் போதுகோப்ணப உறுதிபச ்யும் 

முகமோக இலங்ணக அரசோங்கத்தினோல் பச ற்படுத்தப்படுகின்றது. நிகழ்சச்ித் திட்டத்ணத 

பச ற்படுத்துவதற்கு பபோறுப்புணட  உரி  அணனத்து அரசோங்க உத்திய ோகத்தரக்ளும், 

எதிரப்ோரத்்த இலக்குகணள அணட  யவை்டும். போலி ல்சோர ் சுரை்டல், துே்பிரய ோகம் 

/போலி ல் துன்புறுத்தல் மற்றும் விணளவுகள் என்பவற்றுக்கு பூஜ்ஜி  சகிப்புத்தன்ணமண  

உறுதிபச ்வதற்கும் அயத யபோல் வலுவோன நிறுவனங்களுக்கும், அணமதிக்கும், நீதிக்கும் 

உத்தரவோதம் அளிக்கும் வணகயில் எந்த ஊழலிலும் அவரக்ள் ஈடுபடோமல் இருப்பதற்கும் 

தோபன விதிக்யகோணவயின் பிரிவு II இல் குறிப்பீடுபச ் ப்படட்ுள்ள அவரக்ளின் நடத்ணத 

சோரந்்த விதிமுணறகணள அவரக்ள் கணடபிடிக்க யவை்டும்.  
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6.3. உர பகிரந்்தளிப்பு பற்றி  பின்னூட்டல் பபோறிமுணற கஅதி மூலம் பச ற்படுத்தப்படும். 

உரப் போவணன பற்றி  பின்னூட்டல் பபோறிமுணற விதி மூலம் பச ற்படுத்தப்படும்.  

 

7. மனக்குகற நிவாரை பொறிமுகற (GRM) 

 

7.1. உரம் சரி ோன யநரத்தில், சரி ோன அளவில், சரி ோன நபருக்கு சரி ோன விணலயில் 

விநிய ோகிக்கப்படுவது உறுதிபச ் ப்படுதல் யவை்டும். யமலும், உரப் பகிரந்்தளிப்பு 

சரி ோன யநரத்தில் யமற்பகோள்ளப்படோததோல், இந்த பச ன்முணறயில் இது வணர அதிக 

மனக்குணறகள் ஏற்படட்ுள்ளன. உரங்கணள சரி ோன யநரத்தில் கமநல அபிவிருத்திப் 

பிரிவுகளுக்கு பகோை்டுவரும் பபோருடட்ு உறுதிபச ்வணத இங்கு முன்னுரிணமப்படுதத் 

யவை்டும்.  

7.2. அத்தகண  மனக்குணறகணள கயசநி மட்டத்திலும், மோவட்ட மட்டத்திலும் மற்றும் யதசி  

மட்டத்திலும் அணழத்து பதிவுபச ்யும் பபோருடட்ு ஒரு பபோறிமுணற பச ற்படுத்தப்படுதல் 

யவை்டும். ஆணக ோல், மனக்குணறகணள பதிவுபச ்யும் புத்தகம்/அவற்ணற யசகரிக்கும் 

பபட்டி ஒவ்பவோரு கயசநி அலுவலகத்தின் முன்னரங்கில் பபோதுமக்களுக்கு பதளிவோகத் 

பதன்படக்கூடி  ஒரு இடத்தில் ணவக்கப்படுதல் யவை்டும்.   

7.3. அத்தணக  ஏதோவது மனக்குணறகள் கிணடத்தவுடன், கஅஉ தணலணம வகிக்கும் பின்வரும் 

உறுப்பினரக்ள் அடங்கி  குழு கூடி வோரத்தில் மூன்று யவணல நோடக்ளுக்குள் உடனடி ோக 

அந்தப் பிரசச்ிணனகணள தீரத்்துணவக்க யவை்டும்.  

1. கமநல அபிவிருத்தி உத்திய ோகத்தர ்(தணலவர)் 

2. உரி  கயசநி இற்கு இணைக்கப்படட்ுள்ள கஅ இன் ஒரு அபிவிருத்தி உத்திய ோகத்தர ் 

3. குறித்த பிரிவுடன் பதோடரப்ுணட  ஒரு விவசோ  ஆயலோசகர ்

4. ஒரு விவசோ  ஆரோ ்சச்ி உற்பத்தி உதவி ோளர ்

5. கஅ இன் தணலவர ்அல்லது உரி  கஅ இன் தணலவர ்நி மித்த பிரதிநிதி ஒருவர ் 

7.4. இந்தக் குழுவிக்கு சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒரு விட ம் பதோடரப்ோக நடத்தப்பட்ட புலனோ ்வு 

அறிக்ணக பதிவுபச ் ப்படுதல் யவை்டும். ஒவ்பவோரு கயசநி இற்கும் கிணடத்த சகல 

மனக்குணறகள் பதோடரப்ோன ஒரு மோதோந்த சுருக்க அறிக்ணகயும் அந்த மனக்குணறகளின் 

நிமித்தம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ணககள் அடங்கி  அறிக்ணகயும் கஅ இற்கு ஒரு பிரதி 

சகிதம் CG, DAD மற்றும் பச லோளர ்ஆகிய ோருக்கு விதி மோவட்டப் பிரதி ஆணை ோளர ்

(பிஆ) /உதவி ஆணை ோளர ் (உஆ) ஊடோக CG, DAD ஆகிய ோருக்கு அனுப்பி ணவக்கப்பட 

யவை்டும். கஅ மனக்குணறகணளக் ணக ோளும் பபோருடட்ு ஒரு மத்தி  குழுணவ நி மிக்க 

யவை்டும். யமலும், மனக்குணறகணள பதரி ப்படுத்துவதற்கோன பெோடண்லன் மற்றும் 

மின்னஞ்சல் முகவரி என்பனவும் DAD ஆல் பபற்றுக் பகோடுக்கப்படுதல் யவை்டும். இணவ 

ஊடகத்தின் ஊடோக அறிவிக்கப்படுதலும் மற்றும் கயசநி களில் பதோணககளின் மூலம் 

கோட்சிப்படுத்தப்படுதலும் யவை்டும்.  

7.5. யமற்குறித்த பிரோந்தி க் குழுவின் தீரம்ோனத்தில் அதிருப்தி அணடயும் தரப்புகள் அந்தந்த 

பிரயதச பச லகத்தின் பிரயதச பச லோளருக்கு (பிபச) தமது முணறப்போடுகணள அனுப்பி 

ணவக்க யவை்டும். பிரோந்தி  விவசோ க் குழு வோரத்தின் மூன்று யவணல நோடக்ளுக்குள் 

அத்தணக  முணறப்போடண்ட விசோரித்து அவற்றுக்கோன தீரவ்ுகணள பபற்றுக் பகோடுக்க 

மு ற்சிக்க யவை்டும்.  

7.6. பிரோந்தி  விவசோ  உரக் குழுவில் பின்வரும் உத்திய ோகத்தரக்ள் உள்ளடங்குவோரக்ள்.  

1. பிபச அல்லது பிபச (தணலவர)் அதிகோரம் அளித்த உதவிப் பிரயதச பச லோளர ் 

2. பிரயதச பச லோளர ்பப ரக்ுறிக்கும் எவயரனும் பிற தகவுணட  அதிகோரி  

3. சம்பந்தப்பட்ட கமக்கோரர ்அணமப்பின் வதிவிட/பயிரச்ப்ச ்ணகப் பிரிவு கிரோம 

உத்திய ோகத்தர ்(கிஉ)  

7.7. அந்தந்த மோவட்டத்தின் மோவட்ட பச லோளர ் தணலணம வகிக்கும் மோவட்ட உரக் குழு 

அத்தணக  பிரசச்ிணனகணளக் ணக ோை்டு தீரத்த்ுணவக்க யவை்டும்.  
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7.8. மோவட்ட உரக் குழுவில் பின்வரும் அதிகோரிகள் உள்ளடங்குவோரக்ள்.  

மோவட்ட பச லோளர/்அரசோங்க அதிபர,் மோவட்ட விவசோ ப் பைிப்போளர,் பிரதி/உதவி 

கமநல அபிவிருத்தி ஆணை ோளர,் பிரதி மோகோை விவசோ ப் பைிப்போளர,் யதசி  உர 

பச லகத்தின் மோவட்ட உதவிப் பைிப்போளர ் 

இவரக்ள் தவிர, மோகோைப் பிரிவுகளுக்கு இணடயிலோன பிரதி விவசோ ப் பைிப்போளரும் 

மகோவலி வணல  முகோணம ோளரக்ளும் மோகோைப் பிரிவுகளுக்கு இணடயிலோன குழுவில் 

உறுப்பிரக்ளோக இருக்க யவை்டும்.  

 

8. சுற்றாடல் ொதுகாெ்புகள்  

 

8.1. உர விநிபயாகத்திற்கு முன்னரும் மற்றும் உர விநிபயாகத்தின் பொதும்  

8.1.1. உரக் கப்பலில் இருந்து இறக்கப்பட்ட உரம் எடுத்துசப்சல்லப்படட்ு இஉகூ மற்றும் 

பகோவஉகூ ஆகி வற்றின் உரக் களஞ்சி சோணலகளில் களஞ்சி ப்படுத்தி ணவக்கப் 

படுதல் யவை்டும். உரக் களஞ்சி சோணலகள் சூழல் போதுகோப்ணப உறுதிப்படுத்தும் 

வணகயில் சகல வசதிகணளயும் பகோை்டிருக்கும். போதுகோப்போன உரக் களஞ்சி ம் 

உறுதிப்படுத்தப்படும் வணகயில், யதஉபச இல் இருந்து 1988 இன் 68 ஆம் இலக்க உர 

ஒழுங்குறுத்துணக சட்டதத்ின் பிரகோரம் உர இறக்குமதிக்கோன அனுமதிப்பத்திரத்தின் 

நிமித்தம் விை்ைப்பிக்கும் பபோருடட்ு தமது களஞ்சி  நிணல ங்களுக்கு/களஞ்சி  

சோணலகளுக்கு இறக்குமதி ோளரக்ளோல் சுற்றோடல் போதுகோப்பு அனுமதிப்பத்திரம் 

(சுபோஅ) பபற்றுக் பகோள்ளப்படுதல் யவை்டும். ஆதலோல், அரசுக்கு பசோந்தமோன உர 

கூடட்ுத்தோபனங்கள் தமது உரக் களஞ்சி சோணலகளுக்கு சுபோஅ ஐ பபற்றுள்ளன. 

யமலும், இறக்குமதி பச ் ப்படும் உரத்தின் தரம் இலங்ணக நி மங்களுக்கு இைங்க 

அளவிடப்படுதல் யவை்டும்.     

8.1.2. யமலும், கலப்படமுணட  தூ ்ணம ற்ற ஏதோவது உரத்ணத பகிரந்்தளித்தல் மற்றும் 

எடுத்துசப்சல்லல் 1988 இன் 68 ஆம் இலக்க உர ஒழுங்குறுத்துணக சட்டத்தின் 15 ஆம் 

பிரிவின் பிரகோரம் தணடபச ் ப்படட்ுள்ளன. ஆணக ோல், அத்தணக  தூ ்ணம ற்ற 

கலப்படமுணட  உரங்களின் பகிரந்்தளிப்பு மற்றும் எடுத்துசப்சல்லல் ஆகி வற்ணற 

தவிரத்த்ுக்பகோள்ளும் முகமோக யதஉபச இன் மோவட்ட உதவிப் பைிப்போளரக்ள் சற்று 

யமயலழுந்தவோரி ோக யசோதணனயிடுதல் யவை்டும்.   

8.1.3. இதணன டுத்து, நோட்டில் உள்ள 562 கயசநி இன் ஊடோக DAD ஆல் விவசோயிகளுக்கு 

பகிரந்்தளிக்கப்படும். ஒவ்பவோரு கயசநி இற்கும் யதணவப்படும் உரத்தின் அளவு அந்த 

கயசநி இற்கு பபோறுப்புணட  அதிகோரி ோன ADO ஆல் யகோரப்படுதல் யவை்டும். DAD 

ஒவ்பவோரு கயசநி உரக் களஞ்சி சோணலக்கும் சுபோஅ ஐ பபற்றுக் பகோள்ள யவை்டும்.   

8.1.4. இது தவிர, சுற்றோடல் போதுகோப்பு நடவடிக்ணக ோக உர உணறகளிலிருந்து யமலதிகம் 

பசல்வணதயும் மற்றும் பழுதணடவணதயும் தடுப்பணத உறுதிப்படுத்தும் முகமோக உர 

உணறகளுக்கோன தகவுதிறன் பற்றி யகள்வி மனு ஆவைத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

யமலும், 1988 இன் 68 ஆம் இலக்க உர ஒழுங்குறுதத்ுணக சட்டத்தின் 13 ஆம் பிரிவின் 

பிரகோரம், உரத்தின் தரம் பற்றி விவசோயிகள் அறிந்து பகோள்ளும் வணகயில், சகல உர 

உணறகளிலும் உரத்தின் வரத்்தகப் பப ரும், உற்பத்தித் தரப்பின் பப ரும், யதறி  

நிணறயும், ஆக்கக்கூறுகளும், யபோேணன விகிதமும் அடங்கி  ஒரு அடண்ட ஒடட்ப் 

படுதல் அல்லது அசச்ிடப்படுதல் யவை்டும்.  

 

9. உரம் எடுத்துசப்சல்லலும் ககயாளுககயும்   

 

9.1. அந்தந்த மோவட்டத்தின் மோவட்ட பச லோளர ்தணலணம வகிக்கும் மோவட்ட மட்ட உரக் குழு 

உரக் களஞ்சி த்ணதயும், கமக்கோரர ்மட்டத்தில் உர விநிய ோகத்ணதயும் கை்கோைிக்கும். 

ஒவ்பவோரு கயசநி நிணல மும் உரங்கணள களஞ்சி ப்படுத்துவதற்கு தனி ோன ஒரு உரக் 
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களஞ்சி சோணலண க் பகோை்டிருக்க யவை்டும். “விஆஉஉ பிரிவில்” பைி ோற்றுகின்ற 

விஆஉஉ இற்கு விவசோயிகளுக்கு மத்தியில் உரத்ணத விநிய ோகிக்கும் பபோறுப்பு உை்டு.   

 

10. உரெ் ொவகன ெற்றிய வழிகாட்டல்கள்  

 

10.1. சிறந்த விவசாய பசயன்முகறகளுக்கான (சிவிபச) இரசாயன உரம்  

 உரத்ணதப் போவிப்பதன் கோரைமோக இரசோ ன அல்லது பபௌதீக ரீதியில் போதிப்ணப 

ஏற்படுத்துகின்ற விணதகளின் / நடுணக மூலப்பபோருடக்ளினதும் மற்றும் மை்ைில் 

யசரக்கூடி  யவறு ஏதோவது மூலப்பபோருடக்ளின் சோத்தி த்ணத தவிரப்்பதற்கு கவனம் 

பசலுத்த யவை்டும். ஏதோவது போதிப்பு அவதோனிக்கப்பட்டோல் அது பற்றி  பதிவுகணள 

யபை யவை்டும்.  

 உரத்ணதப் போவிப்பதனோலும், மூலப்பபோருடக்ள் மை்ைில் யசருவதனோலும் ஏதோவது 

கைிசமோன போதிப்புகள் கோைப்படுமோயின், உற்பத்தி பழுதணடயும் வோ ்ப்புகணள 

குணறத்துக் பகோள்ள நடவடிக்ணககணள எடுக்க யவை்டும்.  

 அதிக உயலோகங்களோல் பயிர ் உற்பத்தி பழுதணடவணத குணறத்துக் பகோள்வதற்கோக 

கடின உயலோகங்களின் அனுமதிக்கக்கூடி  அளவுணட  யவறு உரங்கணள அல்லது 

யவறு மூலப்பபோருடக்ணள யதரந்்பதடுக்க யவை்டும்.  

 மனிதக் கழிவுப் பபோருடக்ணள உற்பத்தியில் உரமோகப் ப ன்படுத்தக் கூடோது.  

 உற்பத்தி வ ல்களும் நீர ்வளங்களும் அசுத்தப்படுவணத குணறத்துக் பகோள்ளக் கூடி  

வணகயில் மை்ைில் யசருகின்ற ஏணன  மூலப்பபோருடக்ணளயும் உரங்கணளயும் 

களஞ்சி ப்படுத்துவதற்கும், கலப்பதற்கும், இறக்குவதற்கும் என தனி ோன இடங்கள் 

இருத்தல் யவை்டும். இந்த நிபந்தணன யசதன உரங்கள் த ோரிப்பிலும் ஏற்புணட  

நிபந்தணன ோகும்.  

 மை்ணுக்கு யசரக்்க யவை்டி  உரங்களினதும் ஏணன  மூலப்பபோருடக்ளினதும் 

இடம், ணவக, அளவு, கிணடத்த திகதி என்பவற்றின் பதிவுகணள யபை யவை்டும்.  

 அயத விதத்தில், மை்ணுக்கு யசரக்்கப்படும் உரங்களும் ஏணன  மூலப்பபோருடக்ளும் 

பதோடரப்ோன போவணனத் திகதி, மூலப்பபோருள் போவணன, போவணன இடம், போவணன 

முணற, இ க்கு தரப்பின் பப ர ்என்பவற்றின் பதிவுகணளயும் யபை யவை்டும்.  

 விவசோ த் திணைக்களம் வழங்கி  உர சிபோரிசின் அடிப்பணடயில் உரதண்த போவிக்க 

அல்லது மை்ணை பரியசோதணன பச ்த பின்னர ்உரத்ணத போவிக்க யவை்டும். இந்த 

விதத்தில் போவித்தோல் யபோேணன இழப்புகணள தவிரத்்துக் பகோள்ளலோம்.  

 மை்ைின் வளத்ணத யபணும் பபோருடட்ு இரசோ ன உரங்களுக்கு யமலதிகமோன, 

அங்கீகரித்த தர நி மம் உணட  யசதன உரங்கணளயும் போவிக்க யவை்டும்.  

 இரசோ ன உர பசலவுகணள குணறத்துக் பகோள்ளும் பபோருடட்ு கூடுமோனவணர எல்லோ 

யநரங்களிலும் ஒன்றிணைந்த மை் வள முகோணமத்துவ முணறயி ணலப் பிரய ோகிக்க 

யவை்டும்.  

 உரங்கணளப் போவிக்கின்ற யபோது எப்பபோழுதும் ணகயுணறகணளயும் மற்றும் கோல் 

சப்போத்துக்கணளயும் அைிந்து பகோள்ள யவை்டும்.  

 

11. கை்காைிெ்பும் மதிெ்பீடும்  

 

11.1. அரசோங்கத்தின் உரப் பகிரந்்தளிப்பு நிகழ்சச்ித் திட்டத்ணத சுமுகமோக முன்பனடுக்கும் 

பபோருடட்ு உரி  யநரத்தில் தகவல்கணளயும் மற்றும் அறிக்ணககணளயும் சமரப்்பிப்பது 

கட்டோ மோகும். உரங்கணள விநிய ோகித்தல், களஞ்சி ப்படுத்தல், பகிரந்்தளித்தல் ஆகி  

பச ற்போடுகளில் ஈடுபடுகின்ற ஒரு நிறுவனம் அல்லது நபர ் ஒருவர ் 1988 இன் 68 ஆம் 

இலக்க உர ஒழுங்குறுதத்ுணக சட்டத்தின் 12 (1) ஆம் பிரிவுக்கு இைங்க யதஉபச இன் 
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பைிப்போளர ் குறிப்பீடுபச ்த தகவல்கணள அல்லது அறிக்ணககணள சமரப்்பிப்பதற்கு 

கடணமப்படட்ுள்ளது/கடணமப்படட்ுள்ளோர.்   

11.2. பயிரச் ்பச ்ணக கோலத்தில் உரங்கள் விநிய ோகம் நிணறவணடந்த நோளிலிருந்து ஒரு வோர 

கோலத்திற்குள், சகல விஆஉஉ களும், அந்த உத்திய ோகரக்ள் பைியில் அமரத்்தப்படோத 

பிரயதசங்களில் உரி  உத்திய ோகத்தரக்ளும் உரத்ணத பகோள்வனவு பச ்த /பபற்றுக் 

பகோை்ட விவசோயிகளின் பப ரக்ளும் மற்றும் அவரக்ள் பகோள்வனவு பச ்த/பபற்றுக் 

பகோை்ட உரங்களின் அளவுகளும் அடங்கி  ஒரு பட்டி ணல த ோரித்து, பபோதுமக்கள் 

அறிந்து பகோள்ளக் கூடி  வணகயில் தமது அலுவலங்களிலும், கிஉ அலுவலகங்களிலும், 

கஅ களின் தணலவரக்ளது வதிவிடங்களிலும், மகோவலி அதிகோரப் பிரயதசங்களில் வரும் 

பிரிவு முகோணம ோளரக்ளின் அலுவலகங்களிலும் கோட்சிப்படுத்த யவை்டும். குறிப்பிட்ட 

அந்தப் பட்டி ல் பதோடரப்ோக எழுப்பக்கூடி  பபோதுவோன ஆட்யசபணனகணள முணற ோன 

விசோரணையின் நிமித்தம் பிரயதச பச லகத்திற்கும் மற்றும் மோவட்ட பச லகத்திற்கும் 

பிரதிகளுடன் கஅதி இன் போநோ நோ கத்திற்கு குறிப்பீடுபச ்வதற்கோன ஒரு நிகழ்சச்ித் 

திட்டத்ணத பச ற்படுத்த யவை்டும்.   

11.3. கயசநி கள், ஒவ்பவோரு உரப் பபறுணக முடிவிலும் ணகயிருப்பிலுள்ள உரங்களின் நிணல 

பற்றி, யதஉபச இன் மோவட்ட உதவிப் பைிப்போளருக்கும் ஒரு பிரதியுடன், பின்னிணைப்பு 

12 இன் ஊடோக, ஒவ்பவோரு திங்கடக்ிழணம நோளிலும், மு.ப. 9.00 மைி ளவில், கஅதி இன் 

மோவட்ட பிஆ/உஆ இற்கு அறிக்ணகயிடுதல் யவை்டும். மோவட்டத்திற்கு பபோறுப்புணட  

கஅதி இன் பிஆ/உஆ மற்றும் யதஉபச இன் மோவட்ட உதவிப் பைிப்போளரக்ள் ஆகிய ோர ் 

உர விநிய ோகம் பற்றி  வோரோந்த அறிக்ணகண  பின்னிணைப்பு 13 இன் ஊடோக, யதஉபச 

இன் பைிப்போளருக்கும் ஒரு பிரதியுடன் கஅதி இன் பநோ இற்கு சமரப்்பிக்க யவை்டும்.  

11.4. உர விநிய ோக நிகழ்சச்ித் திட்டத்தில் சம்பந்தப்படும் பிரோந்தி  மட்டம் முதல் யதசி  

மட்டம் வணர ோன சகல முகவரந்ிணல ங்களும், அடுத்து வரும் மோதத்தின் 05 ஆம் திகதி 

முடிவணட  முன்னர,் தமது பபோறுப்புக்களின் யநோக்பகல்ணல பதோடரப்ோன ஒரு மோதோந்த 

முன்யனற்ற அறிக்ணகண  தமது யமற்போரண்வ அதிகோரிகளுக்கு சமரப்்பிக்க யவை்டும்.  

11.5. உர பகிரந்்தளிப்பு நிகழ்சச்ித் திட்டத்தில் சம்பந்தப்படுகின்ற உள்ளூர ்மடட் அலுவலரக்ள் 

அணனவரும் உர விநிய ோக முன்யனற்றத்ணத கோை்பிக்கின்ற அறிக்ணககணள பிரோந்தி  

விவசோ க் குழுவுக்கு (பிவிகு) சமரப்்பிக்க யவை்டும்.  

11.6. உர விநிய ோக நிகழ்சச்ித் திட்டத்தில் சம்பந்தப்படுகின்ற மோவட்ட மடட் அலுவலரக்ள் 

அணனவரும் உர விநிய ோக முன்யனற்றத்ணத கோை்பிக்கின்ற அறிக்ணககணள மோவட்ட 

விவசோ க் குழுவுக்கு (மோவிகு) சமரப்்பிக்க யவை்டும்.  

11.7. ஒவ்பவோரு பயிரச் ்பச ்ணகப் யபோக முடிவிலும், பயிர ்அறுவணடபச ்யும் விவசோயிகளின் 

வோழ்க்ணகத் தரத்திலும் யதசி  பபோருளோதோரத்திலும் உரங்களின் தோக்கம் பற்றி ஒரு மோத 

கோலத்திற்குள் மதிப்பிடட்ு அவதோனிப்புகணள சமரப்்பிப்பதற்கு உரங்களுக்கோன பிவிகு 

நடவடிக்ணக எடுக்குமோயின், அது ப னுள்ளதோகவிருக்கும்.  

11.8. ஒவ்பவோரு பயிரச் ்பச ்ணகப் யபோகத்திலும் உரங்கள் கிணடத்தல் மற்றும் பகிரந்்தளித்தல் 

பற்றி  ஒரு மதிப்பீடட்ு அறிக்ணக, மோவட்டத்திற்கு பபோறுப்புணட  கஅதி இன் பிஆ/உஆ 

ஆல் தமது மோவட்டத்தின் ஒவ்பவோரு கயசநி நிணல த்ணதயும் கருத்திற்பகோை்டு, மோவட்ட 

பச லோளருக்கும் மற்றும் கஅதி இன் பநோ நோ கத்திற்கும் பிரதிகளுடன் கஅதி இன் பநோ 

இற்கு சமரப்்பிக்கப்படுதல் யவை்டும்.  

11.9. உரங்களின் யதணவப்போடட்ுக் கைிப்பீடு, உர விநிய ோகம், உரப் போவணன, கை்கோைிப்பு 

என ஒடட்ுபமோத்த நிகழ்சச்ித் திட்டமும், இலக்குக்பகோள்ளப்பட்ட பலன்கள் பவற்றிகரமோக 

அணட ப்படட்ுள்ளதோ என்பணத உறுதிப்படுத்திக்பகோள்ளும் முமகமோக மோவட்ட உரக் 

குழுவினோல் பநருங்கிக் கை்கோைிக்கப்படுதல் யவை்டும்.  

11.10. எதிரப்ோரத்்த பபறுயபறுகணள அணடந்துபகோள்ள தமது மோவட்டங்களுக்கோன உரங்களின் 

யகள்விண யும், பகிரந்்தளிப்ணபயும் கை்கோைிப்பது கஅதி இன் மோவட்ட பிஆ/உஆ இன் 

யநரடிப் பபோறுப்போகும்.  



10 

 

11.11. உர விநிய ோக நிகழ்சச்ித் திட்டத்ணத சரி ோன முணறயில் பச ற்படுத்துவது யதஉபச இன் 

உதவிப் பைிப்போளரக்ளின் பபோறுப்போகும்.  

11.12. குறித்த நிகழ்சச்ித் திட்டத்ணதயும் அயத யபோல் பிவிகு இல் விரிவோக ஆரோ  யவை்டி  

இந்த சகல விட ங்கணளயும், மீளோ ்வுகணளயும் பிரயதச பச லகங்கள் யமற்போரண்வ 

பச ் க்கூடி தோக இருக்குமோயின், மிகவும் பபோருத்தமோனதோகும்.  

11.13. உரம் சரி ோன யநரத்தில், சரி ோன அளவில், சரி ோன விணலயில் சரி ோன விவசோயிக்கு 

விநிய ோகிக்கப்படுகின்றதோ என்பணத உறுதிபச ்யும் பபோருடட்ு கை்கோைிப்பு மற்றும் 

யமற்போரண்வ யநோக்கங்களில், விவசோயிகளின் மனத்திருப்திண  டிஜிட்டல் சோதனத்தின் 

ஊடோக கை்கோைித்து அளவிடுவதற்கு, உரங்கள் விநிய ோகிக்கப்படும் யபோது விஆஉஉ / 

பபோருத்தமோன உத்திய ோகத்தர ்மூலம் சகல விவசோயிகளும் யநோக்ோைப்பட யவை்டும்.   

 


