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01. அசாங்க்திண் உ ிவாக் நகாப்ளக  

 

01.1. இஞ்டு (02) ஹஹக்டதக்ந் னுண் உசச் பரதரக்கு அரணத, ஹ்ர பேிடுண் விபசாபேகந், 

ஹ் பேருக்கா உட்ரட இபசணாக ஹ்றுக் ஹகாந்ந உிதுரதபக்நாப.் 

01.2. இஞ்டு (02) ஹஹக்டதக்ளுக்கு அதிகணா காஞிகநி் ஹ்ர் பேிடுகி் விபசாபேகரந 

விரவி் இங்காஞட ்டடரபதா எரு டபரட் தி்ட்ரட கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்

ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண். அ்ட விபசாபேகநிது டகப்கந் உந்நங்கித எரு டவுட் டநட்ரடட ்

டதாிட்து கணடஹ்டாழி் இாாங்க அரணசச்ுக்கு அனு்பி ரபக்கவுண் டபஞ்டுண்.    

01.3. ஹ் பேருக்கா உ ிபாஞட்தி்கு விஞ்ஞ்பிக்கி் விபசாபேகந் கீன்காணுண் டடரப் 

ாடுகரந் பூட்்தி ஹசத்திருக்க டபஞ்டுண்.  

 

01.3.1. அப்ப்ஹாழுது அசாங்கடத்ி் ஹகாந்ரகக்கு ் விபசாபேகந் பூட்்தி ஹசத்திருக்க டபஞ்டுண் 

 கரண்டுட்ட்ட்ுந்ந ஹசத்ாடுகந் துண் இருக்குணாபே், அட்டரகத ஹசத்ாடுகந் 

ிரடப்்ட்ிருட்ட்.  

01.3.2. ஹ் பேி்டுண் பத் காஞி அரண்திருக்குண் பிடடசட்தி்கு உித கணக்கா ் அரண்பி் 

அங்கட்துபட்ரடபண், ஹ் பேருக்குித உ ிபாஞட்ரட ஹ்றுக் ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு உித 

கணக்கா ்அரண்பி் சிாிரசபண் ஹ்றிருட்ட்.  

 

01.4. டாபது எரு பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் ஹ் உடர்ட அ்ட் பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் 

ாவிக்க படிதாதுந்ந ச்ட்்ங்கநி், அது ்றி உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாகண் படிபரத 

ப் ் கண அபிவிருடத்ி் பிடடச உட்திடதாகடட்ருக்கு ழுட்தி் அறிவிக்க டபஞ்டுண். 

அப்பாறு அ்ட் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் ஜ்சிபேருக்கி் உட்தி் அநவுகரந கழிடட் 

பி்ட திப்ருண் பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி்கா ிபாஞ உங்கந் விிடதாகிக்க்டுண். 

அப்பாறு ழுட்தி் அறிவிக்காணலிரு்து எரு டணாசடிதா கு்ணாகுண். அட்டரகத கு்ட்தி்கு 

திாக, சு்ா்டத உ ணாப்க் குழுவிா் ச்ீதிபே் படிக்ரக டுக்க படிபண்.  

01.5. ிபாஞ அடி்ரபே் கிரக்குண் உங்கந் உித பேருக்கு இ்டுண் பரதா விிடதாக 

ஹசத்ா்டி் உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரகக்கு அ்ட்ட ச்ட்்ட்தி் ஹாறு்பு பகிக்கி் 

ிறுபண் ஹாறு்புக்கூ டபஞ்டுண்.   

01.6. ிபாஞ அடி்ரபே் கிரக்குண் உங்கந் உித பேருக்கு இ்டுண் பர அது அச ஹாதுச ்

ஹசாட்து க் கருதி படிக்ரக டுக்க்டுட் டபஞ்டுண். அசாங்க ிபாஞ அடி்ரபே் 

விபசாபேகளுக்கு பனங்க்டுண் உண் ்து 1988 இ் 76 ஆண் இக்க (திருட்ட்) ச்ட்திா் 

திருட்ட்ட்ுந்ந 1982 இ் 12 ஆண் இக்க ஹாது ஹசாடத்ுக்கந் னுண் விதட்தி் கீன் புித்டுண் 

கு்ங்கந் ்றி குறி்பிடுகி் அ்ட ச்ட்தி் 12 ஆண் பிிவு் டசட்்து பாசிக்க டபஞ்டித 5 

(அ) பிிவி் கீன் ஹாதுச ்ஹசாட்து பகுதிபே் பருண் எரு ஹாதுச ்ஹசாட்டாகுண். ஆரகதா், ிபாஞ 

அடி்ரபே் கிரக்குண் உங்கரந் ஹறுகி் விபசாபேகந் குறிட்ட கருணட்தி்கு ணாட்திண் 

அ்ட உங்கரந் ாவிக்க டபஞ்டுண். அப்பாறு ாவிக்காட ச்ட்்ங்கநி், குறிட்ட 1982 இ் 12 

ஆண் இக்க திருட்ட் ச்டத்ி் குறி்பி்ட்ுந்ந ஹாதுச ்ஹசாடத்ு பகுதிபே் பருண் எரு கு்ண் 

க் கருதி, படிக்ரக டுக்க்டுட் டபஞ்டுண்  ஹடிவிட்துக் ஹகாந்கி்ட். டணலுண், 

ிபாஞ அடி்ரபே் கி்்டநிக்க்டுண் உங்கந் ஹடா்ாக் புித்டுண் கு்ங்கரந 

டடுக்குண் ஹாருட்ு ஹாலிஸாா் விசாரஞகரந டண்ஹகாந்நட் டடரபதா எழுங்குகரந 

ஹசத்து, அ்ட  விசாரஞகளுக்குண் ண்றுண் ச்படிக்ரககளுக்குண் டடரபதா உடவிகரந் 

ஹ்றுக் ஹகாடுக்குணாறுண் டகட்ுக் ஹகாந்கி்ட். இ்டக் கருண விதட்ரட டடசித உ ஹசதக 

அலுபகட்தி் ஞி்ாந ் ண்றுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்திது ணாப் உடவி் 

ஞி்ாநக்ந், கண அபிவிருட்திட் திரஞக்கநடத்ி் உட்திடதாகடட்க்ந் ண்றுண் அசாங்க 

உக் கூட்ுட் டாங்கநி் உட்திடதாகட்டக்ந் ஆகிடதாிா் எ்றிரஞ்து எட்துரன்பு் 

ிரடப் டபஞ்டுண்.                  

 

02. ிவா்திண் அடித்தளடயின் கிளடக்கு் உங்கபிண் அபவுகப்  

 

02.1. விபசாதட் திரஞக்கநட்தி் கீன் இதங்குகி் ஹ் ஆாத்சச்ி ண்றுண் அபிவிருட்தி ிறுபகண், 

ஹ் பேி்டுண் குறிட்ட காஞிபே் அநவுகளுக்கு ாவிக்க டபஞ்டித உங்கநி் அநவுகரந 

சிாிசு ஹசத்துந்நது. அ்ட உங்கநி் அநவுகநி் சிாிசுகரந அடி்ரதாகக் ஹகாஞ்டு 

உ ிபாஞ ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி்கு ்புரதடாக்கிக் ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு ிஞ்பேடட் அ்ட 

குறிட்ட சிாிசுக்கு இஞங்க டதாிட்ட உங்கந் கி்்டநி்புட் தி்ண் விபசாத் ஞி்ாந ்

ாதகட்தி் சிாிசுகந் டி் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாநிா் ஹபநிபே்டுண்.    

02.2. ிபாஞ அடி்ரபே் உங்கரந ஹ்றுக் ஹகாந்ந உிட்துரத விபசாபேகளுக்கு உங்கரந 

விிடதாகிக்க டபஞ்டிதது அ்ட விபசாபேகந் பேிடுகி் பத் காஞிகநி் அநவுகளுக்குண் 

சிாிசுக்குண் இஞங்க உித உங்கநி் அநவுகரந ணாட்திடணதாகுண்.  

02.3. இங்கு குறி்பி்ட்ுந்ந ்ட எரு உ சிாிரச பிடதாகிட்டாலுண் உித பேச் ் ஹசத்ரக் 

டாகட்தி் டாஷர ்ாக்குர இங்காஞ்டுண் ்ட எரு ச்ட்்ட்திலுண் டடரபதா 

விடட்தி் உ சிாிரச ணா் விபசாத ஞி்ாநருக்கு அதிகாண் உஞ்டு. டப, அட்டரகத 

ச்ட்்ங்கநி், குறிட்ட டடரபதா டணதிக உங்கரந விபசாத ஞி்ாந ்ாதகட்திது  

சிாிசு டி், ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி பிதி ஆரஞதாநி்/உடவி 

ஆரஞதாநி் அனுணதிரத ஹ் பி்,் கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்ட ்

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களுக்கு ஹகாந்பவுக் க்ரநரத விடுக்க டபஞ்டுண்.      
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03. ிவா உங்களப நதந்றுக் நகாப்ளு் ந்று் தகி்்பிக்கு் நசந்தாடு  

 

03.1. அசாங்கட்தி் ஹகாந்ரகட் தீண்ாங்களுக்கு ் விபசாபேகளுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்க்டுண் 

உங்கரந, ரகதாளுரகபண் ண்றுண் ஹசத்ாடுண் சா்்ட ஹசவுகளுக்கு அரணத கண டசரப 

ிரதங்கநி் பெண் அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் ஊாக ஹ்று விபசாபேகளுக்கு 

விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.  

03.2. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் ஹறுரக சா்்ட படிக்ரககரந பி்்றி டட்்ஹடடுட்ட 

உந்ாட்ு விிடதாகட் ட்புகளு் எ்்டங்கரந ஹசத்து ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

03.3. டண்குறிட்ட உந்ாட்ு விிடதாகட் ட்புகந் / உ்டத்ிட் ட்புகந் விிடதாகிக்கவுந்ந உங்கந் 

அநவு, கண டசரப அதிகா் பிடடசங்கந், வீசச்நவு ்ப்றி் அடி்ரபே் உங்கநி் 

இரு்புட் ஹடாரக் ஹறுணாட்ரட உந்நிட்ு உித விிடதாகட் ட்புகளுக்கு எரு ஹகாந்பவுக் 

க்ரந (Purchase Order) அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் பெண் விடுக்க்டுட்  டபஞ்டுண். 

03.4. விிடதாகட் ட்புகந் குறிட்ட உங்கநி் அநவுகரந விிடதாகி்ட்கு ப்,் உ பகுதி 

அடி்ரபே் உங்கந் அப்றி் உித ட ிதணங்கரந அனுசிட்திருக்கி்பா ்ரட 

உறுதி்டுட்ட டடசித உ ஹசதக அலுபகண் விிடதாகிக்குண் அனுசி்பு ்றித சா்றிடரன 

க்ாதண் ஹ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண். விிடதாகிட்ட அநவுகந் ஹடா்ா ஹசவு்ட்ித் 

விிடதாகட் ட்புகநி் பெண் அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களுக்கு எ்ரக்க்டுட் 

டபஞ்டுண். கீன்காணுண் விதங்கந் அ்ட ஹசவு்்டிதலி் உந்நங்கி இருட்டலுண் டபஞ்டுண்.  

       

பகுதி இக்கண் (அ்ட பகுதி இக்கட்தி் ிபட்டண் டடசித உ ஹசதக அலுபகண் பனங்கித 

அனுணதிரத இட் ஊாக உறுதி்டுட்திக் ஹகாந்ந படிபண்) அநவுகந், கண டசரப அதிகா் 

பிடடசண், வீசச்நவுகந், ஹறுணாங்கந், டுட்துசஹ்ச் பாகண், அ்ட பாகடத்ி் சாதிபே் 

ஹத ்படலித விங்கந். 

 

03.5. ஹறுரக விதட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந எரு ி்டர காஞணாக உ உ்ட்திட் ட்புக்கு, 

கண டசரப ிரதங்களுக்கு உங்கரந விிடதாகிக்குண் எரு ஹாறு்புக் க்ாடு இ்ாட 

ச்ட்்ங்கநி், அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் டடரபதா உங்கரந கண டசரப 

ிரதங்களுக்கு டுட்துசஹ்ச்று எ்ரக்க டபஞ்டுண். ரகதாளுரகபண் ஹசத்ாடுண் சா்்ட 

ஹசவு இ்ட அரணசச்ிா் ிஞ்பேக்க்டுண். டணட கூ்ட்ுந்ந எப்ஹபாரு ச்ட்்ட்திலுண் 

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் அப்றி் ஹசா்ட ஹசவுகநி் உங்கரந ்றி அனு் 

டபஞ்டுண்.   

03.6. இக்குணதி ஹசத்த்டுண் சக உங்கரநபண் கண டசரப ிரதங்களுக்கு, அ்ட்ட கண 

டசரப ிரதங்களுகக்கா அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் அனு்பி ரபக்க டபஞ்டுண். 

கண டசரப ிரத உ கநஜ்சிதசாரகநிலிரு்து அ்து விபசாபேகளுக்கு விிடதாகிக்குண் 

ணட்தித ிரதங்கநிலிரு்து விபசாபேகந் ஹ்றுக் ஹகாந்ளுண் உங்கரந அபக்நி் உித 

கிாண் குதிகளுக்கு இகுபாக குர்ட ஹசவி் டுட்துசஹ்ச் டடரபதா எருங்கிரஞ்பு 

உடவிரத உித கணக்கா ் அரண்புகளுண், விபசாத ஆாத்சச்ி உ்ட்தி உடவிதாநக்ளுண், 

கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்ளுண் பனங்க டபஞ்டுண். டணலுண், உித கணக்கா ்

அரண்புகந் உங்கரந டுட்துச ் ஹச்பட்காக விபசாபேகநிபரு்து டாபது ்றிபேக்க் 

ஹசவுகரந அவிடுபடாக இரு்டா், அட் ிபட்டண் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகண் 

ஹபநிபேடுண் பழிகா்்களுக்கு இஞங்க உித அனுணதிரத் ஹ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

03.7. உந்ாட்ு உ்ட்திட் ட்புகநிது உ்ட்திகநி் பெணாக உங்கந் விிடதாகிக்க்டுகி் 

ச்ட்்ங்கநி், இ்ட பழிகா்் ஆபஞட்தி் 07 ஆண் ்திபே் குறி்பி்ட்ுந்ந பிகாண் 

உங்கநி் ட ிதணங்கந் கட்ு்ாடுகந் ஹடா்ாக டடசித உ ஹசதக அலுபகட்திா் 

விிடதாகிக்க்டுண் அனுசி்பு சா்றிடரன ஹ்ட் பி் ் ணாட்திடண உித அசாங்க 

உக் கூட்ுட் டாட்திது இஞக்கட்தி் டி் குறிட்ட உந்ாட்ு உ்ட்திட ் ட்புகந் பழு 

உங்கரநபண் கண அபிவிருட்தி் பிா்தித உடத்ிடதாகட்டிது எருங்கிரஞ்பி் கீன் 

விபசாபேகநி் ணட்தித ிரதங்களுக்கு டுட்துசஹ்ச்று பனங்க டபஞ்டுண். விபசாபேகளுக்கு 

கி்்டநிட்ட உங்கநி் அநவுகளுக்கு உித ஹறுரக் ்றுசச்ீ்டி் (GRN) விபசாத ஆாத்சச்ி 

ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநருண் ண்றுண் கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டருண் டணது 

ரகஹதா்ங்கரந இட்ிருக்க டபஞ்டுண். அதி் எரு பிதிரத உித அசாங்க உக் கூட்ுட ்

டாட்தி்கு சண்்பிக்க படிக்ரக டுக்கவுண் டபஞ்டுண் (ஹாருந் ்க்டுண் ்றுசச்ீ்டி் 

பெ்பிதி விிடதாகட் ட்பி் பிதி வுண் ண்றுண் இரஞ்பிதி அசாங்க உக் கூட்ுட் 

டாட்தி் பிதி வுண் குறி்பி் ட்ிருட்ட் டபஞ்டுண்). 

 

குறிட்ட அ்டக் கருண விதட்ரட, விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாந ் டசரபபே் 

ஈடுடுட்ட்ட்ுந்ந பிடடசங்கநி் அ்ட உட்திடதாக்கடிதுண் ண்றுண் விபசாத ஆாத்சச்ி 

உ்ட்தி உடவிதாந ்இ்ாட பிடடசங்கநி் கிாண உட்திடதாகட்டக்நிதுண் கஞ்காஞி்பி் 

டண்ஹகாந்ந டபஞ்டுண். இடட்ரகத ச்ட்்ட்தி் 3.8.2.9 ஆண் ்திகநி் குறி்பி்ட்ுந்நபாறு 

உ விிடதாக அர் (அ்பரஞ 01) பிகாண் உங்கரந விிடதாகிக்க டபஞடுண். எப்ஹபாரு 

பேச் ் ஹசத்ரக் டாகடத்ி்குண் உித உங்கநி் ச்ரட விரகரந டடசித உ ஹசதக 

அலுபகண் ஹாது ணக்கந் அறி்து ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு பிக்டுட்ட டபஞ்டுண். 
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03.8. ிபாஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிடட்் 

03.8.1. ிபாஞ உட்ரட ஹ்றுக் ஹகாஞ்டு கி்்டநிக்க ப்பருண் கண டசரப ிரதண் டது 

அதிகா் பிடடசட்தி் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகண் ஆண்ணாகுபட்கு ஆகக்குர்டது இஞ்டு 

பாங்களுக்கு ப் ் உட்தி்கா டடரபரத குறி்பிட்ு ழுட்திா எரு டபஞ்டுடகாரந 

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களுக்கு விடுக்க டபஞ்டுண். அ்ட டபஞ்டுடகாளுக்கு இஞங்க 

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் உங்கரந கி்்டநிக்க டபஞ்டுண்.  

03.8.2. விபசாபேகந் ிபாஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிக்குண் டாது, 

 

03.8.2.1. கண டசரப ிரதட்தி்கு கிாண உட்திடதாகட்ட ் பிிவு ண்ட்தி் ஹ்றுட் ட்டுகி் 

விபசாபேகநி் ஹதக்ந் அங்கித எரு ்டிதர அடி்ரதாகக் ஹகாஞ்டு டண்குறிட்ட 2.1 

ஆண் விதட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந உ சிாிசுகநி் டி் விபசாபேகளுக்கு உங்கரந 

விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.  

03.8.2.2. கிாண உட்திடதாகட்ட ்பிிவு ண்ட்தி் க்ட கா் பேச் ்ஹசத்ரக் டாகங்கநி் உங்கரந 

ஹ்றுக் ஹகாஞ் விபசாபேகநி் டகப்கந் அங்கித ட்ிதர http://www.aginfo.agrimin.gov.lk 

் இரஞதட்திலிரு்து (Link) கீழிக்கண் ஹசத்து ஹகாந்நாண்.   

03.8.2.3. விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந்/ அபிவிருட்தி உட்திடதாகட்டக்ந் / கிாண 

உட்திடதாகட்டக்ந்/ணகாபலி பிிவு பகாரணதாநக்ந் ஆகிடதா ் டணது கிாண உட்திடதாகட்ட ்

பிிவுகளுக்குித விபசாபேகநி் ஹதக்ந் அங்கித ்டிதலி் எரு ஹண்ாக் பிதிரத் 

ஹ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.   

03.8.2.4. அ்ட் ஹத ் ட்ிதலி் படனுண் விபசாபே எருபருக்குித ிலி் இது க்கட்தி் விபசாத 

காிர பதண், பேி்டுண் காஞிகநி் அநவுகந், டடரப்டுண் உங்கநி் அநவுகந் 

படலித விங்கரந் தி்து ஹகாந்பட்காகவுண், விபசாபேது ரகஹதா்டர்ட / ஹருவி் 

அரதாநட்ரட இடுபட்காகவுண் இரஹபநி எதுக்க்ட்ுந்நது.  

03.8.2.5. உங்கரந ஹ்றுக் ஹகாந்ளுண் விபசாபேகநி் விங்கந் அங்கித ட்ிதலி் ஹசப்ரபரத 

கந ீதிதா குழு உட்திடதாகட்டக்ந் ரகஹதா்பட்ு சா்றுடுட்ட டபஞடுண்.  

03.8.2.6. ிபாஞ உங்கரந ஹறுபட்கு டகுதிபரத விபசாபேகரந சிாிசு ஹசத்த ிதபக்க்டுண் 

குறிடட் கந ீதிதா குழுவி் விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந், விபசாத 

ஆடாசகக்ந், கண டசரப ிரதங்களுக்கு இரஞட்துந்ந அபிவிருட்தி உடத்ிடதாகட்டக்ந், 

கணக்கா ்அரண்புகநி் டரபக்ந் / ஹசதாநக்ந் ஆகிடதா ்உந்நங்கிபேருக்க டபஞ்டுண்.  

 

03.8.2.6.1. விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் இ்ாட பிடடசங்கநி் அ்ட விபசாத 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ளுக்கு திாக கிாண உட்திடதாகடட்க்ரந் பிதிபைடு 

ஹசத்த டபஞ்டுண். 

03.8.2.6.2. ணகாபலி அதிகா் பிடடசங்கநாபே் டண்குறிடட் 3.8.2.6 இ் குறி்பி்ட்ுந்ந கண டசரப 

ிரத அபிவிருட்தி உட்திடதாகட்டக்ளுக்கு் திாக ணகாபலி் பிிவு பகாரணதாநக்ரநபண் 

குறிட்ட கநீதிதா இ்டக் குழுவி் அங்கடட்பக்நாக உந்நக்க டபஞ்டுண்.  

  

03.8.2.7. படனுண் விபசாபே எருப ்ிபாஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிக்கி் டாது டண்குறிட்ட ஹத ்

்டிதலி் அ்ட விபசாபே ்றித விங்கரந சிதாக உந்நக்கித பி் ்அ்ட விபசாபேது 

ரகஹதா்ட்ரட ஹ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

03.8.2.8. டண்குறிட்ட 3.8.2.6 இ் கந ீதிதா உட்திடதாகட்ட ் ஹ்றுட்டருண் விங்கரந கண டசரப 

ிரதட்திலுந்ந கஞிபே் உந்நீக்்க டபஞ்டுண்.  

03.8.2.9. உித விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந், விபசாபேகந் உங்கரந ஹ்றுக் 

ஹகாந்நட ் டடரபதா ஹறுரக அர்ரத (அ்பரஞ 03) அ்ட விபசாபேகளுக்கு பனங்க 

டபஞ்டுண். அ்ட ஹறுரக அர்ரத உித கண டசரப ிரதட்தி்கு ஹ்றுக் ஹகாடுட்து 

விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநருக்கு (வி.ஆ.உ.உ.) எ்ரடட் பி் ்அபருக்கு 

டடரபதா உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாடுக்க டபஞ்டுண். விபசாபேகளுக்கு இபசணாக உங்கரந 

விிடதாகிக்குண் டாது இக்கங்களுரத பரதா எரு ஹறுரக அர்ரத (அ்பரஞ 02) 

ஹ்றுக் ஹகாடுக்க டபஞ்டுண். குறிடட் அ்ட அர்பே் விபசாபே் ஹத,் பகபி, டடசித 

அரதாந அர் இக்கண், DO குறிபைட்ு இக்கண், உ பரககந் ண்றுண் உங்கநி் அநவுகந் 

படலித விங்கரந குறி்பிட்ு உங்கரந விிடதாகிக்குண் உட்திடதாகட்ட ் டது ஹதர 

தி்து ரகஹதா்ட்ரடபண் திகதிரதபண் இட்ு டது ிறுபட்தி் அலுபக பட்திர இட்ு 

‘இபசணாக விிடதாகிக்க்்து’  குறி்பிடுட் டபஞ்டுண். 

03.8.2.10. டண்குறிட்ட 3.8.2.8 இ் குறி்பி்ட்ுந்ந உித விங்கரந எப்ஹபாரு ணாட படிவிலுண் டவுட் 

டநட்தி் உந்நீக்்குண் பகணாக கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்ட ்கண அபிவிருடத்ி 

ணாப் அலுபகட்தி்கு பனங்க டபஞ்டுண். ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி 

பிதி ஆரஞதாநக்ந்/உடவி ஆரஞதாநக்ந் அ்ட  எப்ஹபாரு ணாடட்திதுண் ப்ட்ட்ரட 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk னுண் இரஞதட்டந பசதிரத த்டுட்தி உித குறிட்ட ணாடண் 

படிபர்து ட்து (10) ாக்ளுக்குந் டவுட் டநட்தினுந் உந்நீக்்க டபஞ்டுண். அப்பாறு அ்ட 

உித பரபே் விங்கரந ஹ்றுட் டாட கண டசரப ிரதங்கரந இங்கஞ்டு 

ணாப் கண அபிவிருட்தி பிதி ஆரஞதாநக்ந் / உடவி ஆரஞதாநக்ந் டடரபதா உித 

படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண். டடரபதாபே், உித விங்கரந ஹ்றுட் டருண் பர உித 

கண டசரப ிரதட்தி்கு உங்கரந் கி்்டநிக்காண்  ட்காலிகணாக இரிறுட்டவுண் 

படிபண்.  
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03.8.2.11. குறிட்ட டவுட் டநட்தினுந் இது பர உந்நீக்்க்ாட விபசாபேகந் ிபாஞ உங்களுக்கு 

விஞ்ஞ்பிக்குண் ச்ட்்ங்கநி் அ்ட விபசாபேகநி் விங்கரந புதிடாக டவுட் டநட்தினுந் 

உந்நீக்்க படிபண் ்ாலுண், அப்பாறு ஹசத்த ப் ் உித விபசாபேபரு்து உட்தி்கா 

விஞ்ஞ்் டிபட்ரட (அ்பரஞ 03) ஹ்றுக் ஹகாஞ்டு அ்ட விபசாபே ிபாஞ உங்கரந  

டகுதிபரதப ் டண்குறிட்ட கந ீதிதா குழுவிது சிாிசி் டி் கண அபிவிருட்தி 

பிா்தித உட்திடதாகட்ட ்டது ரகஹதா்ட்ரட இட்ு உறுதி்டுட்ட டபஞ்டுண்.   

03.8.2.12. புதித விபசாபேகநி் ஹதக்ந் அங்கித எரு ்டிதர ணாப் கண அபிவிருட்தி பிா்தித / 

உடவி ஆரஞதாநக்நி் சிாிசுகளு் டவுட் டநட்தி் உந்நீக்்க டபஞ்டுண்.   

                          

03.9. ிபாஞ அடி்ரபே் உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந உிட்துரத விபசாபேகந் ஹடா்ா 

விங்கரந, விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் விபசாத உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் அ்து அ்ட 

உட்திடதாகட்டக்ந் டசரபபே் ஈடுடுட்ட்ாட பிடடசங்கநி் உங்கரந கி்்டநிக்குண் 

ஹசத்ார் எருங்கிரஞக்க ிதபக்க்ட்ுந்ந உட்திடதாகட்டக்நிா் ஹ்றுக் ஹகாடுக்க  

டபஞ்டுண்.  

03.10. ஹ் பேருக்கா உ சிாிசுகநி் பிகாண் விபசாபேகந் உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பி்ரடபண் 

ண்றுண் விபசாபேகந் சிதா உ அநவுகரந் ஹ்றுக் ஹகாஞ்டு ஹ் பேருக்கு இடுபரடபண் 

உறுதிஹசத்து ஹகாந்நட் டடரபதா எரு டபரட் தி்ட்ரட விபசாத ஆடாசகக்ந்/விபசாத 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் டதாிட்து ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண்.  

03.11. உங்கநி் ிபட்டண் விபசாபேகந் சண்்பிக்குண் விஞ்ஞ்் டிபங்கநி் குறி்பி் ட்ுந்ந 

விங்கநி் ஹசப்ரபட் ட்ரணரத ிசீலிட்து, உறுதி்டுட்திக்ஹகாஞ்டு அ்ட விபசாபேகநி் 

ஹதக்ந், பேி்டுண் பத் காஞிகநி் ஹதக்ந் ண்றுண் பேி்டுண் அநவுகந் ண்றுண் 

அ்டக் காஞிகளுக்கு உிட்துரத உங்கநி் அநவுகந் படலித விங்கந் அங்கித எரு 

்டிதர அ்ட்ட அதிகா் பிடடசட்தி்கா குறிட்ட விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி 

உடவிதாநக்ந் அ்து அட்டரகத உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் டசரபபே் ஈடுடுட்ட்ாதுந்ந 

பிடடசங்கநி் உித உடத்ிடதாகட்டக்ந் டதாிட்து கிாண உட்திடதாகட்ட ்அலுபகண் ண்றுண் 

விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாந ் அலுபகண், கணக்கா ் அரண்புகநி் 

டரபக்நிது இ்ங்கந் அ்து அலுபகண் ண்றுண் ணகாபலி பிடடச பத பகாரணதாந ்

அலுபகண் டா் இங்கநி் கா்சி்டுட்ட டபஞ்டுண். 

03.12. டண்குறிட்ட இ்ட் ்டிதலி் உந்நக்க்ட்ுந்ந விங்களுக்கு திாக ஹாது ணக்கநிண் 

இரு்து கிரக்கி் பர்ாடுகரந விசாிட்து, ஹசப்ரபட் ட்ரணரத உறுதி்டுட்திக் 

ஹகாந்பட்கா எரு டபரட் தி்ட்ரட ஹசத்டுட்துண் பகணாக கண அபிவிருட்தி பிா்தித 

உட்திடதாகட்டக்ந், விபசாத ஆடாசகக்ந் ண்றுண் ணகாபலி் பிடடச பிிவு பகாரணதாநக்ந் 

ஆகிடதா ்இரஞ்து படிக்ரக டுக்க டபஞ்டுண்.  

03.13. ணகாபலி அதிகா பிடடசங்கநி் ிபாஞ உங்களுக்கு உிட்துரத விபசாபேகநி் ஹதக்ந் 

அங்கித எரு ட்ிதர, விபசாபேது ஹத,் டடசித அரதாந அர் இக்கண், பத் காஞி 

அநவுகந் (ஹஹக்டதக்நி்), பத் காஞிகநி் அரணவிங்கந் ்ப்ர ிசச்த்டுட்திக் 

ஹகாந்நக் கூடித விங்கந், விபசாபேது ஹடாரடசி இக்கண் ண்றுண் உித உங்கநி் 

அநவுகந் ் உந்நங்குண் பரகபே் ணகாபலி பத பகாரணதாநக்ந் டதாிட்து டணது 

ரகஹதா்ங்கரநபண் ண்றுண் அலுபக பட்திரரதபண் இட்ு, அட் ஹசப்ரபட் ட்ரணரத 

உறுதி்டுட்திக் ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு குறிட்ட ணகாபலிக் டகா்் பிிவு பகாரணதாநிதுண் 

ரகஹதா்ட்ரட ஹ் பி் ் அலுபக பட்திரரத இசஹ்சத்து உித கண அபிவிருட்தி 

பிா்தித உட்திடதாகட்டக்நிண் சண்்பிக்க டபஞ்டுண். அ்ட் ஹத ் ்டிதலி் பிதிகரந 

கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ் ாதட்தி்குண் ண்றுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்திது 

ஞி்ாநருக்குண் அனு்பி ரபக்க டபஞ்டுண்.  

 

04. விவசாயிகளுக்கு ிவா அடித்தளடயின் உங்களப விியாகி்ன் 

04.1. 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உங்கந் எழுங்குறுட்துரக ச்ட்தி் 18 ஆண் பிிவி் பிகாண், டது 

பேிடுண் காஞிக்கு ச்பரதாக உிட்துரத உங்கநி் அநவுகரந விவுண் அதிக அநவு 

உங்கரந அ்து உித அநபா உங்கரந எரு பருட்தி்கு அதிக காண் டது உரணபே் 

ரபட்திரு்து ச்விடாடணா எரு ஹசதாகுண்.   

04.2. ிபாஞ உங்கரந ஹ்றுக் ஹகாந்ந உிட்துரத சக விபசாபேகளுண் திப்ருகி் பேச் ்

ஹசத்ரக் டாகட்தி்கு டடரபதா உங்கநி் ிபடட்ண் விஞ்ஞ்பிக்குண் டாது க்ட பேச் ்

ஹசரக் டாகட்தி்கு ஹ்றுக் ஹகாஞ்ட் பி் ்டாபது எரு காஞட்திா் பேக்ளுக்கு 

இாண் ஜ்சிபேருக்கி் உங்கநி் அநவுகரந குறி்பிடுட் டபஞ்டுண். திப்ருகி் பேச் ்

டாகட்தி்கு உிட்துரத உங்கநி் அநவுகநிலிரு்து க்ட பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் 

ஜ்சிபேருக்குண் அநவுகரந கழிட்ட பி் ் பருகி் விட்திதாணா அநவுகளுக்கு ணாட்திடண 

விபசாபேகளுக்கு உங்கரந விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.   

04.3. படனுண் விபசாபே எருப ் எட பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் ஹருண் ீ்்ாசண், சிறித 

ீ்்ாசண் ண்றுண் ணரன ீ ்படலித எரு ீ்ாச பரரணக்கு அதிகணா பரரணகநி் 

ஹபப்டபாக ஹ்ர பேிடுகி் ச்ட்்ங்கநி், அ்ட விபசாபே பேிடுண் ஹணாட்டக் காஞி 

அநவு இஞ்டு (02) ஹஹக்டதக்ரந (05 க்கக்ந்) விஜ்சாட பரகபே் எரு டரபக்கு அதிகணா 

டரபகநி் ிபாஞ உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிக்காண் (எரு டரபக்கு அதிகணா டரபகந் 

அ்ட விபசாபேது ஹதர, குறிட்ட ஹத ் ட்ிதலி் உந்நக்காண்). ஆபேனுண் அட்டரகத 

எப்ஹபாரு ச்ட்்ட்திலுண் அ்ட விபசாபேது டடசித அரதாந அர் இக்கபண் ண்றுண் DO 

ஹடா ் இக்கபண் எட ணாதிிதாக இருட்ட் டபஞ்டுண். படனுண் விபசாபே எருப ் இட்கு 

ப்தித பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் உ ிபாஞடத்ி் ிபட்டண் திவு ஹசத்து அபது விண் 



நந் தயிருக்கு உங்களபத் தகி்்பித்தது தந்றி வழிகாடட்ன்: 01 / 2022 

 

5 

 

டவு டட்தி் உந்நீக்்க்்டிருக்குணாபே், அ்ட விபசாபேபரு்து புதித எரு விஞ்ஞ்ட்ரட 

ஹ்றுக் ஹகாந்ந அபசிதப்ர. அ்ட விபசாபேது DO ஹடா ் இக்கண் அங்காக ரத 

டடரபதா விங்கரந ணாதிி் டிபட்தி் குறி்பிடுபது டாதுணாடாகுண்.  

04.4. குறிட்ட ணகாபலி பத பகாரணதாந ் டதாிட்து ரகஹதா்டர்டபண் அலுபக பட்திரபண் 

இட்ு ஹசப்ரபட் ட்ரணரத உறுதி்டுட்திக் ஹகாந்ளுண் பகணாக அ்ட ணகாபலி டகா்் பிிவு 

பகாரணதாநிது ரகஹதா்டர்ட ஹ்று அபது அலுபக பட்திரரத இசஹ்சத்து கண 

அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்ளுக்கு சண்்பிக்க்ட்ுந்ந விபசாபேகநி் ஹத,் 

பகபி, டடசித அரதாந அர் இக்கண், பத் காஞிகநி் அநவுகந் (ஹஹக்டதக்நி்), 

அரணவிங்கந் படலிதப்ர உறுதி்டுட்திக் ஹகாந்நக் கூடித டகப், ஹடாரடசி இக்கண் 

ண்றுண் உித உங்கநி் அநவுகந் ் அங்கித எரு ட்ிதலி் அடி்ரபே், ணகாபலி 

அதிகா் பிடடசங்கநி் ிபாஞ உங்களுக்கு உிட்துரத விபசாபேகளுக்கு, உங்கரந 

விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.  

04.5. எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதபண் உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் ஹ் பேருக்கு 

டடரபதா ிபாஞ உங்கந் விிடதாகிக்க்டுண் விபசாபேகநி் ஹதக்ந் அங்கித எரு 

்டிதரட் டதாிட்து டஞ டபஞ்டுண். அதி் உங்கரந ஹ் விபசாபேகநி் ஹதக்ந், 

டடசித அரதாந அர் இக்கங்கந், பத் காஞிபே் அநவுகந் (ஹஹக்டதக்நி்), ஹ்றுக் 

ஹகாடுட்ட உங்கநி் அநவுகந் ண்றுண் அ்ட அநபா உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாஞ்ரணரத 

உறுதி்டுட்ட விபசாபேகந் இட்ுந்ந ரகஹதா்ங்கந் அ்து அ்ட விபசாபேகநி் ஹருவி் 

அரதாநங்கந் ண்றுண் விபசாபேகநி் ஹடாரடசி இக்கங்கந் ் டா் விங்கந் 

உந்நக்க டபஞ்டுண். ிபாஞ உங்கந் சண்்டணா ்ட எரு விதணாகவிரு்டாலுண் சி 

அடனு் ஹடாப்ுரத ிறுபங்கந் அ்ட் ட்ிதர பனங்குணாறு டகட்ுக் ஹகாந்ளுண்  

ச்ட்்ட்தி் அடர ஹ்றுக் ஹகாடு்து கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்நி் 

ஹாறு்ாகுண். 

04.6. ஹ்ர பேிடுண் படனுண் விபசாபே எருப ் அ்து விபசாபேகந் குழு, சிாிசு ஹசத்த் 

ட்ுந்ந உங்கநி் அநவுகரந விவுண் குர்டநபா உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிக்குண் டாது, 

விபசாத விிபாக்க் உட்திடதாகட்ட ்எருபி் சிாிசு டி், அப்பாறு விஞ்ஞ்பிக்க்டுண் 

உங்கநி் அநவுகரந ஹ்றுக் ஹகாடுக்காண். அப்பாறு குர்டநவி் விஞ்ஞ்பிக்குண் 

டாது, விஞ்ஞ்பிக்க்டுண் அ்ட அநவுகரந உ அ்பரஞபே் உித விபசாபே் ஹதருக்கு 

திட குறி்பிடுட் டபஞ்டுண். சிாிசு ஹசத்த்்டுந்ந அ்ட அநவுகளுக்கு குர்டநபா 

உங்கநி் ிபட்டண் விஞ்ஞ்பிடத்ுந்ந விபசாபேகநி் ஹதக்ந் உந்நங்கித எரு ்டிதர, 

அப்பாறு விஞ்ஞ்பிட்ட உங்கநி் அநவுகரந உந்நக்கி கண டசரப ிரத ண்ட்தி் 

ஹபப்டபாக டதாிட்து கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்கு அனு் டபஞ்டுண்.    

        

05. ிவா அடித்தளடயின் உங்களப தகி்்பித்தந்கு ாிக்கத்தடட்ுப்ப திட்ட்ள 

உதயாகி்ன்  

05.1. உங்கரந கி்்டநிக்குண் தி்ண் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்திா் டடசித உ 

ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநிதுண் ண்றுண் விபசாத் ஞி்ாந ் ாதகட்திதுண் 

அபடாி்புகந் ண்றுண் சிாிசுகந் அடி்ரபே் டதாிட்து ஹபநிபே்டுண். அ்ட தி்ண் 

www.aginfo.agrimin.gov.lk ் இரஞதட ்டநட்தி் பிசுிக்க்டுண். 

 

05.1.1. இ்ட உங்கந் கி்்டநி்பு தி்ட்ரட டதாிக்குண் டாது ்ட எரு ச்ட்்டத்ிலுண் அ்ட்ட 

கண டசரப அதிகா் பிடடசங்கநி் விரநசச்்கந் ஹசத்த்ட்ுந்ந பழுரணதா பத் 

காஞிகநி் அநவுகரந விஜ்ஜாட பரகபே் டதாிடத்ுக்ஹகாந்ந டபஞ்டுண். புதிடாக விரநசச்் 

ஹசத்டட் காஞணாக பழுரணதா பத் காஞிகநி் அநவுகந் அதிகிக்குண் ச்ட்்ங்கநி் 

அட் ிபட்டண் கண ஆரஞதாந ் ாதகட்தி் ப்கூட்ித அனுணதிரத ஹ்றுக் ஹகாந்ந 

டபஞ்டுண்.  

 

05.2. உங்கரந கி்்டநி்ட்காக டதாிக்க்ட்ுந்ந தி்ட்ரட ணாப்ட்தினுந் பரதாக 

ஹசத்டுட்துண் ஹாறு்பு சு்ா்டத உ ணாப் ஹசத் குழுவுக்கு சா்்டுகி்து. அட் 

டாது,  

 

05.2.1. எப்ஹபாரு ணாப்ட்தி்குண் திப்ருகி் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகங்கநி் எதுக்க்ட்ுந்ந 

உங்கநி் அநவுகரந விஜ்சாட ண்றுண் ணாப்ட்தினுந் உங்களுக்கு ்ாக்குர ்ாட 

பரகபே் எரு கட்ு்ாட்ு் உங்கரந கி்்டநிக்குண் ஹசத்ார் சு்ா்டத உ  

ணாப் ஹசத் குழு டண்ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

05.2.2. எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதட்தி்குண் திப்ருகி் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தினுந் 

அட்கு  எதுக்க்ட்ுந்ந உங்கநி் அநவுகநி் 80% வீடட்ரட விஜ்சாட ண்றுண் உங்கந் 

கி்்டநிக்குண் தி்ட்தி் உந்நக்க்ட்ுந்ந விதங்கரந பாட பரகபே், ஹகாந்பவு 

க்ரநரத விடுட்து, உங்கரந கநஜ்சிதசாரகநிலிரு்து டடிதாக ஹ்றுக் ஹகாந்நாண்.   

05.2.3. டாபது எரு கண டசரப ிரதண், அட் அதிகா் பிடடசட்தி்கு  எதுக்க்ட்ுந்ந 

உங்கநி் அநவுகநி் 80% வீடட்ரட ஹ்றுக் ஹகாஞ்ட் பி் ் ஜ்சித 20% வீடட்தி்கு 

அ்து அட் எரு ாகடத்ி்கு ஹகாந்பவு க்ரநரத விடுக்கி் ச்ட்்ங்கநி், அட் 

ிபட்டண் அ்ட கண  டசரப ிரதண் சு்ா்டத உ ணாப் ஹசத் குழுவி் சிாிரச 

க்ாதண் ஹ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண். அ்ட சிாிசு அ்ட ஹசத் குழுவி் டரபா ணாப் 

ஹசதாந,் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாந ் அ்து ணாப் 

ஹசதாந ்அதிகாண் அநிக்குண், குழுவி் டபஹாரு உறு்பி ்ஆகிடதகாிா் கந ீதிதா 
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எரு ிசீரபே் பி் ் ஹ்றுக் ஹகாடுக்க்டுட் டபஞ்டுண். இ்ட டபஞ்டுடகாந் கண 

அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்திாலுண் அங்கீகிக்க்டுட் டபஞ்டுண். 

05.2.4. டாபது எரு பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் உங்கந் கி்்டநிக்குண் தி்ண் அ்ட்ட கண 

டசரப ிரதங்களுக்கு எதுக்க்் உங்கநி் அநவுகரந விஜ்சி உங்கந் டடரப்டுண் 

ச்ட்்ங்கநி், அது எரு டணதிக உங்கந் டடரப்ாாக கருதி படிக்ரக டுக்க்டுட் 

டபஞ்டுண். அட் ிபட்டண், இ்ட சு்றிக்ரகபே் 06 ்திபே் குறி்பி்் ரபரகந் 

பி்்்டுட் டபஞ்டுண்.   

05.2.5. ஹ் பேச் ் ஹசத்ரகபே் ிபட்டண் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகக் கூ்ங்கந் ட்ட்டுண் டாது 

டுக்க்டுண் தீண்ாங்கரந பி்்றி ்து ஹகாந்ளுண் விபசாபேகளுண் அ்து இஞ்டு 

ஹஹக்டதக்ளுக்கு அதிகணா காஞிகநி் ஹ்ர பேிடுகி் விபசாபேகளுண், பேச் ்

ஹசத்ரக் டாகக் கூ்ங்கநி் டுட்ட தீண்ாங்கநி் பிகாண் பத் காஞிகநி் ரத 

பேக்ரந பேிடுகி் விபசாபேகளுண் தி்ட ச்ரட விரகநி் உங்கரந ஹ்றுக் 

ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.       

   

06. யனதிக உங்களுக்கு வி்த்பி்ன்  

06.1. உங்கந் கி்்டநி்பு தி்ட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந பத் காஞிகநி் அநவுகரந விஜ்சி 

ஹ் பேி்டுகி், இஞ்டு ஹஹக்டதக்ந் பரதா காஞிகளுக்கு ணாடத்ிண் டணதிக 

உங்கநி் ிபட்டண் விஞ்ஞ்பிக்காண். அப்பாறு விஞ்ஞ்பிக்குண் டாது விபசாபேகந் 1.3 ஆண் 

்திபே் குறி்பி்ட்ுந்ந டடரப்ாடுகரந பூட்த்ி ஹசத்திருட்ட் டபஞ்டுண். 

06.2. அடகணா பேச் ்ஹசத்ரக் டாகங்கநி் கண டசரப ிரதங்கந் அதிக பேச் ்ஹசத்ரக 

இக்குகளுக்கு ் அதிகநவு உங்களுக்கு விஞ்ஞ்பிட்திரு்டாலுண், அ்ட் பேச் ்ஹசத்ரக் 

டாக இறுதிபே் குறிட்ட இக்குகரந அரதட் டபறிபந்நரணபண் ண்றுண் பே ் ப்ட் 

இக்குகளுக்கு கஞிசணா அநவு குர்ட இக்குகந் காஞ்டுகி்ரணபண் அபடாிக்க் 

ட்ுந்ந.    

06.3. க்ட 5 பேச் ்ஹசத்ரக் டாகங்கநி் (சிறுடாகண் அ்து ஹருண்டாகண்  ்புரதபாறு) 

பேி்ட்ுந்ந ஆகக்கூடித பத் காஞிகநி் அநவுகரநபண் ண்றுண் விபசாத ஞி்ாந ்

ாதகட்தி் சிாிசுகரநபண் அடி்ரதாகக் ஹகாஞ்டு உித பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி்கு 

டடரபதா உங்கரந இங்கஞ்டு உங்கந் கி்்டநிக்குண் தி்ண் டதாிக்க்ட்ுந்நது.  

06.4. கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ் ாதகண், விபசாத் ஞி்ாந ் ாதகட்தி் சிாிசுகநி் 

டி் அ்ட்ட பேச் ் ஹசத்ரக் டாகங்களுக்கு  டதாிட்து ஹபநிபேடுகி் உங்கந் 

கி்்டநி்பு தி்ட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந அநவுகரந விவுண் டணதிகணாக உங்கந் டடரப 

 உஞ்டுண் ச்ட்்ங்கநி் கண அபிவிருட்தி் பிா்தித உட்திடதாகட்டக்ந் அ்து 

விபசாத ஆடாசகக்ந் கூட்ு் ஹாறு்பு் இதி் காஞ்டுகி் அ்பரஞ 04 இ் 

ட்ட்ுந்ந விஞ்ஞ்் டிபட்ரட பூஞ்டுட்தி ரகஹதா்ட்ரடபண் ண்றுண் அலுபக 

பட்திரபண் இட்ு உித ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி 

ஆரஞதாநக்ந் பெண் ணாப் உ எருங்கிரஞ்புக் குழுவுக்கு சண்்பிக்க டபஞ்டுண்.    

06.5. டணதிகணாக டடரப்டுண் உங்கநி் ிபட்டண் விஞ்ஞ்ங்கரந சண்்பிக்குண் டாது கண 

அபிவிருட்தி் பிா்தித உட்திடதாகட்ட ் அ்து விபசாத ஆடாசக ் கீன்காணுண் விதங்கரந 

பகவுண் விிபாக கருட்தி் ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

 

06.5.1. டணதிக உங்களுக்கா விஞ்ஞ்் டிபங்கரந சிதாக பூஞ்டுட்தி அலுபக பட்திர 

இ்ட்ுந்நரண.  

 

06.5.1.1. பத் காஞிதாது, ஹருண் ீ்்ாசண், சிறித ீ்்ாசண் ண்றுண் ணரன ீ ் ஆகித ீ்்ா 

பரரணகளுக்கு ் டபறுடுட்தி கா்்ட்ிருட்ட். 

06.5.1.2. பத் காஞிகநி் அநவுகரந ஹஹக்டதக்நி் ணாடத்ிண் குறி்பிட்ிருட்ட்.   

 

06.5.2. டடரபதா டணதிக உங்கநி் ிபட்டண் ணாப் உ எருங்கிரஞ்புக் குழுவி் இஞக்கட்ரட 

ஹ்றுக் ஹகாந்நக் கூடித பரகபே் விஞ்ஞ்் டிபங்கரந ட காட்டடாடு ணாப்ட்தி்கு 

ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி் பிா்தித / உடவி ஆரஞதாநக்நிண் சண்்பிட்திருட்ட்.  

06.5.3. டணதிகணாக ஹ்றுக் ஹகாடுக்க்டுண் உங்கந் கி்்டநிக்க்டுபட்கு தி்ாக்்க்டுண் 

விபசாபேகநி் ஹதக்ந், டடசித அரதாந அர் இக்கங்கந், பேி்டுண் காஞிகநி் 

அநவுகந் (ஹஹக்டதக்நி்), ஹடாப்ுஹகாந்நக் கூடித ஹடாரடசி இக்கங்கந் ண்றுண் 

ரகஹதா்ங்கந் டா் விதங்கந் உந்நங்கித எரு ட்ிதர உித பிிவிது விபசாத 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்டத்ி உடவிதாந ் டதாிட்து ரகஹதா்பட்ு உித கண டசரப 

ிரத அதிகா பிடடசடத்ி் கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகடட்ி் சிாிசுகளு் 

சண்்பிக்க (அ்பரஞ 05) டபஞ்டுண்.   

06.5.4. டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாந ் அ்து ணாப் கண 

அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி ஆரஞதாந ் அ்து அப ் ிதபக்கி் ணாப் அலுபகட்தி் 

பிதிிதிகந் கந ீதிதா எரு ிசீரரத (உக் கநஜ்சிதங்கந் அங்காக) டண்ஹகாஞ்டு 

டணதிக உங்கரந ஹ்றுக் ஹகாந்பட்குட் டகுதி உஞ்டு  பனங்கித எரு சிாிசுக் கடிடண் 

இரஞக்க்்டிருட்ட்.   

06.6. டணதிக உங்களுக்கா விஞ்ஞ்் டிபங்கநி் குறி்பி்் விங்கநி் ஹசப்ரபட் 

ட்ரணக்கு அ்ட டகா் ஹடா்ாக விஞ்ஞ்பிக்கி் உட்திடதாகட்டருண், சிாிசு ஹசத்கி் 

உட்திடதாகட்டருண் ண்றுண் குறிட்ட குழுவுண் க்ாதண் ஹாறு்புக்கூ டபஞ்டுண்.  
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06.7. சு்ா்டத உ ணாப் ஹசத் குழு அனுணதிக்குண் உங்கநி் அநவுகந் ்றித விங்கந் 

கண அபிவிருட்தி உட்திடதாகட்டக்ளுண் ண்றுண் விபசாத ஆடாசகக்ளுண் உித அசாங்க 

உக் கூட்ுட் டாங்களுக்குண் ண்றுண் குறிட்ட ட்பு ிறுபங்களுக்குண் ழுட்தி் ஹ்றுக் 

ஹகாடுக்க டபஞ்டுண்.  

06.8. டணதிக உங்கரந ஹ்றுக் ஹகாந்பட்காக அனுணதிக்குண் கடிடட்ரட குறிட்ட அ்பரஞ 06 

பிகாண் டதாிட்து கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்கு அனு்பிரபக்க டபஞ்டுண்.   

06.9. டணதிக உங்கநி் ிபடட்ண் விஞ்ஞ்பிக்க்டுண் ச்ட்்ங்கநி் உஞ்ரணதா டடரபபே் 

அடி்ரபே் எரு கட்ு்ாட்ு் உங்கரந அ்ட்ட ணாப்க் கண அபிவிருட்தி் பிதி / 

உடவி ஆரஞதாநி் / டடசித உ ஹசதக அலுபகட்திது ணாப் உடவி் ஞி்ாநி் 

சிதா டண்ார்பபே் கி்்டநி்து அபசிதணாகுண்.  

 

07. உங்கபிண்  ிங்கப் கடட்ுத்தாடு  

07.1. உண் ்து ‘அங்கீகிக்க்ட்ுந்ந டாப டாஷர எ்று அ்து அட்கு அதிகணா டாப 

டாஷரகந் அங்கித டாப டாஷர உந்நங்கிபேரு்ட் காஞணாக ாவிக்க்டுண்  

டாபங்கநி் பநச்ச்ிக்கு ாவி்ட்கா டாக்கபரத, இ்ரஹதி் அட்கா எரு 

ஹறுணாட்ரடபரதது  ஹசா்்டுகி் டாபது எரு டாட்்டண்’ ் ஹாருந்டுண். 

‘சுட்திகிக்க்ாட விங்கு அ்து டாப உங்கந்’ இதி் உந்நங்காது (டகப்பெண்: 1988 

இ் 68-ஆண் இக்க உங்கந் எழுங்குறுட்துரக ச்ண்).  

07.2. டடச உங்கரந, அடி்ர ீதிபே் பெ்று பரககநாக இங்காஞ படிபண். அடாபது திஞ்ண 

டசட உண், திப டசட உண் ண்றுண் உபேித் (உபே)் உண் ்பாகுண்.  

 

07.2.1. திஞ்ண டசட உண் ்து டாபட்தி் பநச்ச்ிரத அ்து உ்ட்திட்திர அதிகி்ட்கு 

உடவுண், எ்று அ்து அட்கு அதிகணா டாப டாஷரகந் உந்நங்கித, டாப் ாகங்கந் 

அ்து விங்கு ாகங்கந் அ்து இத்ரக கி்ஹாருக்ந் அ்து இப்றி் டாபது எ்று 

அ்து அட்கு அதிகணாரப உந்நங்கித, ஹாதீக ஹசத்பரதா் சிரட்ட ணஞ் பநட்ரட 

அ்து ஆடாக்கிதட்ரட டணண்டுட்துபட்கு உடவுகி் எரு டாட்்டண் ் ஹாருந்டுண்.   

07.2.2. திப உண் ்து டாபடத்ி் பநச்ச்ிரத அ்து உ்ட்திட்திர அதிகி்ட்கு உடவுண், 

எ்று அ்து அட்கு அதிகணா டாப டாஷரகந் உந்நங்கித, டாப் ாகங்கந் அ்து 

விங்கு் ாகங்கந் அ்து இப்றி் எ்று அ்து அட்கு அதிக ஹசிணா ஹசத்பரக்கு 

உ்டுண் ண்றுண் புட ரஹ்ஷடட்ு (Protine Hydrolysate) ஹடாழி் நு்ட்ரட த்டுட்தி 

டதாிக்க்டுகி் திப உண் ் ஹாருந்டுண்.    

07.2.3. உபேித் உண் ்து எரு திஞ்ண அ்து விடஷ கரசர த்டுட்தி அதி் அங்க 

டபஞ்டித விபசாதட்தி்கு தனுந்நடாக புவிணஞ் ரடசர ி்டுட்தி, ணஞ்ஞிலுந்ந 

ஹாசுரஸ அ்து ணஞ்ஞிலுந்ந டாஷர டாட்்டங்கரந டாபங்கந் உருஜ்சக்கூடித 

பரகபே் ணா்றுட் படலித ஹசத்ாடுகளுக்கு் த்டுண் ணஞ்ஞி் அ்து டாபங்கநி் 

உ்ட்திட்திர அதிகி்ட்கு த்க் கூடித உபேித் ிரபேலுந்ந எரு உ்ட்தி ் 

ஹாருந்டுண்.  

 

07.3. உந்ாட்ு உ்ட்திட் ட்புகந் உ்ட்தி ஹசத்கி் உங்களுக்கு இரபே் ஹகாண்டாஸ்ட்ு 

ண்றுண் திப டசட உண் ஆகித உங்களுக்கு இங்ரக ட ிதணங்கந் க்ரநகந்  ிறுபகண்  

ிஞ்பேட்து பிக்டுட்தித ட ிதணங்கந் அடி்ரதாகக் ஹகாந்ந்டுகி். இங்ரக 

ட ிதணங்கந் க்ரநகந் ிறுபகண் ரடச் ஹடா்ாக சிாிசு ஹசத்துந்ந ஆகக்குர்ட 

விகிடண், விபசாத ஞி்ாந ்ாதகண் அனுணதிட்துந்ந ஆகக்குர்ட சிாிசி் பிகாண் 1.5% 

வீடண்  ணா்்ட்ு பிடதாகிக்க்டுகி்து. இது டவி, இக்குணதி ஹசத்த்டுண் இத்ரக 

கித் ஹா்ாசிதண் குடநாரட்ு (KCl) ண்றுண் விடஷ உங்கந் ்ப்றுக்கு இங்ரக ட 

ிதணங்கந் க்ரநகந் ிறுபகண் ிஞ்பேட்து பிக்டுட்திபந்ந கீன்காணுண் ிதணங்கந் 

பிடதாகிக்க்டுகி்.              

   

i. ஹகாண்டாஸ்ட்ு உண் - இங்ரகட் ட ிதணண் 1635:2019 (அ்பரஞ 07) 

 

ii. திப டசட உண் - இங்ரகட் ட ிதணண் 1702:2021 (அ்பரஞ 08) 

 

iii. உபேித் உண் - ஹ் பேருக்கு சு்ா்டத உங்கரந விிடதாகி்ட்கா டகந்வி 

ஆபஞட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந ட ிதணங்கந் (அ்பரஞ 09) 

 

iv. விடஷ உண் - இங்ரகட் ட ிதணங்கந் க்ரநகந் ிறுபகண் பரதறுட்துந்ந ட 

ிதணங்கந் உித விடட்தி் பிடதாகிக்க்டுகி் (அ்பரஞ 10) 

 

v. இத்ரக கித ஹா்ாசிதண் குடநாரட்ு (KCL) - இங்ரகட் ட ிதணண் 644:2014  

(அ்பரஞ 11) 

 

07.4. கி்்டநிக்க்டுகி் உங்கந் டண்குறிட்ட ட ிதணங்கரந அனுசிக்கி்பா ்ரட 

ிசச்த்டுட்திக் ஹகாந்பட்கு அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் எழுங்குகரந டண்ஹகாந்ந 

டபஞ்டுண். அட்கு அரணத, உித உங்கநி் அநவுகரந கி்்டநிக்க ப் ்எப்ஹபாரு உட ்

ஹடாகுதிக்குண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாந ்பனங்குண் அனுசி்பு சா்றிடரன 

ஹ்றுக் ஹகாந்பட்குண் அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் படிக்ரக டுக்க டபஞ்டுண்.  
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டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாந ்பனங்குண் எரு அனுசி்பு சா்றிடன் இ்றி ்ட 

எரு உட்ரடபண் விபசாபேகளுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடு்ட்கு இணநிக்கக் கூாது.  

07.5. உங்கநி் ட ிதணங்கரந கட்ு்டுட்துபது ்றி அ்ட்ட ிறுபட்தி் / சு்ா்டத உ 

ணாப் ஹசத் குழுவி் கரணகளுண் ண்றுண் ஹாறு்புக்களுண் பி்பருணாறு:  

 

07.5.1. டடசித உ ஹசதக அலுபகண் 

 

07.5.1.1. 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உங்கந் எழுங்குறுட்துரக ச்ட்தி் கீன் அனுணதி்டத்ிண் ஹ் உ 

உ்ட்திட் ட்புகளுக்கு அ்ட அனுணதி்ட்திங்கநி் பெண் உ உ்ட்தி ிபட்டண் அனுணதிகந் 

பனங்க்ட்ுந்ந. உ உ்ட்திகநி் ட ிதணங்கரந ஹடாகுதி பாிதாக ிசீலி்துண் அ்டட ்

ஹடாகுதிகளுக்குித அனுசி்பு சா்றிடன்கரந பனங்குபதுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் 

ஹாறு்ாகுண்.  

07.5.1.2. ஆரகதா், அ்ட அனுசி்பு சா்றிடன் இ்ாட ்ட எரு உட் ஹடாகுதிக்குண் உித உங்கரந 

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் ஹகாந்பவு ஹசத்தக் கூாது. ச்ரடபே், அ்ட அனுசி்பு 

சா்றிடன் இ்ாட சக உங்கரநபண் டண் குர்ட உங்கந் க் கருதி 1988 இ் 68 ஆண் 

இக்க உ எழுங்குறுட்துரக ச்ட்தி் 15,16,21 ண்றுண் 22 ஆண் பிிவுகநி் பிகாண் படிக்ரக 

டு்து டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் கீன் ணாப் ஹசதகங்களுக்கு இரஞக்க்ட்ுந்ந 

உடவி் ஞி்ாநக்நி் ஹாறு்ாகுண்.   

07.5.1.3. டணலுண், உடவி் ஞி்ாநக்ந், அனுணதி்ட்திண் ஹ் உ உ்ட்திட் ட்புகநிது உங்கந் 

ஹடாகுதி உ்ட்தி ஹசத்த்ட்ு படிபர்துந்நது  குறிட்ட அ்டட் ட்புக்கு அறிவிட்டதுண் 

டாணதிதாண் அ்ட உ்டத்ிபே் ணாதிிகரந, 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உங்கந் எழுங்குறுட்துரக 

ச்ட்தி் 12(2) ஆண் பிிவி் பிகாண் இங்ரகட் ட ிணதங்கந் க்ரநகந் ிறுபகட்திா் 

ிஞ்பேக்க்ட்ு, பிக்டுட்ட்ட்ுந்ந ணாதிிகந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந்டுண் பரபேதர 

பி்்றி, உித உ்ட்தி ஸ்டட்தி், உ்ட்திட் ட்பிது ப்ிரபே் ஹ்றுக் ஹகாந்ந 

டபஞ்டுண். அ்ட ணாதிிகரத உித பரபே் ஹாறிபேட்ு டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் 

பெண் குறி்பி்ட்ுந்ந ணாதிி் டிபட்ரட் த்டுட்தி உித பரபே் உ்ட்திட் ட்பி் 

/ உ்ட்திட் ட்பி் அதிகாண் ஹ் ஊழிதி் ஹதர ஹடநிபாக குறி்பிட்ு, ரகஹதா்ரட 

ஹ்றுக்ஹகாஞ்டு, உித பரபே் உடவி் ஞி்ாநிதுண் ரகஹதா்பண் ண்றுண் அலுபக 

பட்திரபண் இ்ட்ு டாணதிதாது டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி்கு திவுட் டா் பெண்  

அனு்பி ரபக்க அ்து டடிதாக ப்து எ்ரக்க டபஞ்டுண். அ்ட்ட உட் ஹடாகுதி்கு  

ஹ்றுக் ஹகாந்ந்் ணாதிிகளுக்கு ஹாறிபே்டுண் ணாதிி வீடண் குறிட்ட உ்ட்திட் ட்புக்கு 

டடரபதா ச்ட்்ங்கநி் ி்சிட்து் ா்்ட்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  

07.5.1.4. அட்டரகத ணாதிிகநி் கு்ாத்வு அறிக்ரககரந ழு டபர ாக்ளுக்குந் உித இசாத 

கூங்கநிலிரு்து ஹ்றுக் ஹகாந்பட்கு பரதா எரு டபரட் தி்ட்ரட டதாி்ட்கு 

டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாந ் படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண். உ்ட்திட ்

ட்பிபரு்து ணாதிிகரந ஹ்றுக் ஹகாஞ்டு ட்து டபர ாக்ளுக்குந் குறிட்ட கு்ாத்வு 

அறிக்ரககநி் பிதிகளு் டசட்்து அனுசி்பு சா்றிடரன, உ்ட்திட் ட்புக்குண் ண்றுண் 

உிதபாறு அசாங்கட்தி் உக் கூட்ுட் டாங்களுக்குண் விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.   

07.5.1.5. அனுணதி் ட்திண் ஹாட உ்ட்திட் ட்புகந் உ்ட்தி ஹசத்பண் ்ட எரு உ உ்ட்திரதபண் 

ச்ரடபே் வி்ர ஹசத்பட்கு ்ட விடட்திலுண் இணநிக்காட பரகபே் ணாப் உடவி் 

ஞி்ாநக்ந் படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண். அட்டரகத உங்கநி் வி்ரரதட ்

டவிட்்துக் ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு குறிட்ட உங்கந் எழுங்குறுட்துரக ச்ட்திது ்ாடுகநி் 

பிகாண் ஞி்ாந ்சா்றுடுட்துண் ஹாறு்பு, உடவி் ஞி்ாநக்ளுக்கு சா்்டுகி்து.   

 

07.5.2. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந்  

 

07.5.2.1. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் ்ா ச்ட்்ங்கநிலுண் உங்கரநக் ஹகாந்பவு ஹசத்ட 

ஹறுரக ரபரபேடடத உங்கரநக் ஹகாந்பவு ஹசத்பண் டாது டடசித உ ஹசதக 

அலுபகட்தி் அனுணதி் ட்திண் ஹ் உ்ட்திட் ட்புகநிபரு்து உங்கரநக் ஹகாந்பவு 

ஹசத்த டபஞ்டுண். குறிட்ட எப்ஹபாரு உட் ஹடாகுதி்குண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் 

ஞி்ாந ் விிடதாகிட்துந்ந எரு அனுசி்பு சா்றிடன் இருக்குணாபே் ணாட்திண், உங்கரந 

கண டசரப ிரதங்களுக்கு கி்்டநி்ட்கு அனுணதிரத பனங்கி அட் பிகாண் அ்ட 

உங்கரந கி்்டநிக்க டபஞ்டுண்.    

07.5.2.2. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் டணது ஹதி் வி்ர ஹசத்பண் ஹாருட்ு உங்கரந / 

டாப் டாஷர் டாட்்டங்கரநக் ஹகாந்பவு ஹசத்பண் டாது, உக் கூட்ுட் டாங்கந், 

அப்றி் கீன் திவு ஹசத்த்ட்ுந்ந கண்ிகநிபரு்து, ஹகாந்பவு ஹசத்த டபஞ்டுண். 

07.5.2.3. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் உங்களுக்காக பெ்ஹாருக்ரநக் ஹகாந்பவு ஹசத்து, 

உங்கரந உ்ட்தி ஹசத்து வி்ர ஹசத்பண் டாது டண்குறிடட் விடட்திடடத அ்ட்ட உட ்

ஹடாகுதி்கு டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் பெண் பரதாக இசாத் கு்ாத்வுகந் 

டண்ஹகாந்ந்ட்ு அட் ட ிதணண் உறுதிஹசத்த்்ட் பி் ் அனுசி்பு சா்றிடன் 

ஹ்றுக் ஹகாந்ந்் உட் ஹடாகுதி்குித உங்கரந ணாட்திண் கி்்டநிக்க டபஞ்டுண். 

  

07.5.3. கண அபிவிருட்திட் திரஞக்கநண்  

 

07.5.3.1. எப்ஹபாரு ச்ட்்ட்திலுண் டட்தி் உத்்ட உங்கரந விபசாபேகளுக்கு விிடதாகிக்க கண 

அபிவிருட்திட் திரஞக்கநண் கரண்ட்ுந்நது.  
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07.5.3.2. கண டசரப ிரதட்தி்கு அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் பெண் அ்து உந்ாட்ு 

உ உ்ட்திட் டர்புகநிபரு்து கிரக்குண் உங்களுக்கு உித ிதண அனுசி்பு சா்றிடன் 

ஹ்ட்ுந்நது ்ரட கண பிா்தித உட்திடதாகட்டக்ளுண், உங்கந் கி்்டநிக்க்டுண் 

ச்ட்்ட்தி் விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ளுண் அறி்திருக்க டபஞ்டுண்.  

07.5.3.3. ஆரகதா், இக்குணதி ஹசத்த்் உ உரகநி் QR குறிபைடுகந் காஞ்டுகி்பா ட ்

டடடி்ாட்த்ு, அப்பாறு குறிட்ட அ்டக் குறிபைடுகந் இ்ாட உ்ட்திகளுக்கு டடசித உ ஹசதக 

அலுபகட்தி் ஞி்ாந ் விிடதாகிட்ட அனுசி்பு சா்றிடழி் பிதிரத கி்்டநிக்குண் 

ட்புகந் டகா டபஞ்டுண். டப அட்கு இஞங்க அப்பாறு உறுதிஹசத்ட உங்கரந ணாட்திண் 

விபசாபேகளுக்கு விிடதாகி்து கி்்டநிக்குண் உடத்ிடதாகட்டக்நி் ஹாறு்ாகுண்.   

07.5.3.4. கண அபிவிருட்திட் திரஞக்கநட்தி் விபசாத ஆாத்சச்ி உட்திடதாகட்டக்ளுக்கு சா்்டுண் 

சு்ா்டத உங்கநி் ாபர ்றித எட்ுஹணாட்ட கரணகளுண் ண்றுண் ஹாறு்புக்களுண் 

பி்பருணாறு:     

i. பேச் ் ஹசத்ரக் டாகடத்ி் ஆண்ட்தி் கணக்கா ் அரண்புகந் கூட்ுண் கூ்ங்கந் 

ட்ட்ட்ு உித டாகடத்ி் பேச் ்ஹசத்ரக சா்்ட ஹசத்ாடுகந் ்றித டகப்கரந 

டசகிட்ட்: உ+ண்: ஹ் பேிடுண் விபசாபேகநி் ஞ்ஞிக்ரக, ஹ் பேி்வுந்ந 

காஞிகநி் ஹஹக்டத ்அநவுகந்.  

 

ii. டணட குறி்பி்ட்ுந்நபாறு டசகிட்ட சிதா உஞ்ரணதா டகப்கரந உித கண 

டசரப ிரதங்களுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுட்ட்.  

 

iii. டணது விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாந ் (வி.ஆ.உ.உ.) பிிவுக்கு உித டசட 

உங்கநி் உ்ட்தி ண்றுண் ாவிக்குண் விபசாபேகளுக்கு ஊக்குவி்புக் ஹகாடு்வுகரந 

பனங்குட் ஆகிதப்றி் ிபட்டண் டடரபதா விஞ்ஞ்் டிபங்கரநபண் ண்றுண் உித 

டகப்கரநபண் கண ிரதங்களுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுட்ட்.  

 

iv. டசட உங்கநி் பரககரந ஹ்றுட் டருகி் உக் கூட்ுட் டாங்கந் உங்கரந்  

கி்்டநிக்க ப் ்உித உ பரககரந உித கண டசரப ிரதங்களுக்கு அ்து 

வி.ஆ.உ.உ. பிிவுகளுக்கு அ்ட உக் கூட்ுட் டாங்கடந டுட்துசஹ்ச்று விிடதாகிக்க 

டபஞ்டுண்.   

 

 அப்பாறு, கண டசரப ிரதங்களுக்கு டுட்துப்டுகி் உங்கரந விபசாத 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் டணது வி.ஆ.உ.. பிிவுகளுக்குித கணக்கா ்

அரண்புகநி் ஊாக விபசாபேகளுக்கு கி்்டநிட்ட்.  

 

 வி.ஆ.உ.பி. பிிவுகளுக்கு டுட்து ப்ட உங்கரந உித பிிவுக்கு ஹாறு்புரத விபசாத 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் ஹாறு்ட் பி் ்டண்குறிட்ட விடட்தி் 

அ்ட உங்கரந விபசாபேகளுக்கு கி்்டநிட்ட்.  

 

v. உங்கரந கி்்டநி்து ஹடா்ா ஆபஞங்கரநபண் ண்றுண் டவு அறிக்ரககரநபண் 

டஞி அட்டரகத டகப்கரந உித கண டசரப ிரதங்களுக்கு சண்்பிட்ட். 

 

07.5.4. விபசாதட் திரஞக்கநண்  

 

07.5.4.1. சக உந்ாட்ு உ்ட்திட் ட்புகநிதுண் உங்கரநபண் ண்றுண் இக்குணதி ஹசத்த்டுகி் 

உங்கரநபண் ட்டஹகா, ்ட் ண்றுண் டாண்புஹப ஆகித ஆத்வுகூங்கநி் கந ீதிதா 

ிடசாடரகளுக்கு அனு்பி அ்ட உங்கநி் தனுண் ண்றுண் விரட்தினுண் ஹடா்ா 

சிாிசுகரந ஹ்றுக் ஹகாடுக்க டபஞ்டுண்.  

07.5.4.2. விபசாதட் திரஞக்கநட்தி் விபசாத ஆடாசகக்ளுக்கு சு்ா்டத உங்கநி் ாபர 

ஹடா்ாக சா்்டுண் கரணகளுண் ஹாறு்புக்களுண் பி்பருணாறு:   

  

 விபசாதட் ஹடாழி் நு்டர்ட கி்்டநிட்து, ணிட பந பகாரணட்துபண் ண்றுண்  

பிிவுகந் ்ப்று் எருங்கிரஞ்து டது அதிகா பிடடசட்தி் விபசாதட் ஹடாழி் 

நு்ட்ரட விபசாபேகளுக்குண், ஹடாழி்பத்சிதாநக்ளுக்குண், ரத ட்புகளுக்குண் 

ஹ்றுக் ஹகாடு்து பக்கிதணாடாகுண்.  

   

i. விபசாத ஞி்ாந ்ாதகட்திா் 2022 ஆண் ஆஞ்டி்கு டதாிட்து ப்ரபக்க்ட்ுந்ந 

பழிகா்்கந் ்றி விபசாபேகளுக்கு விழி்பூட்ுட், பே்சி அநிட்ட் ண்றுண் அது ்றி 

விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ளுக்குண் ண்றுண் ரத ட்புகளுக்குண் 

விழி்பூட்ுட்.  

 

ii. சுரண விபசாதட்தி்கு கந ீதிதா ப்ணாதிி, கந திங்கரந ட்துட்.  

 

iii. பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் ்டுண் பிசச்ிரகந் ்றி ணாகாஞ விபசாத / ணாப் பிதி 

விபசாத் ஞி்ாநக்ளுக்கு அறித்டுட்தி டணலுண் படிக்ரககரந டுக்க டடரபதா 

எழுங்குகரந டண்ஹகாந்ந்.  
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iv. விபசாத் ஞி்ாந ் ாதகட்திா் / ணாகாஞ விபசாத் ஞி்ாநக்நிா் / பிதி 

விபசாத் ஞி்ாநக்நிா் சுரண விபசாதண் சண்்டணாக காட்தி்டக்பாறு 

ஹ்றுக் ஹகாடுக்க்டுண் டகப்கரந கந ீதிபே் ஹசத்டுட்துபட்கு படிக்ரக டுட்து, 

விபசாபேகரந ஈடுடுட்துட்.  

 

07.5.5. சு்ா்டத உ ணாப் ஹசத் குழு 

 

07.5.5.1. சு்ா்டத உங்கரந ஹ் பேருக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்குண் டாது அ்ட்ட ணாப்ட்தி்கு 

டடரபதா சு்ா்டத உங்கநி் அநவுகரந படிபணா பரபே் அ்ட ணாப்ட்தினுந் 

ஹ்றுக் ஹகாந்பட்குண், அ்ட்ட ணாப்ட்தி் உ உ்ட்திகநி் ட ிதணங்கரந டணலுண்  

டணண்டுட்துபட்குண், உித கா டட்தி்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்குண் இக்ரக அரபட்குண் உித 

கா டட்தி்கு உங்கரந விபசாபேகளுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடு்ட்குண் உித விதட்தி்கு 

ஹாறு்புரத உட்திடதாகட்ட ்குழு கஞ்காஞி்ட்குண் ண்றுண் பி்னூ்் ஹசத்பட்குண், உ 

உ்ட்திக் குழுபாக எ்றுடசட்்து ணாப்ட்தி் உ டடரபரத பூட்்தி ஹசத்பட்கு எரு டபரட ்

தி்ட்ரட டதாி்ட்குண், டி்டிதாக டசட உங்கரந சா்றுடுட்திக் ஹகாந்ளுண் பரகபே் 

சா்றுடுட்ட் டசரப ிரதட்தி்கு உ உ்ட்திட் ட்புகரந குறி்பீடுஹசத்பண் டாக்கி் 

இ்டக் குழு டாபிக்க்டுண்.  

07.5.5.2. இ்ட ணாப்க் குழு ணாப் ஹசதாநி்/ அசாங்க அதிி் ங்கு்லி், ணாப் 

விபசாத் ஞி்ாநக்ந், பிதி / உடவி கண ஆரஞதாநக்ந், பிா்தித ணாகாஞ விபசாத் 

ஞி்ாநக்ந், ணாப் உடவி் ஞி்ாநக்ந் - டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் 

எருங்கிரஞ்பு உட்திடதாகட்டக்ந், சுரண விபசாத ஹசத்ாட்ு ிரதட்தி் உறு்பிக்ந் 

ஆகிடதார உந்நக்கிபேருக்குண்.   

   

  ணாகாஞங்களுக்கு இரபே் இ்டக் குழுவி் ணாகாஞங்களுக்கு இரபோ பிதி விபசாத் 

ஞி்ாநக்ளுண், ணகாபலி பதங்கநி் பகாரணதாநக்ளுண் உந்நங்குபாக்ந்.  

 

07.5.5.3. ணாப்க் குழுவி் ஹாறு்பு் ஞிகந் 

 

07.5.5.3.1. ணாப்ட்தி்கு  ஹத ் குறிட்ட/டட்்ஹடடுட்ட பக்கிதணா உ விிடதாகட் ட்புகளு் 

சிறு ண்றுண் டுட்டநபா ரத ஹகாண்டாஸ்ட்ு/திப உ உ்ட்திட் ட்புகரந இரஞடத்ு 

சிறு ண்றுண் டுட்டநபா உ உ்ட்திட் ட்புகரந பிடா விிடதாகட ் ட்புகளு் 

இரஞக்க படிக்ரக டுட்ட்.  

07.5.5.3.2. உபேித் உங்கநி் டட்ரட டணண்டுட்துண் பகணாக விபசாத ிபுஞக்ந் அங்கித எரு 

ஹடாழி் நு்க் குழு ிதபக்க்ட்ுந்நது. அ்டக் குழுரப இரஞட்துக் ஹகாஞ்டு உந்ாட்ு 

உபேித் உங்கநி் டட்ரட டணண்டுட்ட படிக்ரக டுட்ட். ரத திஞ்ண ண்றுண் திப 

உங்கநி் ட ிதணட்ரட விபசாதட் திரஞக்கநட்தி் உட்திடதாகட்டக்ரந இரஞட்துக் 

ஹகாஞ்டு டணண்டுட்துட்.  

07.5.5.3.3. ஹகாண்டாஸ்ட்ு உங்கரந / திஞ்ண உங்கரந கநஜ்சித்டுட்துண் பகணாக கண டசரப 

ிரதங்கநி் இபசதிகந் டாதிதநவி் கிரக்கக் கூடிதடாகவி்ர. ஆரகதா் பிடா 

விிடதாகட் ட்புகநி் ஹகாண்டாஸ்ட்ு உங்கரந/ திஞ்ண உங்கரந கநஜ்சித்டுட்துப்கு 

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் கநஜ்சிதசாரகரநபண் ண்றுண் அசாங்கட்தி் ரத 

கநஜ்சிதசாரகரநபண் டதா்டுட்தி ரபட்ட்.  

07.5.5.3.4. விபசாபேகளுக்கு உித கா டட்தி் டணது விபசாத ிங்களுக்கு உங்கரந விிடதாகிக்குண் 

டாது, டுட்துச ்ஹச்பட்கா டாக்குபட்து பசதிகநி் பிசச்ிரகந் ழுகி டங்கநி், 

இங்ரக இாணுபட்தி் கீன் டாபிக்க்ட்ுந்ந சுரண ஹசத்ாட்ு ிரதட்து் (ஹடா.ட. 

0112820629) ஹடாப்ுஹகாஞ்டு அட்டரகத பிசச்ிரகரந தீ்்ட்கா எரு ஹாறிபரரதட் 

டதாிட்ட்.  

07.5.5.3.5. சிறு ண்றுண் டுட்டநபா உ உ்ட்திட் ட்புகளுக்கு டடரபதா ிதி பசதிகந், இத்தி 

உகஞங்கந் படலித பசதிகரந ஹ்றுக் ஹகாடு்ட்கு அ்டட் ட்புகநி் டடரபகரந 

கஞ்றி்து டடரபதா பிிவுகளுக்கு குறி்பீடு ஹசத்ட் ண்றுண் எருங்கிரஞட்ட்.  

07.5.5.3.6. சிாிசு ஹசத்த்டுண் உங்கரந உித விடட்தி் ாவி்து ்றி விபசாபேகளுக்கு அறித் 

டுட்ட, உ விிடதாகட் ட்புகரநபண் விபசாதட் திரஞக்கநட்தி் உட்திடதாகட்டக்ரநபண், 

கண டசரப ிரதங்கநி் உட்திடதாகட்டக்ரநபண் ஈடுடுட்துபட்கு படிக்ரக டுட்ட்.    

07.5.5.3.7. ணாப்ட்திலுந்ந டசட உ உ்ட்திட் ட்புகளுக்கு SLS சா்றிடரனபண், GMP சா்றிடரனபண் 

(Good Manufacturing Practices) ஹ்றுக் ஹகாடு்ட்கா ிகன்சச்ிட் தி்ங்கரந ்ாடு ஹசத்ட்.   

07.5.5.3.8. இது டவி, சு்ா்டத உ உ்ட்தி சா்றிடரன ஹ்றிருக்கி் எரு ிறுபட்தி் பெண் 

சா்றுடுட்டலி் ிபட்டண் குறி்பீடு ஹசத்து, அ்ட டசட உங்கரந ாவிடத்ு பேி்டுண் 

துரகரந இங்கஞ்டு, அ்ட விபசாபேகரந குழுக்கநாக எழுங்கரணட்து அ்ட விபசாபேகநி்  

உ்ட்திகரந டசட சா்றுடுட்ட் ஹசத்பர பர ஹகாஞ்டுஹச் ்றுணதி அபிவிருட்தி 

சரபனுண் ண்றுண் இங்ரக சா்றுடுட்துண் சரபனுண் இரஞ்து ஹசத்டுண் பகணாக 

கபட்ரட ஹசலுட்தி அ்ட உ்ட்திகரந ஹபநிாட்ு ச்ரடகந் பர அறிபக்டுட்துபட்கு 

தி்ாக்்க்டுகி்து.  

07.5.5.3.9. இத்ரக் பேச் ்ஹசத்ரக பரபே் கரநட் டாபங்களுக்கு கரநாசிிகரந இடுபட்கா 

சாட்திதண் இ்ாடடா் இ்டுண் உங்கரந கரநட் டாபங்கந் உருஜ்சிஹதடு்துண் ண்றுண் 

அடர கிருபாசிிகளுக்காக எரு காவிதாக ாவி்துண் பிடா டரகநாக இருக்கி். 
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ஆரகதா், டாப டுரகக்க்றுகரந டுபது எரு அட்திதாபசித அங்கணாக விநங்குகி்து. 

அடர விரட்திாகவுண் தனுந்நடாகவுண் டண்ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு சிறிதநபா பத் 

காஞிகளுக்கு சூட்ுட் டட்ுக்கரநபண் ண்றுண் ஹிதநபா பத் காஞிகளுக்கு டாப 

டுரகக்க்றுகரந டுண் இத்திங்கரநபண் அறிபக்டுட்துபது அட்திதாபசிதணாகுண்.  இட் 

ிபட்டண் ஹாருட்டணாபாறு ்ாடுகரந ப்ஹணாழிபட்குண் இ்டக் குழு கபட்தி் ஹகாந்ந 

டபஞ்டுண். ஆரகதா், அட்கா பிடரஞட் தி்ங்கரந அ்ட்ட ணாப்ட்தி் பெண் இ்ட 

அரணசச்ுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்க டபஞ்டுண்  இ்டக் குழு தி்ாக்்க்டுகி்து.  

07.5.5.3.10.அடட டா் ணஞ்ஞி் காஞ்டுகி் கா் டாட்ட்ங்கநி் அநவுகரநபண் ஹாசுஸி் 

அநவுகரநபண், டசட உங்கரந ாவிட்து ஹ்ர் பேிடுகி் டாது பகவுண் கபணாக 

ிசீலிட்து்ாக்்க டபஞ்டுண். ஆரகதா், விபசாதட் திரஞக்கநட்து் இரஞ்து ஹ் பத் 

ஹடாகுதி ண்ட்தி் ணஞ் பநட்ரட ிடசாதி்ட்கு ிகன்சச்ிட் தி்ங்கரந எழுங்கரணட்ட், 

ஹறுடறுகரந ஹபநிபேடுட், அட் பிகாண் உங்கரந ாவி்து ்றித அறிவுரகரந 

விபசாபேகளுக்கு பனங்குட் ஆகிதப்றி் ிபடட்ண் எரு டபரட் தி்டர்டட் டதாிட்ட்.  

 

07.5.5.3.11.ப்ட் பநாத்வுண் பி்னூட்ுண் ஹசத்ாடுகளுண்  

   சிறுடாகட்தி் ிபடட்ண் ணாப்ட்தி்கு டடரபதா உ பரககளுண் ண்றுண் அநவுகளுண் 

டாதுணாடாகவுந்நபா  டடடி்ாட்த்ு அட்டரகத டடரப்ாடுகரந உ விிடதாகட ்

ட்புகநி் பெணாக பூட்த்ி ஹசத்து ஹகாந்பட்குண் ண்றுண் கி்்டநிக்குண் ஹசத்ாடுகந் 

உித பரபே் ிகன்கி்பா  திபண் டடடி்ாட்்து குரகரந ிபட்்தி ஹசத்து 

ஹகாந்பட்குண், தீக்்க படிதாட பிசச்ிரகரந கணடஹ்டாழி் இாாங்க அரணசச்ுக்கு குறி்பீடு 

ஹசத்டப்குண் படிக்ரக டுக்க டபஞ்டுண். அரணசச்ிா் உித பிிவுகளு் எருங்கிரஞ்து 

பிசச்ிரகரநட் தீக்்க படிக்ரக டுக்க்டுண்.  

 

07.6.  டண்குறிட்ட சக ி்டரகரநபண், கரணகரநபண் ஹாறு்புக்கரநபண் ிரடப்றுண் 

டாது இ்ட பழிகா்் ஆபஞட்தி் 1.6 ஆண் ்திபே்கு அதிகநபா கபட்ரட ஹசலுட்தி 

ஹசத்டுபது இடனு் ஹடாப்ுரத சக ட்புகநிதுண் ஹாறு்ாகுண்.         

   

08. உங்கப் தகி்்பிக்கத்தடு் வனங்கப் 

 

08.1. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந், அசாங்கட்தி் பெண் இக்குணதி ஹசத்த்ட்ுந்ந டசட 

உ சா்றிடரன் ஹ்றுந்ந உ பரககந், அநவுகந் ண்றுண் உந்ாட்ு உ உ்ட்திகநி் 

ஹகாந்பவு படலித வித அண்சங்கரந கருட்தி் ஹகாஞ்டு அ்ட்ட கண டசரப அதிகா 

பிடடசங்களுக்கு உங்கரந் கி்்டநிக்குண் ஹாறு்ர டிட்டிதாக இங்கஞ்டு கண 

அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்கு அறித்டுட்ட டபஞ்டுண். அட்டி கண அபிவிருட்தி 

ஆரஞதாந ் ாதகண் உங்கரநக் ஹகாந்பவு ஹசத்பட்கா ஹகாந்பவுக் க்ரநரத 

விடுக்குணாறு கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்ளுக்கு அறிவிக்க டபஞ்டுண்.  

 

09. உக் கபஞ்சிசாளனகளு் ந்று் கபஞ்சிசாளனகளபத் ததிவு நச்லு் 

  

09.1. பஞிகநவி் உங்கரந கநஜ்சித்டுட்துண் ிரதங்கரந டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் 

திவு ஹசத்து ஹகாந்பது எரு ச்பரதா டடரப்ாாகுண்.  

09.2. ஆரகதா், ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கந் கி்்டநி்பு ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் சண்்ட் 

டுண் அரடத்ு ிறுபங்களுண், ட்ஹாழுது டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் திவு ஹசத்து 

ஹகாந்நாட உக் கநஜ்சிதசாரகரந கீடன காஞ்டுகி் விங்கரந டடசித உ ஹசதக 

அலுபகட்தி்கு சண்்பிடத்ு திவு ஹசத்து ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.   

09.2.1.  ிறுபட்தி் ஹத ் 

09.2.2.  கநஜ்சிதசாரபே் ஹதருண் அரண்துந்ந இபண்  

09.2.3.  கநஜ்சிதசாரபே் ஹகாந்நநவு (ஹண.ஹா.) 

09.2.4.  அருகிலுந்ந கண் ண்றுண் அ்ட கட்திலிரு்து கநஜ்சிதசாரக்கு பிடபசிக்கக் கூடித வீதிகந் 

்றித விங்கந் 

 

10. அசாங்க உக் கூடட்ு் ாதணங்கபிண் பிா்தி உக் கபஞ்சிசாளனகளுக்கு உங்களப 

விியாகி்ன்  

 

10.1.  உங்கரந ்றிசஹ்ச்லுண் ிபட்டண் திவு ஹசத்துந்ந டாக்குபட்துட் ட்புகநி் பெணாக 

ணாட்திண் அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் உங்கரந ்றிசஹ்ச் டபஞ்டுண்.  

10.2.  எரு டரபக்கு ்றிசஹ்ச்்டுண் உ அநவுகநி் ஹறுணாடர்டக் கருட்தி் ஹகாஞ்டு அட் 

ாதுகா்புக் கருதி உித பரபே் எரு உறுதி்ாடு உங்கரந ்றிசஹ்ச்லுண் ிபட்டண் திவு 

ஹசத்ட டாக்குபட்துட் ட்புகநிபரு்து ஹ்றுக் ஹகாந்ந்டுபட்கு அசாங்க உக் கூட்ுட் 

டாங்கந் எரு டபரட் தி்ட்ரட ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண்.   

10.3.  இ்ட உங்கரந ்றிசஹ்ச்லுண் ச்ட்்ங்கநி் உித அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் 

விிடதாகிக்குண் ‘டாக்குபட்து பி்னூ்் குறி்பு அர்’ க்ாதபண் அட்திதாபசிதபணாகுண்.  

10.4.  உங்கரந ்றிசஹ்ச்று கி்்டநிக்குண் ஹாருட்ு பருகி் ஹாறிகளுக்கு டாணடண் ்ாட 

பரகபே் உங்கரந ்றுபட்கு, அரப பருரக டருகி் எழுங்குபரரத அடி்ரதாகக் 

ஹகாஞ்டு பழுரணதா உ்ாட்ு் கூடித எரு டபரட் தி்ட்ரட பி்் டபஞ்டுண்.  
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10.5.  உங்கந் கி்்டநிக்குண் ஹசத்ார் விரட்திாக டண்ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு உங்கரந 

்றிசஹ்ச்கி் ட்புகநி் டசரபகரந பரதாகவுண் ண்றுண் டாணடப்றிபண் ஹ்றுக் 

ஹகாந்பட்கா எரு டபரட் தி்ட்ரட ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண். அ்ட டபரட் தி்ட்ரட 

உித பரபே் கஞ்காஞிக்கவுண் டபஞ்டுண். பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் எட டரபபே் 

டகா்டுகி் உங்கநி் டடரபகளுக்குண், கந ீதிபே் திபாகுண் அபசிரரணகளுக்குண் 

பகண்ஹகாடுக்குண் ஹாருட்ு ஹாதுபா எரு டாக்குபட்து டபரட் தி்ட்தி்கு டணதிகணாக 

எரு டாக்குபட்து பசதிரத டஞிசஹ்ச்பட்கா எரு டபரட் தி்டர்டபண்  ஹசத்டுடட் 

டபஞ்டுண்.   

10.6.  உங்கரந் கி்்டநிக்குண் ஹசத்ார் விரட்திாக ப்ஹடு்ட்கு அசாங்க உக் 

கூட்ுட் டாங்கந் ணாப்ட்தி்கா எருங்கிரஞ்பு உட்திடதாகடட்க்ரந இரஞட்து அ்ட 

உட்திடதாகட்டக்நி் ஹதகந், அலுபக பகபிகந் ண்றுண் அபக்ளு் இகுபாக ஹடாப்ு 

ஹகாந்நக்கூடித ஹடாரடசி இக்கங்கந் படலித விங்கரந உித ட்புகளுக்கு ஹ்றுக் 

ஹகாடுக்க டபஞ்டுண். 

10.7.  அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் எப்ஹபாரு டகந்வி ணனுவி் கீழுண் ஹ்றுக் ஹகாந்ளுகி் 

உங்கந் ்ட கண டசரப ிரதட்தி்கு கி்்டநிக்க்டுகி் ்ரட கஞ்றிதக் 

கூடித பரகபே் கி்்டநிக்க்டுட் டபஞ்டுண். ஹ்றுக் ஹகாந்ந்் உங்கநி் ிபட்டண் 

ிபாஞ ிதிக்கு விஞ்ஞ்பிக்குண் டாது இ்ட விங்கரந ழுட்தி் உறுதி்டுட்ட டபஞ்டுண்.  

 

11.  அசாங்க உக் க்தணிகபிண் பிா்தி கபஞ்சிசாளனகபிலிரு்து ிவா உங்களப 

விியாகி்ன்   

 

11.1.  அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கந் ிபாஞ அடி்ரபே் உங்கரந விிடதாகிக்க 

டபஞ்டிதது எப்ஹபாரு ணாப்ட்திலுண் டது ிறுபட்தி்கு இரஞக்க்ட்ுந்ந பத கண 

டசரப ிரதங்களுக்கு ணாட்திணாகுண். அது ்றித உ்ாட்ி் அடி்ரபே் டதாிட்ட 

கநஜ்சிதசார் ட்ிதர கண அபிவிருட்திட் திரஞக்கநண் அரணசச்ுக்கு அனு்பி ரபக்க 

டபஞ்டுண்.    

11.2. எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதட்தி்குண் விிடதாகிக்க டபஞ்டித உங்கநி் அநவுகரந 

கஞக்கிட்ு டது ிறுபட்தி் கீன் காஞ்டுகி் கநஜ்சிதசாரகநி் கநஜ்சித்டுட்ட 

உக் கூட்ுட் டாங்கந் படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண்.  

11.3. எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதட்தி்குண்  இங்காஞ்ட்ுந்ந உங்கந் கி்்டநி்புட ் 

தி்ட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந டடரபதா உங்கரந அடி்ரதாகக் ஹகாஞ்டு உங்கரந 

விிடதாகிக்க டபஞ்டுண். திப்ருகி் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் ிபாஞ அடி்ரபே் 

உங்கரந் கி்்டநிக்குண் டாது கண டசரப அடாசரக் குழுவி் பெண் அ்ட பேச் ்

ஹசத்ரக் டாகட்தி் டடரபதா படாபது உங்கந் விிடதாகிக்க்டுபட்கு ப்,்  

  

11.3.1. க்ட பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் அ்து அட்கு ப்ரத பேச் ்ஹசத்ரக் டாகங்கநி் 

அ்ட ிறுபட்திண் ஜ்சிபந்ந சு்ா்டத உங்கநி் இரு்புக்கந் ்றித ழுட்திா எரு 

அறிக்ரக, பி் ் ஹசத்த்டுகி் திருட்டங்கந் இ்றி ஹ்றுக் ஹகாந்ந்டுட் டபஞ்டுண். 

அ்ட அறிக்ரக சண்்பிக்க்டுண் ிறுபட்திா் அதி் அங்கிபந்ந விங்கநி் ஹசப்ரபட ்

ட்ரண உித ணாப்ட்தி் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்திா் இரஞக்க்ட்ுந்ந உடவி் 

ஞி்ாநிா் அ்து டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் அ்ட உடவி் ஞி்ாந ்எருப ்

இரஞக்க்ாட ணாப்ங்கநி் ணாப் உங்கந் எருங்கிரஞ்புக் குழுவி் டரபிா் 

(ணாப் ஹசதாந)் ஹத ் குறிக்க்டுண் எரு உட்திடதாகட்டிா் டது ரகஹதா்ட்ரட 

இட்ு உறுதி்டுட்ட்டுட் டபஞ்டுண். டாணடப்றி உடிதாக விபசாபேகளுக்கு உங்கரந 

விிடதாகிக்கக்கூடித பரகபே் ட காட்டடாடு உித ஆபஞங்கரந டதாிடத்ுக் ஹகாந்ளுண் 

ஹாறு்பு விபசாபேகளுக்கு உங்கரந விிடதாகிக்குண் ிறுபங்களுக்குிதடாகுண்.  

11.3.2. ழுட்திா அ்ட அறிக்ரகரத, டகட்ுக் ஹகாந்ந்டுண் ்ட எரு ச்ட்்ட்திலுண் சண்்பிக்க 

அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் உங்கரந விிடதாகிட்ட உட்திடதாகட்டக்ந் உிதபாறு 

ாதுகா்ாக ரபடத்ுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

11.3.3. திப்ருண் பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி்கு விிடதாகிக்க டபஞ்டிதது உங்கந் கி்்டநி்புட ்

தி்ட்தி் குறி்பி்் இக்குகந், டண்குறிட்டபாறு க்ட பேச் ் ஹசத்ரக் டாகங்கநி் 

ஜ்சிபந்ந உங்கநி் அநவுகந் கழிக்க்ட்ு உங்கநி் டடரப சண்்பிக்க்ட்ுந்நது  

உறுதிஹசத்த்்ட் பி் ்ணாட்திடணதாகுண்.  

11.3.4. அப்பாறு உங்கந் விிடதாகிக்க்டுகி் டாது இ்ட சு்றிக்ரகபே் 05 ஆண் ்திபே் 

அங்கிபந்ந விதங்கரந பக் கூாது.  

 

11.4. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் பிடா அ்து பிா்தித உக் கநஜ்சிதசாரகநி் 

இரு்து கண டசரப ஆடாசரக் குழுக்களுக்கு உங்கந் விிடதாகிக்க்டுகி் டாது, 

அ்ட உங்கந் விிடதாகிக்க்டுண் ்றுசச்ீட்ு அர்பே் உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ளுண் 

ிறுபங்கநி் ஹதக்ந் ண்றுண் பகபிகந் ் ஹடநிபாகக் குறி்பி்டுட் டபஞ்டுண். 

அ்ட் ்றுசச்ீட்ு உக் கநஜ்சிதசாரகநிலிரு்து கண டசரப ிரதங்களுக்கு ிபாஞ 

அடி்ரபோ உங்கரந ்றிசஹ்ச்பட்கா அ்து கநஜ்சித்டுட்தி ரப்ட்கா 

எரு அனுணதி் ட்திணாக கருட்டுட் டபஞ்டுண். அட்டரகத எரு ்றுசச்ீட்ு அர் இ்றி 

உங்கரந ்றிச ் ஹச்பது அ்து உங்கரந உரணபே் ரபட்திரு்து டணாசடிதா எரு 

ஹசதாகக் கருதி படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண். 
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11.5. உங்கரந் ஹ்று கி்்டநிக்குண் ஹசத்ார் விரட்திாக டண்ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு 

பிா்தித பகாரணதாநக்நி் கஞ்காஞி்பி் கீன் அலுபக டங்களுக்கு டணதிக உக் 

கநஜ்சிதசாரகரந தி்து ரப்ட்கா எரு டபரட் தி்ட்ரட ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண். 

   

 

12. ிவா வளநளகளப விஞ்சி உங்களப விந்தளண நச்ன், த்ள யசகி்ன் 

ந்று் அறிக்ளககளப யதணுன் ந்று் விியாக் த்புகளுக்கு நகாடுத்தணவுகளப 

நசலு்துன்.  

12.1. கண டசரப ிரதங்கநிா் உங்கநி் டடரபகந் இங்கஞ்டு ஹகாந்ந்டுண் டாது 

எப்ஹபாரு விபசாபேக்குண் ஹ் ிபாஞட்தி் கீன் உங்கந் விிடதாகிக்க்டுண் 02 ஹஹக்டத ்

் அநவுகந் ண்றுண் விபசாபேகநிபந்ந டணதிக ஹஹக்டத ் அநவுகந் ்றித டவுகந் 

அங்காக டடரபதா ஹணாட்ட உங்கந் ஹடா்ா விங்கந் இஞ்டு (02) உக் கூட்ுட ்

டாங்களுக்குண், அரணசச்ுக்குண் எரு பிதிப் கண அபிவிருட்திட் திரஞக்கநட்திா் 

அனு்பி ரபக்க்டுட் டபஞ்டுண். அ்டட் டவுகரந அடி்ரதாகக் ஹகாஞ்டு இஞ்டு (02) 

உக் கூட்ுட் டாங்களுண் உங்கந் கி்்டநி்புட் தி்ட்ரட டதாிட்து கண அபிவிருட்திட் 

திரஞக்கநட்தி்குண், எரு பிதிப் அரணசச்ுக்குண் சண்்பிக்க டபஞ்டுண்.  

12.2. ிபாஞ பரதரகரந விஜ்சி விபசாபேகளுக்கு விிடதாகிக்க்டுகி் ஹ் பேருக்கா 

உங்களுக்கு விபசாபேகநிபரு்து எரு விர அவி்டுட் டபஞ்டுண். அவி்டுண் அ்ட 

விரரத அரணசச்ு ிஞ்பேக்குண். அசாங்கட்தி் உக் கூட்ுட் டாங்கநி் கீன் காஞ்டுண் 

பதட்தி்குித கநஜ்சிதசாரகநிலிரு்து ணாட்திண் உங்கரந விிடதாகிட்ட் டபஞ்டுண். 

விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநி் சிாிசுகநி் டி் கண அபிவிருட்தி 

பிா்தித அபிவிருட்தி உடத்ிடதாகட்ட ் அனுணதிட்ட ஹ் பேருக்கா உங்கநி் அநவுகரந 

ணாட்திண் விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.  இ்ட சிாிரசபண் அனுணதிரதபண் பனங்க அ்பரஞ 12 

 த்டுட்ட டபஞ்டுண். இதி் டவுகரந டசகிக்குண் டாது ஹ்றுக் ஹகாந்ந்டுண் அ்ட 

விபசாபேக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்க டபஞ்டித ஹணாட்ட ஹஹக்டத ்அநவுகரந விஜ்சாட பரகபே் 

விபசாத ஆாத்சச்ி உ்டத்ி உடவிதாநருண், கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டருண் 

ாட்த்ுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.  

12.3. ிபாஞ பரதரகரந விஜ்சி உக் கநஜ்சிதசாரகநிலிரு்து விிடதாகிக்க்டுகி் 

உங்கநி் அநவுகளுக்கா எரு விிடதாகக் க்ரநரதபண் (Issue Order) ண்றுண் அவி்் 

ஞட்தி்கா எரு ்றுசச்ீர்பண் (ஹாது 172) விபசாபேக்கு பனங்க டபஞ்டுண். விிடதாகக் 

க்ரநபே் எரு பிதிரத உித கண டசரப ிரதட்தி்குண் ண்றுண் அரணசச்ி் கஞக்கு் 

பிிவுக்குண் அனு்பி ரபக்க டபஞ்டுண்.   

12.4. அவி்டுண் ஞடர்ட கண்ிபே் உட்திடதாகபூப் கஞக்குக்கு பவுரபட்ட் டபஞ்டுண். 

எப்ஹபாரு ணாடட்திதுண் 01 பட் 31 ஆண் திகதி பர அவி்ட்ுந்ந ஹணாட்ட் ஞட்தி்கு 

சணா எரு காடசாரரத அடுட்ட ணாடண் 10 ஆண் திகதி்கு ப் ் கணடஹ்டாழி் இாாங்க 

அரணசச்ி் ஹதருக்கு 60 ாக்ளுக்கு  குறுக்குக்டகாடிட்ு அரணசச்ி் கஞக்கு் பிிவுக்கு 

அனு்பி ரபக்க டபஞ்டுண்.   

12.5. அப்பாறு அனு்பி ரபக்க்டுகி் காடசாரப் அ்ட் ஞட் ஹடாரகக்குித எப்ஹபாரு 

திட்திலுண் விிடதாகிக்க்் உங்கநி் அநவுகந், விிடதாகக் க்ரநபே் இக்கண், ஹ் 

விபசாபேது ஹத,் ்றுசச்ீட்ு இக்கண், கிரட்ட ஞண் ண்றுண் கண டசரப ிரதட்தி் 

ஹத ் ் அங்கித எரு ்டிதர இரஞடத்ு அனு்பி ரபக்க டபஞ்டுண். ்றுசச்ீர் 

விிடதாகிக்குண் ஹாருட்ு ஹடா ் இக்க எழுங்கி் அசச்ீட்ு ்றுசச்ீட்ு் புட்டகங்கரந்  

ாவிக்க டபஞ்டுண்.   

12.6. விிடதாகட் ட்புகளுக்கு ஹகாடு்வுகரந ஹசலுட்துகி் டாது கீன்காணுண் அபஞங்கரந 

ிசீலிட்து்ாட்்து ஹகாடு்வுகரந டண்ஹகாந்ந டபஞ்டுண்.    

 

i. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களு் ஹசத்து ஹகாந்ந்ட்ுந்ந ஹச்லுடிதாகுண் எ்்ட 

ஆபஞண்  

 

ii. ஹாருக்ரநக் ஹகாந்பவு ஹசத்பண் ஹகாந்பவுக் க்ரநக்குித (PO) விிடதாகட் ட்பி் 

பிதி 

 

iii. ஹகாந்பவுக் க்ரநக்குித விிடதாகட் ட்பு கண்ிக்கு விிடதாகிட்ட உங்கந் வி்ர 

ஹசவு்ட்ித் (Invoice) 

 

iv. அ்ட வி்ர ஹசவு்்டித் (Invoice) உித கண டசரப ிரதட்தி் பெண் உங்கந் 

ஹ்றுக் ஹகாந்ந்்ரணரத உறுதி்டுட்தி விிடதாகிக்க்் ஹாருக்ந் ஹாறு்ட்குண் 

ட்திட்தி் அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களுக்குித பிதிகந் ண்றுண் விிடதாகட் ட்புக்கு 

உித பெ்பிதிகந்  

 

v. டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் பெண் விிடதாகிக்க்் உட் ஹடாகுதி்குித ட ிதணண் 

அனுசிக்க்ட்ுந்நது ்ரட உறுதி்டுட்தி விிடதாகிக்க்ட்ுந்ந சா்றிடன்  
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13. ிவா உங்களபத் தகி்்பிக்கிண்ந யதாது உப்ாடட்ு உ உந்த்தி் த்புகபிண் 

கடளகளு் ந்று் நதாறுத்புக்களு்  

 

13.1. உந்ாட்ு உ உ்ட்திட ் ட்புகந் உங்கரந, குறி்பி்ட்ுந்ந டட்தி்குண் ண்றுண் ட 

ிதணங்களுக்குண் ் ஹகாந்பவுட் ட்ாகித அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களுக்கு ஹ்றுக் 

ஹகாடுக்க டபஞ்டுண்.  

13.2. அப்பாறிரு்பினுண், உ்ட்திட் ட்பு ப்ஹணாழி்துந்நபாறு, விபசாபேகநி் பத் காஞிகளுக்கு 

் உங்கரந் கி்்டநிக்குண் ஹாறு்ர உ்டத்ிட் ட்பு ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண். அடட 

டா், பேி்டுகி் கா் குதிபேனுந் விபசாபேகளுக்கு உித அறிவுரகரந பனங்குண் 

ஹாறு்ரபண் உ்ட்திட் ட்புகந் / கி்்டநிக்குண் ட்புகந் ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டுண். டணட 

கூ்ட்ுந்ந உ உ்ட்திகநி் ட ிதணங்கந் சண்்டணாக ழுகி் ்ட எரு பிசச்ிரக்குண் 

டடசித உ ஹசதக அலுபகண் ஹாறு்புக்கூாது. எரு உ்ட்திபேனுந் அங்கிபேருக்க டபஞ்டித 

டண் குரபா அ்து கரப உ அநவுகந் ஹடா்ாக, உித ச்ட்தி் கீன் காஞ்டுண் 

்ாடுகநி் பிகாண் படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண்.   

13.3. ஹகாந்பவுக் க்ரநபே் அப்ப்ஹாழுது குறி்பி்டுண் ிததிகந் ண்றுண் ி்டரகந், டண் 

ஹடா்ா ஹறிபரகந், ஹாருக்ரந எ்ரக்குண் அ்பரஞகந் ்ப்ர ப்றிலுண் 

அனுசிட்து உ உ்ட்திட் ட்புகந் உங்கரந விிடதாகிக்க டபஞ்டுண்.  

13.4. ஹகாந்பவுக் க்ரநரத உ்ட்திட் ட்புக்கு விிடதாகிட்ட ாநிலிரு்து 20 ாக்ளுக்குந் 

உ்ட்திட் ட்பு குறிட்ட உங்கரந விிடதாகிக்க டபஞ்டுண். ஹாருக்ந் எ்ர்ட்கா 

அ்பரஞபே் (அ்பரஞ 13) பிகாண், கண அபிவிருட்தி பிா்தித உடத்ிடதாகட்டிது 

எருங்கிரஞ்பி் விபசாபேகநி் உித ணட்தித ிரதங்களுக்கு உ உ்ட்திட் ட்பு அ்ட உ 

உ்ட்திகரந கி்்டநிக்க படிக்ரகரத டுக்க டபஞ்டுண். 

 

13.4.1. கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ் ாதகண் விபசாத் ஞி்ாந ் ாதகடத்ிது சிாிசி் 

டாிி் www.aginfo.agrimin.gov.lk  ் இரஞதடட்நடத்ி் பிசுிட்துந்ந உங்கந் கி்்டநி்பு 

தி்ட்தி்கு இஞங்க, டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாந ் அ்டக் ஹகாந்பவுக் 

க்ரநக்குித உட் ஹடாகுதிபே் அனுசி்புட் ட்ரண உறுதி்டுட்தித பி் ் கண 

அபிவிருட்தி உடவி/பிதி ஆரஞதாநருக்கு/கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டருக்கு 

உங்கரந விிடதாகிக்க டபஞ்டுண். கண அபிவிருடத்ி பிா்தித உட்திடதாகடட்ிதுண் விபசாத 

ஆாத்சச்ி உ்ட்தி உடவிதாநிதுண் எருங்கிரஞ்பி் விபசாபேகளுக்குித உங்கரந 

டடிதாக் கி்்டநிக்க டபஞ்டுண்.   

 

13.5.  உ் ஹாதிபே் டாபது ழுடர்திரு்டா் அ்ட உ்ட்திரத ிாகிக்க டபஞ்டுண்.  

 

13.6. டசாடரபேடுடலுண் ண்றுண் ிசீலிட்டலுண்     

 

13.6.1. எப்ஹபாரு உட் ஹடாகுதி்குண் டடசித உ ஹசதக அலுபகண் அதிகாண் அநிடட் உட்திடதாகட்ட ்

எருப ்டண்ஹகாந்ளுண் ட ண்றுண் டகுதி ிசீர எ்றுக்காக சண்்பி்ட்குண் ண்றுண் அ்டட ்

ஹடாகுதிபே் உங்கரந அசாங்க இசாத ஆத்வு கூண் எ்றினுந் ிசீரக்கு உ்டுட்தி 

உறுதிஹசத்து ஹகாந்பட்குண்  டடசித உ ஹசதக அபகட்தி் ஞி்ாந ் எரு டபரட் 

தி்ட்ரட ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண். அ்ட் ிசீரக்கு ஹசபாகுண் ஹசவுகரந  உ உ்ட்திட ்

ட்பு ஹாறு்ட்க டபஞ்டுண்.    

13.7. உ்ட்திட் ட்பு விபசாத் ஞி்ாந ்ாதகண் விதிட்துந்நபாறு கந ீதிதா ிடசடரகரந 

டண்ஹகாந்பட்கு டடரபதா எடத்ுரன்ர பனங்க டபஞ்டுண். 

13.8. சக உ்ட்திட் ட்புகளுண் டணது உ உ்ட்திட் ஹடாகுதிகளுக்கு இரபே் டடசித உ ஹசதக 

அலுபகண் டணஹ்ட பாிதாக டட்்ஹடடுக்குண் உட ் ஹடாகுதிபே் எரு உ ணாதிிரத இங்ரக 

சா்றுடுட்துண் சர சிாிசு ஹசத்ட டசட உட்தி்கா அ்ட்டட் டகவுதி்கநி் ிபட்டண் 

சா்றுடுட்ட்ட்ுந்ந ISO 17025 ட சா்றிடன் ஹ் எரு இசாத் கு்ாத்வு கூட்திலிரு்து 

கு்ாத்ரப ஹசத்து ஹகாந்பட்கு ஹசபாகுண் ஹசவுகரந ஹாறு்ட்க டபஞ்டுண்.    

13.9. டாபது எரு உ ணாதிி / எரு உ உ்ட்தி டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் டகவுதி்கரந 

அனுசிக்காட ச்ட்தி் 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உங்கந் எழுங்குறுட்துரக ச்ட்தி் கீன் அட்கு 

திாக ச்படிக்ரகரத டுக்க டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி்கு அதிகாண் உஞ்டு. அடட 

டா் உித உ்ட்திட் ட்பு அ்ட உித உட் ஹடாகுதிரத விிடதாகிட்திருக்குண் ச்ட்்ட்திலுண் 

கூ, அட் ிபட்டண் ்ட எரு ஹகாடு்ரபபண் ஹசலுட்டாணடடத அ்ட உட் ஹடாகுதி்குித 

உ்ட்தி சா்்ட எ்்டட்ரட ிறுட்ட அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்களுக்கு அதிகாண் உஞ்டு.   

 

14. உங்கப் உி வி்தின் தாவிக்கத்தடுவள உறுதிநச்ன் 

 

14.1. ஹ்றுக் ஹகாந்ந்டுண் உங்கந் குறிட்ட விபசாபேகநிா் உித டங்கந், உித அநவுகந் 

ண்றுண் உித ட காட்தி்கு உித பேக்ளுக்கு் ாவிக்க்டுகி்பா ்ரட விபசாத 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்ந் உறுதிஹசத்துஹகாந்ந டபஞ்டுண். அ்ட டபரட் தி்ண் 

விபசாத ஆடாசகக்நிாலுண், கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்நிாலுண் ண்றுண் 

ணகாபலி் பிிவு ண்றுண் டகா் பிிவு பகாரணதாநக்நிாலுண் ஹருங்கி கஞ்காஞிக்க்டுட் 

டபஞ்டுண். 

14.2. கூடுணா ்ா ச்ட்்ங்கநிலுண் டடசித உ ஹசதகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாநக்ந் 

டணது கந ீதிதா விதங்கநி் டாது சிதா பரபே் உங்கந் ாவிக்க்டுகி்பா 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/
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்து ்றி கஞ்காஞிக்க டபஞ்டுண். டரரண அலுபகட்தி்கு அனு்பி ரபக்குண் ப்ட் 

அறிக்ரககநி் அது ஹடா்ா விங்கந் உந்நங்கிபேருக்க டபஞ்டுண்.   

 

15. உங்கப் இருத்புக் கடட்ுத்தாடு  

 

15.1. எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதட்தி்குண் உங்கந் கி்்டநி்பு தி்ட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந 

உங்கநி் அநவுகரந அடி்ரதாகக் ஹகாஞ்டு கண டசரப ஆடாசரக் குழு கீன்காணுண் 

விதங்கந் பது கபட்ரட ஹசலுட்தி அட்டி படிக்ரக டுக்க டபஞ்டுண்.  

15.2. கண டசரப ிரதட்தி், க்ட பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் அ்து அட்கு ப்ரத பேச் ்

ஹசத்ரக் டாகங்கநி் ஜ்சிபேருக்கி் ிபாஞ உங்கநி் இரு்புகந் ்றித ழுட்திா 

எரு அறிக்ரக பி் ் ஹசத்த்் திருட்டங்கந் இ்றி உக் கநஜ்சிதசாரக்கு ஹாறு்புரத 

உட்திடதாகட்டருக்கு சண்்பிக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  

15.3. க்ட பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் ஹ் ண்றுண் விபசாபேகளுக்கு விிடதாகிட்ட உங்கநி் 

இரு்பு் புட்டகட்து் ஜ்சித உ இரு்புக்கரந இஞக்க் ஹசத்ட பி்ட திப்ருகி் பேச் ்

ஹசத்ரக் டாகட்தி்கா ிபாஞ உங்களுக்கு ஹகாந்பவுக் க்ரநரத விடுக்க டபஞ்டுண்.   

15.4. உங்கந் கி்்டநிக்குண் தி்ட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந அ்ட்ட கண டசரப ிரதட்தி்குித 

உக் கூட்ுட் டாங்கந் ணாட்திடண உங்கந் ஹடாரகக்கா ஹகாந்பவுக் க்ரநரத விடுக்க 

டபஞ்டுண்.  

15.5. உங்கந் கி்்டநி்பு தி்ட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந இக்குகந், டண்குறிட்டபாறு க்ட பேச் ்

ஹசத்ரக் டாகட்தி் ஜ்சிபந்ந உங்கநி் அநவுகந் கழிக்க்ட்ு கிரக்குண் ஜ்சித அநவுகந் 

ணாட்திடண திப்ருகி் பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி்கு ஹ்றுக் ஹகாந்ந்டுட் டபஞ்டுண்.  

15.6. ஹகாந்பவுக் க்ரநரத சண்்பிக்குண் அசாங்க உக் கூட்ுட் டா உட்திடதாகட்டக்ளு் 

்டுட்திக் ஹகாந்ந்டுகி் ப்கூ்டித இஞக்க்ா்டி் பிகாண் ஹசத்டுபட் பெண் 

உங்கந் விிடதாகட்திலுண் ண்றுண் உங்கந் ்லிலுண் ்டுண் டாணடங்கரந டவிட்்துக் ஹகாந்ந 

படிபண்.  

15.7. உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ளுண், கி்்டநிக்குண் ஹசத்ார் விரட்திாக டண்ஹகாந்ளுண் 

பகணாக கண அபிவிருடத்ி பிா்தித உட்திடதாகட்டி் கஞ்காஞி்பி் அலுபக டங்களுக்கு 

டணதிகணாகவுண் கண டசரப ிரதங்கநி் கநஜ்சிதசாரகரந தி்து ரப்ட்கா எரு 

டபரட் தி்ட்ரட ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண்.     

15.8. ஹ் பேருக்கு ிபாஞ உங்கரந் கி்்டநிக்குண் கண டசரப ிரதங்கந் அ்து அனுணதி 

ஹ் ிறுபங்கந், எப்ஹபாரு பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி்குண்  விபசாபேகளுக்கு உங்கந் 

கி்்டநிட்ட் ஆண்பிக்க்டுண் திகதி ண்றுண் உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாக படிவி் உங்கந் 

கி்்டநி்பு படிபரபண் திகதி, டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி்குண், கண அபிவிருடத்ி 

ஆரஞதாந ் ாதகட்தி்குண் பிதிகளு் ணாப் உங்கந் எருங்கிரஞ்புக் குழுவுக்குண் 

க்ாதண் ழுட்தி் அறிவிக்க டபஞ்டுண்.  

 

15.8.1. விபசாபேகளுக்கு உங்கந் டடரப்டுண் திட்தி்கு ஆகக்குர்டது 14 ாக்ளுக்கு ப்ாபது 

உித உங்கரந கண டசரப ிரதட்தி்கு டசகிக்குண் எரு டபரட் தி்ட்ரட அ்ட்ட 

கண டசரப ிரதண் க்ாதண் ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண்.   

 

15.9. டாபது டவிக்்க படிதாட எரு காஞட்தி் அடி்ரபே் உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் 

உங்கந் கி்்டநிட்து படிபண் திட்தி் ணா்ண் இருக்குணாபே் அது ்றி ழுட்தி் டடசித உ 

ஹசதக அலுபகட்தி்குண் ண்றுண் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்குண் பிதிகளு் 

ணாப் உங்கந் ஹசத் குழுவுக்குண் அறிவிக்க டபஞ்டுண்.   

15.10. குறிட்ட பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் உங்கந் கி்்டநிட்து படிபரபண் திட்தி்கு கண 

டசரப ிரதங்கநி் கநஜ்சிதசாரகநிலுந்ந உங்கநி் இரு்பு ்றி டடசித உ ஹசதக 

அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாநருக்கு எரு பிதிப் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்

ாதகட்தி்குண், உங்கந் கி்்டநிட்து படிபர்ட திட்திலிரு்து இஞ்டு ாக்ளுக்குந் 

க்ாதண் ழுட்தி் அறிவிக்க டபஞ்டுண். 

 

15.10.1. உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாக படிவி் கண டசரப ிரத கநஜ்சிதசாரகநி் ஜ்சிபந்ந 

உங்கநி் ஹடாரககந்  டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாநருக்கு 

ழுட்தி் அறிவிக்க டபஞ்டிதது, விபசாபேகளுக்கு பனங்கித சக உங்கந் இரு்புட் ஹடாரககளுண் 

விிடதாகிக்க்்ட் பி் ் ஜ்சிபந்ந உங்கநி் ஹடாரகதாகுண். உித பேச் ் ஹசத்ரக் 

டாகட்தி் உங்கந் கி்்டநிட்து படி்ட திட்தி் பி் ் கண டசரப ிரதங்கநி் 

கநஜ்சிதசாரகநி் ஹௌதீக ீதிபே் இருக்க டபஞ்டிதது இப்பாறு ழுட்தி் அறிவிக்க்ட்ுந்ந 

அ்ட உங்கநி் அநவுகந் ணாட்திடணதாகுண். 

 

15.11. உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாகண் படிவி் உங்கநி் ஹடாரககந் கி்்டநிட்ட் ஹடா்ா 

விங்கரந உந்நக்கி இட்து் காஞ்டுண் அ்பரஞ 15 னுண் ணாதி் டிபட்ரட, உங்கந் 

விிடதாகண் படிபர்ட திட்திலிரு்து 14 டபர ாக்ளுக்குந் ணாப் உ எருங்கிரஞ்புக் 

குழுவி் பெண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்கு எரு பிதிப் கண 

அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ் ாதகட்தி்குண் க்ாதண் அனு்பி ரபக்க்டுட் டபஞ்டுண். இ்ட் 

ஹாறு்பு கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்ளுக்குண், கண அபிவிருட்தி ணாப்் 

பிதி / உடவி ஆரஞதாநக்ளுக்குண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் 

ஞி்ாநக்ளுக்குண் சா்்டுகி்து.   
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15.11.1. அ்பரஞ 15 இ் இக்கண் 10 இ் குறி்பி்ட்ுந்ந ஜ்சித உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரகபண் 

ண்றுண் இங்குந்ந 15.10 ஆண் பிிவி் கீன் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்கு எரு 

பிதிப் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ் ாதகடத்ி்கு ழுட்தி் அறிவிக்க்்டுந்ந ஜ்சித 

உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரகபண் சணாக இருக்க டபஞ்டுண்.  

 

16. உங்கபிண் இருத்புத் பு்கங்களபயு் விதங்கப் அடங்கி ஆவங்களபயு் யதணுன்  

 

16.1. விபசாபேகளுக்கு ிபாஞ உங்கரந விிடதாகிக்குண் ஹாறு்ர பகிக்கி் கண டசரபக் 

குழுவிிாலுண் ண்றுண் உங்கந் கி்்டநி்பு ஹசத்ா்டி் ிபட்டண் பழுரணதா 

அனுணதிரத் ஹ்றுந்ந சக ிறுபங்கநிாலுண் டணது உக் கநஜ்சிதசாரகநி் 

காஞ்டுகி் ிபாஞ உங்கநி் இரு்புக்கந் திபண் இஞக்க் ஹசத்த்ட்ு் 

டஞ்டுட் டபஞ்டுண். 

16.2. விபசாபேகளுக்கு ிபாஞ உங்கரந விிடதாகிக்குண் ஹாறு்ர பகிக்கி் கண டசரபக் 

குழு ஹ்றுக் ஹகாஞ் உங்கநி் பரககந் ண்றுண் அநவுகந், கநஜ்சித்டுட்தித இங்கந், 

உங்கந் கி்்டநிக்க்் விபசாபேகநி் ஹதக்ந், டடசித அரதாந அர் இக்கங்கந், 

பகபிகந், எப்ஹபாரு விபசாபேக்குண் ஹ்றுக் ஹகாடுக்க்் உங்கநி் அநவுகந் ண்றுண் அ்ட 

அநவுகளுக்கு உித பத் காஞிகநி் அநவுகந் ்ப்ரக் குறி்பிடுண் எரு ்டித் திபண் 

இ்ர்டுட்ட்ட்ு் டஞ்டுட் டபஞ்டுண்.  

16.3. டாபது எரு பேச் ்ஹசத்ரக படிவி் டாது உங்கநி் கநஜ்சித இரு்புட் ஹடாரகரத ிசீலிட்து 

இறுதி உங்கந் இரு்புட் ஹடாரக அறிக்ரகரத எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதபண் டதாிக்க  

டபஞ்டுண்.  

16.3.1. உக் கநஜ்சிதங்கரந ிசீலிக்குண் ஹாருட்ு ணாப் ஹசதாந ்கீன்காணுண் உட்திடதாகட்டக்ந் 

அங்கித எரு குழுரப ிதபக்க டபஞ்டுண்.  

 

 உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாநிா் அ்து அ்ட ணாப் 

உடவி் ஞி்ாந ்இ்ாட ணாப்ங்கநி் ணாப் ஹசதாநிா் ஹத ்குறிக்க் 

டுண் உட்திடதாகடட் ்எருப ்  

 

 ணாப் கண அபிவிருட்தி பிதி/உடவி ஆரஞதாநிா் அ்து அபிா் ஹத ்

குறிக்க்டுண் டகவுரத டவிிர உட்திடதாகட்ட ் எருப ் ண்றுண் ணாப் கண 

அபிவிருட்தி் பிதி/உடவி ஆரஞதாந ் அலுபகங்கநிலுந்ந உங்கந் விதட்தி்கு 

ஹாறு்ாக ிதபக்க்ட்ுந்ந உட்திடதாகட்டக்ந்  

 

16.3.2. உித பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தினுந் உங்கந் கி்்டநிட்து படிபர்ட 07 ாக்நி் பி் ்

கநஜ்சித ிசீர படிக்ரககரந ஆண்பிக்க டபஞ்டுண். 30 ாக்ளுக்குந் சக உக் 

கநஜ்சிதசாரகரநபண் ிசீலிட்து இறுதி அறிக்ரககரந டதாிட்து ணாப் கண அபிவிருடத்ி 

பிதி / உடவி ஆரஞதாநருக்குண் ண்றுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்குண் 

பிதிகளு் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்குண் அனு்பி ரபக்க டபஞ்டுண்.  

16.3.3. உங்கநி் கநஜ்சித இ்புட் ஹடாரகரத ிசீலிக்குண் ரபர ்றி அ்பரஞ 19 இ் 

குறி்பி்ட்ுந்நது. அட்கு அரணத உக் கநஜ்சிதசாரகரந ிசீரக்கு உ்டுட்ட 

டபஞ்டுண். உித பேச் ் ஹசத்ரக்டாக படிவி் கண டசரப ிரதங்கநி் ிபாஞ உக் 

கநஜ்சிதசாரகநி் இறுதி உங்கந் இரு்புட் ஹடாரக இஞக்க் அறிக்ரக அ்பரஞ 20 இ் 

பிாகண் டதாிக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  

 

17. க்காித்பு  

 

17.1. உித கஞ்காஞி்பு, ப்ட்ண் ்றி அறிக்ரகபேடுட், ப்ட் பநாத்வு, ஹறுடறுகநி் 

ணதி்பீடு ்ப்றி்டா் அபிவிருட்தி ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் ஹப்றி டங்கிபேருக்கி்து. டப 

ங்காநிட்துபட் ட்புக் குழுக்கந் ண்றுண் ்ரண ஹறுக்ந் அதிகநவி் உந்ந உ ிபாஞ 

ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி்கா ஹசத்டுட்துரக பரபேத்களுண் பெடாாதங்களுண் அங்காக 

அறிவுரகரந ப்பநவுடா் பனங்கிாலுண், உித கஞ்காஞி்புண், ணதி்பீடுண் இ்ாண் அ்ட 

ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் பெண் தி்ாக்்க்டுண் இக்குகரந அ்து ஹறுடறுகரந அர்து 

ஹகாந்ந படிதாது.   

17.2. டடரபதா உங்கரந ணதி்பிடுட், ஹ்றுக் ஹகாந்ந், கி்்டநிட்ட் ண்றுண் பேக்ளுக்கு 

இடுட் படலித எப்ஹபாரு ச்ட்்ட்திலுண் ஹருங்கிக் கஞ்காஞிக்குண் ஹாருட்ு பலிரணதா 

எரு டபரட் தி்ண் ணாப் உ எருங்கிரஞ்புக் குழுவிா் ஹசத்டுட்ட்டுட் டபஞ்டுண். 

இ்டக் குழுவி் எப்ஹபாரு ிருபாக ண்ட்ரடபண் பிதிிதி்டுட்துகி் ிறுபங்கரநபண் 

அப்றி் உட்திடதாகட்டக்ரநபண் சிதாக இஞங்கஞ்டு கஞ்காஞி்பு் ஹாறு்ர சிதாக 

உித பரபே் எ்ர்து அபசிதணாகுண்.   

17.3. டது ணாப்ட்தி்கா உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந் ண்றுண் கி்்டநிட்ட் ஹசத்ார் 

கண டசரப ிரத ண்ட்தி் கஞ்காஞி்துண் ண்றுண் அ்ட ிகன்சச்ிட் தி்ங்கநி் உித 

இக்குகநி் பிகாண் ஹசத்டுபதுண் ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத சக கண அபிவிருட்தி 

பிதி / உடவி் ஞி்ாநக்நி் டடிதா எரு ஹாறு்ாகுண். டணலுண், டடசித உ ஹசதக 

அலுபகண் ணாப்ங்களுக்கு  ிதபட்துந்ந உடவி் ஞி்ாநக்ந் அ்ட்ட  ணாப்ங்கநி் 

உ ிகன்சச்ிட் தி்ட்ரட பரதாக ஹசத்டுட்துண் டடிதா ஹாறு்ரக் ஹகாஞ்டுந்ந.் 



நந் தயிருக்கு உங்களபத் தகி்்பித்தது தந்றி வழிகாடட்ன்: 01 / 2022 

 

17 

 

17.4. சக அதிகா் பிடடசங்கநிதுண் ிபாஞ உங்கரந் கி்்டநி்ட்கு உித அரடத்ு 

விதங்கரநபண் இ்ட பழிகா்் ஆபஞட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந அறிவுரகளுக்கு இஞங்க 

பிடடச ஹசதாநக்ந் பழிகா்டி கஞ்காஞி்ாக்நாபே் பகவுண் ஹாருட்டணாகுண். டடரபதா 

உங்கரந ணதி்பிட்ு உங்கந் கி்்டநி்பு ்றித ப்ட்பண் பிா்தித விபசாதக் குழுக் 

கூ்ங்கநி் டாது விிபாக பநாத்வு ஹசத்த்டுட் டபஞ்டுண்.   

17.5. எப்ஹபாரு ணாப்ட்தி்குண், உித பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தினுந் விபசாபேகளுக்கு ஹ்றுக் 

ஹகாடு்ட்கு  தி்ாட்்ட உங்கநி் அநவுகநி் பிசச்ிரகந் னாட பரகபே் உங்கந் 

கி்்டநி்புக்கு ணாப் உ எருங்கிரஞ்புக் குழு பழிகாட்ுணாபே், பகவுண் ஹாருடட்ாணாகுண்.  

 

 

18. கவன்களப சத்்பி்ன் ந்று் முண்யணந்ந் தந்றி அறிக்ளகயிடுன்  

 

18.1. ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கந் கி்்டநி்பு டபரட்தி்டர்ட பரதாக ஹசத்டுட்ட 

டகப்கரநபண் ப்ட் அறிக்ரககரநபண் உித ட காட்தி்கு க்ாதண் சண்்பிக்க 

டபஞ்டுண். உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந், உங்கரந கநஜ்சித்டுட்ட் ண்றுண் உங்கரந 

விிடதாகிட்ட் படலித ஹசத்ாடுகநி் ஈடுடுகி் ்ட எரு ிறுபணாக அ்து ாக 

இரு்டாலுண், டடசித உ ஹசதக அலுபகண் பனங்குணாறு டகட்ுக் ஹகாந்கி் டகப்கரந 

அ்து அறிக்ரககரந சண்்பி்டாது 1988 இ் 68 ஆண் இக்க உங்கந் எழுங்குறுட்துரக 

ச்ட்தி் 12 (1) (உ) பிிவி்டி ச்பரதா க்ாாகுண்.   

18.2. பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கந் கி்்டநிட்ட் படிபர்ட 

திட்திலிரு்து எரு பா காட்தி்குந் சக விபசாத ஆாத்சச்ி உ்ட்தி உடவிதாநக்ளுண் அ்ட 

உடவிதாநக்ந் டசரபபே் ஈடுடுட்ட்ாதுந்ந பிடடசங்கநி், உித உட்திடதாகட்டக்ளுண் 

ிபாஞ உங்கரந் ஹ்றுக்ஹகாஞ் விபசாபேகநி் ஹதக்ந் ண்றுண் ஹ்றுக் ஹகாஞ் 

உங்கநி் அநவுகந் ்ப்ரக் குறி்பிடுகி் எரு ்டிதரட் டதாிட்து அனு்பி, அ்ட் 

்டிதர டட்டணது அலுபகங்கநிலுண், கிாண உட்திடதாகட்ட ் அலுபகங்கநிலுண் ண்றுண் 

கணக்கா ் அரண்புகநி் டரபக்நிது இ்ங்கநிலுண் ண்றுண் ணகாபலி் பிடடசங்கநி் 

ணகாபலி் பிிவு பகாரணதாந ்அலுபகங்கநிலுண் ஹாது ணக்கந் அறி்து ஹகாந்ளுண் ஹாருட்ு 

கா்சி்டுட்ட டபஞ்டுண்.   

18.3. இ்ட் ட்ித் ண்றுண் உங்கந் கி்்டநிக்க்ட்ுந்ந அநவுகந் ஆகித ஹடா்ாக ஹாது 

ணக்கந் ஹசத்பண் பரபைடுகரந விசாி்ட்காக உித பிடடச ஹசதாநக்ளுக்குண் ண்றுண் 

ணாப் ஹசதாநக்ளுக்குண் பிதிகளு் கண அபிவிருட்திட் திரஞக்கநட்தி் ஆரஞதாந ்

ாதகட்தி்குண் குறி்பீடு ஹசத்பட்கா எரு டபரட் தி்ட்ரட ஹசத்டுட்ட டபஞ்டுண்.  

18.4.   கண டசரப ிரதங்கந், ்ா உங்களுண் கிரட்து படி்டவுட ிபாஞ உங்கநி் 

இரு்புட் ஹடாரக ்றி அ்பரஞ 17 இ்டி ணாப் உடவி் ஞி்ாநக்ளுக்கு பிதிகளு் 

ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி பிதி / உடவி ஆரஞதாநக்ளுக்கு அறிக்ரக 

இடுட் டபஞ்டுண். உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந் ்றித ப்ட்ண், விபசாபேகளுக்கு 

விிடதாகிட்ட் ஹடா்ா ப்ட்ண் ண்றுண் உக் கநஜ்சிதசாரகநிலுந்ந உங்கநி் 

இரு்புட் ஹடாரக படலிதப்ரக் குறி்பிடுகி் அறிக்ரககந் ் ஹடா்ாக எப்ஹபாரு 

திங்கக்ினரண ாநிலுண் ப.. 9.00 ணஞிக்கு ப் ் டட்டணது ிறுபங்களுக்கு உித ணாப் 

அலுபகங்களுக்கு அறித்டுட்ட்டுட் டபஞ்டுண். ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண 

அபிவிருட்தி் பிதி/உடவி ஆரஞதாநக்ளுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் 

உடவி் ஞி்ாநக்ளுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்கு பிதிகளு் 

கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாநருக்குண் உங்கந் கி்்டநிட்ட் ்றித பாா்ட அறிக்ரகரத 

அ்பரஞ 18 இ்டி சண்்பிக்க டபஞ்டுண்.     

18.5. ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கந் கி்்டநி்பு ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் சண்்ட்டுண் கிாபத 

ண்ண் பட் டடசித ண்ண் பரதா சக ிறுபங்களுண் டாண் ஹாறு்பு பகிக்கி் கருண 

ஞிகநி் அநவுகளுக்குித எரு ணாடா்ட ப்ட் அறிக்ரகரத, அடுட்ட ணாடட்தி் 05 ஆண் 

திகதி படிபரபட்கு ப் ் டணது கஞ்காஞி்பு உட்திடதாகட்டக்ளுக்கு ஹ்றுக் ஹகாடுக்க 

டபஞ்டுண்.  

18.6. ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கந் கி்்டநிக்குண் ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் சண்்ட்டுண் சக 

பிா்தித ண் உட்திடதாகட்டக்ளுண் உங்கந் கி்்டநி்பு ்றித ப்ட்ட்ரட சு்டிக் 

காட்ுண் அறிக்ரககரந பிா்தித விபசாதக் குழுவுக்கு சண்்பிக்க டபஞ்டுண்.  

18.7. ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கந் கி்்டநி்பு ிகன்சச்ிட் தி்ட்தி் சண்்ட்டுகி் 

சக ணாப் ண் உட்திடதாகட்டக்ளுண் உங்கந் கி்்டநிட்ட் ்றித ப்ட்ங்கரநக் 

குறி்பிடுகி் அறிக்ரககரந ணாப் விபசாதக் குழுவுக்கு சண்்பிக்க டபஞ்டுண்.  

18.8. கீன்காணுண் அறிக்ரககரந அ்ட்ட ிறுபங்கந் உி கானத் தகுதியினுப் சத்்பித்தது 

கட்டாாகு்.  

 

18.8.1. கண டசரப ிரதங்கநி் குறிட்ட ணாட ஆண்டத்ிலுந்ந உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரக, அ்ட 

ணாடட்தினுந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந்ட்ுந்ந உங்கநி் அநவுகந்,  ணாடட்தினுந் கி்்டநிக்க்் 

உங்கநி் அநவுகந் ண்றுண் குறிட்ட ணாட படிவி் ஜ்சிபேருக்கி் உங்கநி் அநவுகந் 

்ப்ரக் குறி்பிடுகி் ணாடா்ட உங்கந் இரு்புட் ஹடாரக ஹடா்ா எரு அறிக்ரக 

(அ்பரஞ 16) இ்டி டதாிக்க்ட்ு, அடுட்து பருண் ணாடட்தி் 05 ஆண் திகதி்கு ப் ்

கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்நிா் ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண 

அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி ஆரஞதாநக்ளுக்குண் ண்றுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி்குண் 

பிதிகளு் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்கு அனு்பி ரபக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  
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18.8.2. பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தி் ிபாஞ அடி்ரபோ உங்கநி் விிடதாகண் படிபர்ட 

திட்திலிரு்து 14 ாக்ளுக்குந் அ்ட் பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் உங்கந் கி்்டநிட்டரண 

ஹடா்ா அறிக்ரக கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்நிா் (அ்பரஞ 15) 

பிகாண் ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி பிா்தித / உடவி ஆரஞதாநக்ந் 

ண்றுண் டடசித உ ஹசதக அபகட்தி் ஞி்ாந ் ாதகண் ஆகிடதாருக்கு பிதிகளு் 

கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்குண் அனு்பி ரபக்க்டுட் டபஞ்டுண்.   

18.8.2.1. பேச் ் ஹசத்ரக் டாகண் படிபர்து ட்ட்டுண் அஞ்பட்ட கண அபிவிருட்தி பிா்தித 

உட்திடதாகட்டக்நி் ணாடா்டக் கூ்ட்தி் குறிட்ட இ்ட ப்ட் அறிக்ரககநி் குறி்பி் 

ட்ுந்ந டகப்கந் விிபாக ஆாத்ட்ு, அப்றி் ஹசப்ரபட்ட்ரண உறுதிஹசத்த்ட்ு 

டணது அபடாி்புகந் அங்கித எரு அறிக்ரக ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருடத்ி 

பிா்தித / உடவி ஆரஞதாநக்நிா் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்கு 

எரு பிதிப் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்குண் சண்்பிக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  

18.8.2.2. டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ணாப் உடவி் ஞி்ாநக்ளுண் டண்குறிட்ட கூ்ட்தி் 

க்து ஹகாஞ்டு பேச் ் ஹசத்ரக் டாகட்தினுந் ிபாஞ உங்கந் கி்்டநி்பு ஹடா்ா 

ப்ட்ட்ரட பநாத்வு ஹாருட்ு கண அபிவிருடத்ி பிா்தித / உடவி ஆரஞதாநக்ளுக்கு 

உடவுட் டபஞ்டுண். டணது ணாப்ட்தி் கண டசரப ிரதங்கரந டிட்டிதாக கருட்தி் 

ஹகாஞ்டு உங்கந் கி்்டநி்பு ஹடா்ா ப்ட்ட்ரட குறி்பிடுகி் கு்ாத்வு 

ீதிதா எரு அறிக்ரக, பேச் ்ஹசத்ரக் டாகண் படிபர்து எரு ணாட காட்தி்கந் டடசித உ 

ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்கு எரு பிதிப் கண அபிவிருடத்ி ஆரஞதாந ்

ாதகட்தி்குண் சண்்பிக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  

18.8.2.3. டடசித உ ஹசதக அலுபக்டதி் ணாப் உடவி் ஞி்ாநக்ந் ணாப்ட்தி் உங்கந் 

கி்்டநிட்ட் ஹடா்ா எரு ணாடா்ட சுருக்க அறிக்ரகரத (அ்பரஞ 14) அடுட்து பருண் 

ணாடட்தி் 10 ஆண் திகதி்கு ப் ் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்கு எரு 

பிதிப் கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாநருக்கு சண்்பிக்க டபஞ்டுண்.   

18.8.3. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் டரரண ண்றுண் பிா்தித உக் கநஜ்சிதசாரகநி் 

குறிட்ட ணாடண் ஆண்ட்திலுந்ந உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரக, குறிட்ட அ்ட ணாடட்தினுந் ஹ்றுக் 

ஹகாந்ந்் உங்கநி் அநவுகந், அ்ட ணாடட்தினுந் கி்்டநிட்ட உங்கநி் அநவுகந் 

ண்றுண் அ்ட ணாடண் படிவி் ஜ்சிபேருக்கி் ணாடா்ட உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரக ்றித 

அறிக்ரகரத உக் கநஜ்சிதட்தி்கு ஹாறு்புரத உட்திடதாகட்டக்ந் டதாிடத்ு அடுடத்ு பருண் 

ணாடட்தி் 05 ஆண் திகதி்கு ப் ் கண்ிபே் டரரண அலுபகட்தி்கு அனு்பி ரபக்க 

டபஞ்டுண்.   

18.8.4. அசாங்க உக் கூட்ுட் டாங்கநி் சக உக் கநஜ்சிதசாரகநிலுண் எப்ஹபாரு ணாடட்தி் 

ஆண்ட்திலுந்ந உங்கநி் இரு்புட் ஹடாரக, ிபாஞ அடி்ரபே் உங்கநி் விிடதாகண் 

ண்றுண் ரத உங்கந் விிடதாகண், டகந்வி ரபரபே் கீன் ஹசத்ட இக்குணதிகந் ண்றுண் 

ரத கிர்புகந் ண்றுண் திப்ருண் 03 ணாட கா் குதிபே் தி்ாக்்குண் உ இக்குணதிகந் 

் ஹடா்ா ணாடா்ட அறிக்ரகரத (உங்கநி் ஹகாந்பரப இக்காகக் ஹகாஞ் 

அறிக்ரக) அடுட்து பருண் ணாட்தி் 10 திகதி்கு ப் ்சண்்பிக்க்டுட் டபஞ்டுண்.   

 

19. முண்யணந்ந மீபா்வு  

19.1. டடரபதா உங்கநி் அநவுகரந ணதி்பிடுட், ஹ்றுக் ஹகாந்ந், கி்்டநிட்ட் ண்றுண் 

பேக்ளுக்கு இடுட் ் ்றி கீன்காணுண் கூ்ங்கநிலுண் ண்றுண் குழுக் கூ்ங்கநிலுண் 

க்துரதா்டுட் டபஞ்டுண்.   

 

i. கணக்கா ்அரண்புகநி் ணாடா்டக் கூ்ண்  

ii. கண டசரப ஆடாசரக் குழுக் கூ்ண்  

iii. விபசாத ஆாத்சச்ி ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதாநக்நி் பாா்டக் கூ்ண்  

iv. கண அபிவிருட்தி பிா்தித உட்திடதாகட்டக்நி் ணாடா்டக் கூ்ண்  

v. விபசாத ஆடாசகக்நி் ணாடா்டக் கூ்ண்  

vi. ரத பேக்ந் சண்்டணா ஆாத்சச்ி / கருட் தி் உட்திடதாகட்டக்நி் ணாடா்டக் கூ்ண்  

vii. அசாங்க உக் கூட்ுட் டா் பிா்தித ண்றுண் விதட்தி்கு் ஹாறு்புரத பகாரணட்துப 

உடவிதாநக்நி் ணாடா்டக் கூ்ண்  

viii. பிா்தித விபசாதக் குழுக் கூ்ண்  

ix. ணாப் விபசாதக் குழுக் கூ்ண்  

x. கண அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி ஆரஞதாநக்நி் கூ்ண்  

xi. விபசாத் ஞி்ாந ் ாதகட்திா் ணாகாஞ விபசாத் ஞி்ாநக்ளு் ட்ட்டுண் 

கூ்ண்  

xii. பேச் ்ஹசத்ரக் டாகங்கநி் ப்ட் ணதி்பீட்ுக் கூ்ண்  

xiii. ீ்்ாச அரணசச்ி் ப்ட் பநாத்வுக் கூ்ண்  

xiv. ணகாபலி அபிவிருட்தி ஹடாழி்பத்சிகளுக்குித ஹடாழிபத்சிக் குழுக் கூ்ண்  

xv. ணாப் உ எருங்கிரஞ்புக் குழுக் கூ்ண் 
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20. நதறுயதறுகளப தித்பிடுன்  

20.1. சு்ா்டத உங்கரந ணாட்திண் இட்ு ஹ் பேச் ் ஹசத்ரக பழுரணதாக டண்ஹகாந்ந் 

டுண் இ்ட் ஹருண்டாகடத்ி் கண டசரப ிரத அதிகா் பிடடசங்கநி் எப்ஹபாரு ஹ் 

பே ் பிிவிலிரு்துண் டட்்ஹடடுக்க்் விபசாபே எருபி் பத் காஞி கந ீதிதா 

ிசீர் பிிபாக த்டுட்ட்டுட் டபஞ்டுண். அ்ட விபசாபேது ஹத,் பகபி, டடசித 

அரதாந அர் இக்கண், ஹடாரடசி இக்கண், பத் காஞிபே் ஹத,் பத் காஞிபே் 

அநவு படலித டா் விங்கந் அங்காக பேி் ட்ுந்ந ஹ் இண், இ்டுண் உ 

பரககந், பேிடுபட்கு ப் ்ணஞ்ஞி் ட்ரண ண்றுண் உித பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் 

பேக்நி் பநச்ச்ி ஹடா்ாக ஹ்றுக் ஹகாந்ந டபஞ்டித ரத டவுகந் ்ப்ர 

ஹாருட்டணா விடட்தி் ஹ்றுக் ஹகாந்பட்கு விபாசத் ஞி்ாந ்ாதகடத்ிா் சிதா 

எரு பரபேத் அறிபக்டுட்ட்டுண்.    

20.2. ிபாஞ அடி்ரபே் உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாடு்ட் பெண் விரநசச்்கநி் த்கந், 

விபசாபேகநி் பான்பாடா ிரகந் ண்றுண் டடசித ஹாருநாடாண் ஆகிதப்றுக்கு கிரட்ட  

விரநவுகரந எப்ஹபாரு பேச் ் ஹசத்ரக் டாகண் படிபர்து எரு ணாட கா் குதி்குந் 

ணதி்பீடு ஹசத்து அபடாி்புகரந ப்ரப்ட்கு ணாப் உங்கந் ஹசத் குழு உித 

படிக்ரகரத டுக்குணாபே், பகவுண் ஹாருட்டணாகுண்.   

20.3. ணாப்ட்தி்கு ஹாறு்புரத கண அபிவிருட்தி் பிதி / உடவி ஆரஞதாநக்நிா் சக 

ணாப்ங்கநிதுண் எப்ஹபாரு கண டசரப ிரதட்ரடபண் கருட்தி் ஹகாஞ்டு எப்ஹபாரு 

பேச் ்ஹசத்ரக் டாகட்தி் ிபாஞ உங்கரந் ஹ்றுக் ஹகாந்ந் ண்றுண் கி்்டநிட்ட் 

ஆகித ்றித எரு ணதி்பீட்ு அறிக்ரக ணாப் ஹசதாநருக்குண், விபசாத் ஞி்ாந ்

ாதகட்தி்குண் ண்றுண் டடசித உ ஹசதக அலுபகட்தி் ஞி்ாநருக்குண் பிதிகளு் 

கண அபிவிருட்தி ஆரஞதாந ்ாதகட்தி்குண் சண்்பிக்க்டுட் டபஞ்டுண்.  

 


