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tiutpyf;fzq;fs; 

“thoplk;”  vd;gJ> xU jdpahu; thoplkhf ,Ug;ghl;rp nra;ag;gLk; my;yJ 
(,Ug;ghl;rp nra;ag;glhjpUg;gpd;)  filrpahf ,Ug;ghl;rp 
nra;ag;gl;l my;yJ ,Ug;ghl;rp nra;ag;gLtjw;F Kd;dg;gLk; xU 
fl;blk; my;yJ fl;lj;jpd; ghfk; MFk;. 

 

“tpepNahfpj;jy;”  vd;gJ> kpd;rhuk; njhlu;ghd jho;e;j Nthw;wsT kpd; topfisAk; 
kpd;nghwpj; njhFjpiaAk; (KOikahf my;yJ gpujhdkhff;) 
nfhz;Ls;sJk;> vitNaDk; tsTfSf;F my;yJ NtNwNjDk; 
tpepnahf Kiwikf;F kpd;rhuj;ijf; nfhz;L nry;tjw;Fg; 
gad;gLj;jg;gLfpd;wJkhd xU Kiwik MFk;. 

 

“kpd; khu;f;fk;”  vd;gJ> VNjDk; Nehf;fj;jpw;fhf kpd;rhuj;ijf; nfhz;L 
nry;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;w epyj;jpd; fPo; my;yJ 
epyj;jpw;F Nkyhd VNjDk; kpd; khu;f;fk; MFk;. NkYk;> 
re;ju;g;gk; NtW tifahfj; Njitg;gLj;jpdhyhopa 
gpd;tUtdtw;iwAk; cs;slf;Fk;: 

(m) mj;jifa VNjDk; top ve;jf; fl;likg;gpy;> fk;gj;jpy; 
my;yJ NtW nghUspy; my;yJ mjd; kPJ> mjd; %yk; 
my;yJ mjpypUe;J Mjhug;gLj;jg;gLfpd;wNjh> nfhz;L 
nry;yg;gLfpd;wNjh my;yJ njhq;ftplg;gLfpd;wNjh 
my;yJ Mjhug;gLj;jg;glf;$LNkh> nfhz;L 
nry;yg;glf;$LNkh mf;fl;likg;G> fk;gk; my;yJ 
NtWnghUs; cl;gl Mdhy;> mjw;F tiuaWf;fg;glhky;> 
mj;jifa VNjDk; topf;fhd VNjDk; Mjhuk;;;: 

(M) kpd;rhuj;ijf; nfhz;L nry;Yk; Nehf;fj;jpw;fhf mj;jifa 
VNjDk; topAld;.,izf;fg;gLk; VNjDk; cgfuzk;: 
mj;Jld; 

(,) mj;jifa VNjDk; topiar; Rw;wpAs;s my;yJ 
Mjhug;gLj;Jfpd;w my;yJ mj;jifa VNjDk; topapdhy; 
Rw;wpAs;sjhfTs;s my;yJ Mjhug;gLj;jg;gl;ljhfTs;s 
my;yJ mj;jifa VNjDk; topf;F kpf;f mz;ikapy; 
epWtg;gLfpd;w> my;yJ mj;jifa VNjDk; topAld; 
,ize;jjhf Mjhug;gLj;jg;gLfpd;w> 
nfhz;Lnry;yg;gLfpd;w my;yJ njhq;ftplg;gLfpd;w 
(mjd; ciw> fhtyp my;yJ Nkw;G+r;R cl;lgl;l) 
VNjDk; fk;gp> tlk;> Foy;> Foha; my;yJ 
,tw;iwnahj;j NtW nghUs;. 

“kpd; nghwpj;njhFjp”  vd;gJ> gpd;;tUtdtw;iwj; jtpu> kpd;rhuj;ijg; gpwg;ghf;f> 
flj;j> tpepNahfpf;f my;yJ toq;f my;yJ mjNdhL 
rk;ge;jg;gl;l Nehf;fq;fSf;fhfg; gad;gLj;Jk; VNjDk; 
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nghwpj; njhFjp> rhjdk;> cgfuzk; my;yJ Jizf;fUtp 
MFk;. 

(m)  kpd;topnahd;W: 

(M)  vitNaDk; tsTfSf;F toq;fg;gLk; kpd;thuj;jpd; 
msit epr;rag;gLj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gLfpd;w 
khdpnahd;W: my;yJ  

(,)  ghtidahsnuhUtupd; fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s kpd; 
Jizf;fUtpnahd;W: 

“kpd;;rhur; rl;lk;”  vd;gJ> 2009 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f> ,yq;if 
kpd;rhur; rl;lk; (2013 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f 
rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lJ). 

“cupkk; ngw;w jug;G” vd;gJ> kpd; gpwg;ghf;fy;> flj;Jif my;yJ 
tpepNahfpj;jy; Mfpa nraw;ghLfSf;F cupknkhd;W 
mspf;fg;gl;Ls;s jug;G MFk;. 

“tsTfs;”  vd;gJ> vNjDk; fhzpia> fl;blj;ij my;yJ 
fl;likg;ig cs;slf;Fk;: 

“toq;Fjy;”   vd;gJ> kpf;rhuk; njhlu;ghf> (cupkk; ngw;w jug;G mjd; 
cupkj;jpdhy; ve;jr;; nraw;ghLfisf; nfhz;L 
elhj;Jtjw;F mjpfhukspf;fg;gl;Ls;sNjh me;jr; 
nraw;fhLfisf; nfhz;L elhj;Jk; Nehf;fj;jpw;fhf 
mjdhy; ,Ug;ghl;rp nra;ag;gLk; tsTfs; my;yhj) 
vitNaDk; tsTfsf;F kpd;rhuk; toq;Fjy; MFk;. 
Mdhy; kpd;rhuj;jpd; njhifastpyhd tpw;gidfis 
cs;slf;fhjpUj;jy; Ntz;Lk;: 

“flj;Jjy;”  vd;gJ> kpd;rhuk; njhlu;ghf> (KOikahf my;yJ 
gpujhdkhf) cau; cNthw;wsT topfisAk; kpd; nghwpj; 
njhFjpiaak; nfhz;Ls;sJk;> gpwg;ghf;f 
epiyankhd;wpypUe;J cgepiyankhd;Wf;Fk;> xU 
gpwg;ghf;f epiyaj;jpypUe;J ,d;ndhd;Wf;F my;yJ  xu; 
cgepiyaj;jpypUe;J ,d;ndhd;Wf;Fk; kpd;rhuj;ijf; 
nfhz;L nry;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;wJkhd xU 
Kiwik %yk; kpd;rhuj;jpid ,lk; ngau;j;jy; MFk;;.  

“topaDkjp”  vd;;gJ> fhzpapd;kPJ my;yJ fhzpapd; Nky; my;yJ 
fhzpapd;fPo; kpd;topia cupkk; ngw;wj; jug;gpdu; 
epWTtjw;Fk; epWtpitj;jpUg;gjw;fk; mj;Jld; 
kpd;topiar; NrhjidapLk;> NgZk;> nrk;ikahf;fk;> 
jpUj;Jk;> kw;Wk;> khw;wPL nra;Ak; my;yJ mfw;Wk; 
Nehf;fj;jpw;fhf fhzpia mZFtjw;Fkhd rk;kjk; 
MFk;. 
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ghfk; 1 – mwpKfk; 

1.1 ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO. 2002 Mk; Mz;bd; 35Mk; 
,yf;f rl;lj;jpd; fPo;; jhgpf;fg;gl;l>(,jdfj;Jg;gpd;du; “Mizf;FO” vd 
Fwpg;gPL nra;ag;gLk;) kpd;rhuf; ifj;njhopypd; nghUshjhu> ghJfhg;G 
kw;Wk; njhopEl;gk; rhu;e;j xOq;fg;gLj;Jdu;MFk;. 2009 Mk; Mz;bd; 20 
Mk; ,yf;f> ,yq;if kpd;rhur; rl;lj;jpw;Fk;> 2013 Mk; Mz;bd; 31 Mk; 
,yf;f kpd;rhur;(jpUj;jr;)rl;lj;jpw;F(,jdfj;Jg;gpd;du; “kpd;rhur; rl;lk;” vd 
Fwpg;gPL nra;ag;gLk;) mikthf> Mizf;FOthdJ: ,yq;if KOtJk;> 
vg;NghJk; tpidj;jpwd; tha;e;jJk; kw;Wk; rpf;fdkhd kpd; toq;fy; kw;Wk; 
guhkupg;gpid cWjp nra;af; flikg;gl;Ls;sJ. 

 
1.2 toq;fg;gl;l cupkj;jpy; mjpfhukspf;fg;gl;l nraw;ghLfis Kd;ndLj;jy; 

njhlu;gpy;> fhzpapd;kpJ my;yJ fhzpapd;Nky; my;yJ fhzpapd;fPo; 
kpd;topia cupkk; ngw;w jug;G epWTtjw;Fk; epWtpitj;jpUg;gjw;Fk; 
mj;Jld; kpd;topiwr; NrhjidapLk;> NgZk;> nrk;ikahf;fk;> jpUj;Jk;> 
kw;Wk;> khw;wPL nra;Ak; my;yJ mfw;Wk; Nehf;fj;jpw;fhf fhzpia 
mZFtjw;Fkhd rk;kjk; MFk;. kpd;topia cupkk; ngw;w jug;G 
epWTtjw;Fk; epWtpitj;jpUg;gjw;Fk kw;Wk; Nkw;Fwpg;gpl;l NjitfSf;fhf 
tstpDs; gpuNtrpg;gjw;F> tstpd; cupikahsu; my;yJ 
FbapUg;ghsuplkpUe;J mDkjpapid ngwy; Ntz;Lk;.  kpd;;rhur; rl;lj;jpd;> 
I Mk; ml;ltizapd; 3 kw;Wk; 5 Mk; tplaq;fspy; cupkk; ngw;w jug;G 
gpd;gw;w Ntd;ba nraw;ghLfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd: tstpd; cupikahsu; 
my;yj FapUg;ghsuplk; mt;thW ngwNtz;ba mDkjp> kw;Wk; (mDkjp 
ngwKbahj re;ju;g;gj;jpy;) Nkw;Fwpg;gpl;ljw;F mjpfhuk; ngWtjw;fhd 
tpz;zg;gpj;jy; vd;gdthFk;;.  

 
1.3 kpd;rhur; rl;lj;jpd; I Mk; ml;ltizapd; 4 Mk; tplaj;jpd; el;l<L 

nrYj;Jjy; njhlu;ghf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. fhzpapd; nrhe;jf;fhuu; 
topaDkjpapid mspf;Fk; NghJ kw;Wk; mj;jifanjhU topaDkjp 
mspf;fg;gLk; NghJ VNjDk; cupik gpuNahfpf;ifapy; vtUf;Fk;> Nrjk; 
my;yJ njhe;juT Vw;gLjy; njhlu;ghdjhfk;. 

 
1.4 cupkk; ngWdupdhy; epWtg;gl;Ls;s my;yJ epWtg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;w 

my;yJ epWtg;glTs;s kpd; khu;f;fk; my;yJ kpd; nghwpj; njhFjpf;F  
mz;ikapy; my;yJ fpl;bam z;ikapy; kunkhd;W cs;stplj;J mjid 
ntl;b tPo;j;Jk; gb my;yJ mjd; fpisfisj; jwpj;jy; my;yJ mjd; 
Ntu;fis ntl;b tpl Njit Vw;glyhk;. mit>  

 
(m)  kpd; khu;f;fj;jpd; my;yJ nghwpj; njhFjpapd; epWTif> NgZif 

my;yJ njhopw;ghL vd;gdtw;iwj; jilnra;Ak; tifapy; my;yJ 
mtw;Wld; jiyapLk; tifapy;: my;yJ 

 

(M)  Vw;Wf;nfhs;sg;gl Kbahj nghJ kf;fSf;F Mgj;Jf;fis Vw;gLj;Jk; 
%yfhuzkhf mikfpd;witfshFk;.  
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kpd;rhur; rl;lj;jpd; I Mk; ml;ltizapd; 6 Mk; tplaj;jpy;> kuj;jpid ntl;b 
tPo;j;jy; my;yJ mjd; fpisfisj; jwpj;jy; my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b 
tpLk; Njit Vw;gLifapy;> mjd; nra;Kiwapid cWjpg;gLj;j>  cupkk; 
ngw;w jug;gpdhy; gpd;gw;w Ntz;ba topKiwfs;; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd  
 

1.5 kpd;rhur; rl;lj;jpd; 2m (M). gpuptpd; fPo;> ml;ltiz I ,d; 3> 4> 5>kw;Wk; 
6 Mk; tplaq;fSf;fhd mjpfhuq;fis> Mizf;FO vtNuDk; gpuNjr 
nrayhsUf;F ifaspf;f mjpfhuKz;L.  mjw;Ngw;g Mizf;FO 
ml;ltiz I ,d; tplak; 4 kw;Wk; 6 tplaq;fSf;fhd mjpfhuq;fis 
gpuNjr nrayhsUf;F toq;fpAs;sJ. 

 
1.6 ,t; MtzkhdJ gpd;tUtdtw;iw Nehf;fhf nfhz;Ls;sJ. 

(m) gpuNjr nrayhsupd; mjpfhuj;jpid NfhUtjw;fhd   
tpz;zg;gjhuu;fshfTs;s cupkk; ngw;w jug;GfSf;F topfhl;Ljy;: 

(i) fhzpapd; kPJ my;yJ fhzpapd;Nky; my;yJ fhzpapd;fPo; kpd; 
khu;f;fj;ij epWTtjw;Fk; epWtpitj;jpUg;gjw;Fk;. 

(ii)  kpd; khu;f;f my;yJ nghwpj; njhFjpapd; epWTif> NgZif 
my;yJ njhopw;ghL vd;gdtw;iwj; jilnra;Ak; tifapy; 
my;yJ mtw;Wld; jiyapLk; tifapy; my;yJ 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl Kbahj Mgj;Jf;fhd %yfhuzkhf 
mikfpd;w tifapy; cs;s kuj;jpid Njit Vw;gLk; NghJ 
ntl;b tPo;j;j my;yJ mjd; fpisfisj; jwpf;f my;yJ mjd; 
Ntu;fis ntl;b tplTkhFk;. 

 

(M) kpd;rhuj; rl;lj;jpd; fPo; mjpfhukspf;fg;gl;Ls;s gpuNjr 
nrayhsu;fSf;F topfhl;lypid toq;f: 

 
(i) Nky; Fwpg;gpl;l m.(i) ,d; nraw;ghLfSf;fhf cupkk; ngw;w 

jug;GgSf;F mjpfhuj;jpid toq;fy; my;yJ jilnra;ajy;. 
(ii) top mDkjpapid Rtpfupg;gjw;F Mizf;FOtpw;F rpghupRfis 

toq;fy;. 

(,) kpd;rhur; rl;lj;jpd; ml;ltiz I ,d; 4 Mk; tplaj;jpy; 
Mizf;FOtpdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l;l gpuNjr nrayhsu;fSf;F 
topf;fhl;lypid toq;fy;. 

(i) cupkk;; ngw;w jug;gpduplk; topaDkjpapid ngWtjw;fhf> 
fhzpapd; nrhe;jf;fhuu; ngwf;$ba epahakhd ,og;gPl;Lj; 
njhifapid kjpg;gpLtjw;F. 

(ii) mspf;fg;gLk; topaDkjpapd; cupikapid gpuNahfpfg;gjd; 
tpisthf>  vtUf;Fk; VNjDk; fhzpia my;yJ 
mirTs;stw;iwj; Ja;ag;gLj;jp Fog;gkpLtplj;J> mtu; 
mj;jifa Fog;gk; njhlu;gpy; cupkk; ngw;w jug;gpduplk; 
ngWtjw;fhd el;l<l;Lj; njhifapid kjpg;gpLtjw;F>  
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(iii) jdJ nrhe;jg; gpNuuizapd; kPJ my;yJ ghjpf;fg;gLk; vtupd; 
tpz;zg;gj;jpd; kPJ> cupkk;; ngw;w jug;gpdu; Nky; Fwpg;gpl;l (i) 

kw;Wk; (ii) Mk; ge;jpapd; fPo; VNjDk; el;l<l;il vtUf;Fk;; 
nrYj;Jtjw;F flikg;gl;Ls;shuh vd;gijj;  jPu;khdpg;gjw;fhf 
tprhuizfis elhj;Jtjw;F 

(<)  kpd;rhur; rl;lj;jpd; ml;ltiz I ,d; 6 Mk; tplaj;jpy; 
Mizf;FOtpdhy;   mjpfhukspf;fg;gl;l;l gpuNjr nrayhsu;fSf;F 
topfhl;lypid toq;fypy;> cupkk;; ngw;w jug;gpdUf;F kuj;jpid 
ntl;Ljy; my;yJ mjd; fpisfisj; jwpj;jy; my;yJ Ntu;fis 
ntl;Ljy; Nghd;w nraw;ghLfSf;fhd fl;lisapid toq;fy; kw;Wk; 
mJ njhlu;ghd  jug;gpdupd; Kiwg;ghLfis Nfl;fg;gLjw;F 
tha;g;nghd;iw mspj;jjd;  gpd;du;> fhzpapd; nrhe;jf;fhuupdhy; my;yJ 
,Ug;ghl;rpahsupdhy; (mk; kuk; tsUk; fhzp)  cupkk;; ngw;w 
jug;gpdUf;F vd;d ntyTfs; (vitAkpUg;gpd;) nrYj;jg;gl 
Ntz;Lnkz;gJ gw;wpa VNjDk; gpur;rpidiaj; jPu;j;J itf;fyhk;: 
kw;Wk;> 

(c) fhzpapd; nrhe;jf;fhuu;> fhzpapd; ,Ug;ghl;rpahsu; kw;wk; nghJ 
kf;fSf;F topaDkjpapid mspj;jy; my;yJ kWj;jy; njhlu;gpyhd 
nrad;KiwfSf;fhd jfty;fis toq;Fjy; 
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ghfk; 2 – topaDkjpf;fhd topfhl;ly;fs; 

cupkk;; ngw;w jug;gpdUf;F> topaDkjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,U rhj;jpakhd 
re;ju;g;gq;fs; cs;sd: 

(m) Gjpa kpd; khu;f;f epWTif: my;yJ 

(M) Vw;fdNt cs;s kpd; khu;f;j;jpid fhzpapd; 
nrhe;jf;fhu;/,Ug;ghl;rpahsu; mfw;WkhW Ntz;LNfhs; tpLf;fk; 
re;ju;g;gj;jpy; 

2.1 Gjpa kpd; khu;f;f epWTif 

(m) cupkk;; ngw;w jug;G> topaDkjpapiaf; Nfhup> fhzpapd; 
,Ug;ghl;rpahsUf;F Mff;Fiwe;jJ ,Ugj;njhU (21) ehl;fs; 
mwptpj;jiyahtJ (,izg;G I ,y; jug;gg;gl;l khjpup mikg;gpw;fika) 
tpLj;jy; Ntz;Lk;. 

(M) ,Ug;ghl;rpahsu; fhzpapd; nrhe;jf;fhuu; ,y;yhjtplj;J(m) ge;jpapy; 
Fwpg;gplg;gl;l mwptpj;jypd; gpujpahdJ fhzpapd; cupikahsUf;Fk; 
toq;fg;gly; Ntz;Lk;. cupkk;; ngw;w jug;G tpLj;j mwptpj;jy; 
,Ug;ghl;rpahsupdhy;; ngw;wf;;nfhs;sg;gl;lJ vd;gjid cWjp nra;jy; 
Ntz;Lk;.(,Ug;ghl;rpahsu; fhzpapd; cupikahsu; ,y;yhtplj;J> 
cupikahsupdhy;)  

(,)  ge;jp (m) ,y; Fwpg;gpl;lg;gb> cupkk;; ngw;w jug;G> topaDkjpapid 
ngWtjw;fhd midj;J epahakhd Kaw;rpfisAk; Nkw; nfhs;s 
Ntz;Lk;. fhzpapd; cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu;> kpd; cupkk;; 
ngw;w jug;gpd; tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F Vw;g> 
topaDkjpapid toq;f rk;kjpj;jhy;>  ,U jug;gpdUk; Xu; 
cld;gbf;ifapid cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;. (,izg;G II). vr; 
re;ju;g;gj;jpYk; cupkk; ngw;w jug;G tpLj;j mwptpj;jYf;fhd gjpypid 
,Ug;ghl;rpahsu;; my;yJ cupikahsuplk; ngw;Wf; nfhs;StJ 
epahakhdJ. 

(<)  cupkk;; ngw;wj; jug;G> topaDkjpapid ngWtjw;fhd midj;J 
epahakhd Kaw;rpfisAk; Nkw;nfhz;Lk;> mij ngw;Wf;nfhs;shj  
re;ju;g;gj;jpy;> cupkk; ngw;w; jug;G. rk;ge;jg;gl;l gpuNjr nrayhsUf;F 
kpd; khu;fj;jpid epWtjw;fhd mjpfhuj;ij ngw;Wf;nfhs;Stjw;fhd 
tpz;zg;gj;jpid(,izg;G iii) mDg;g Ntz;Lk;. ,t; tpz;zg;gj;jpy; 
cupkk; ngw;w jug;G. topaDkjpapid ngWtjw;F vLj;j midj;J 
Kaw;rpfisAk; Fwpg;gply; Ntz;Lk;. 

(c)  gpuNjr nrayhsu; tpz;zg;gk; rku;g;gpf;fg;gl;l MW (6) thu 
fhyj;jpDs; rk;ge;jg;gl;l fhzpapd; cupikahsu; my;yJ 
,Ug;ghl;rpahsUf;F re;ju;g;gk; toq;fp> tprhuizapid elhj;jp: 
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m. mtu; epge;jidaw;w Kiwapy; my;yJ tpjpKiwfs; kw;Wk; 
epge;jidfSf;F Vw;g kw;Wk; mtupd; epge;jidf;Fw;gl;l 
fUj;Jf;fSf;F mika kpd; khu;f;fj;ij epWTfjw;fhd 
mjpfhuj;jpid toq;fyhk;.  

M.  cupkk;  ngw;w jug;gpdupd; kpd; khu;f epWtypid jilnraayhk;  
my;yJ>  

,.  cupkk;; ngw;w jug;gpdUf;F cupkj;jpy; mjpfhukspf;fg;gl;l 
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;s topaDkjp mj;jpatrpak; vd 
fzg;gLkplj;J>   fhzpia RtPfupg;gJ mtrpak; vdf; fUJk; 
gl;rj;jpy;> gpuNjr nrayhsu;> Mizf;FOtpw;F jdJ 
rpghupRfis (,izg;G IV ,y; Fwpg;gpl;lg;gb) mDg;gpitf;fyhk;. 

(C) vt;thwhapDk;> gpuNjr nrayhsu; gpd; tUk; re;ju;ge;fspy; 
topaDkjpf;fhd fhzp RtPfupg;Gf;fhf rpghupR nra;a KbahJ: 
mjpfhukspf;fg;gl;l tjptplk;> my;yJ cupa  rl;lj;jpd; fPo; FbapUg;G 
epu;khzj;jpw;Fupa fl;llj;jpd; jpl;lkplYf;fhd mDkjp toq;fg;gl;Ls;s 
re;ju;g;gq;fspy;. 

(V)  gpuNjr nraygsupd; rpghupRfs; fpilf;fg; ngw;w gpd;> cupkk; ngw;w 
jug;gpdUf;F> cupkj;jpy; mq;fpfupf;fg;gl;l kpd; khu;f;fj;jpid Fwpg;gpl;l 
fhzpapd; Nky;> fPo; my;yJ fhzpapy; epWTtJ> NjitahdJ my;yJ 
cfe;jJ vd jpUg;jpailAk; gl;rj;jpy;>  Mizf;FOthdJ> 
topaDkjp RtPfupg;ig mikr;rUf;F gupe;Jiuf;Fk;. mikr;ru;> 
topaDkjp RtPfupg;gpid  tu;j;jfkhdpapy; ntspaplg;gLk; fl;lis%yk; 
mq;fpfupf;Fkplj;J> mt; topaDkjpahdJ nghJ kf;fspd;  
NjitfSf;fhf fUjg;gLjy; Ntz;Lnkd;gJld;> fhzp RtPfupg;G 
rl;lj;jpd; fPo; nfhs;sg;gl;L cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F 
ifkhw;wTk;glyhk;. mr; RtPfupg;Gf;Fupa VNjDk; fl;lzj; 
njhifahdJ cupkk; ngw;w jug;gpdupdhy; nrYj;jg;gLk;. 

2.2 fhzpapd; cupikahsupdhy; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsupdhy;; Vw;fdNt 
epu;khzpf;fg;gl;l kpd; khu;f;fj;jpid mfw;WkhW Ntz;LNfhnshd;iw tpLf;Fk; 
re;ju;g;gj;jpy;:  

(m) fhzpapd; cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu;; cupkk; ngw;w jug;gplk; 
jdJ fhzpapYs;s kpd; khu;fj;jpid mfw;WkhWgpd;tUk; 
re;ju;g;gq;fspy; mwptpj;jy; xd;wpid tpLf;fyhk;. ,J (kpd;rhur; 
rl;lj;jpd; ml;ltiz I ,d; 3 Mk; tplaj;jpw;f mika> my;yJ ,U 
jug;gpdUf;Fkpilapyhd cld;gbf;iff;F mika)  

(i) topaDkjpapy; Fwpg;gpl;lgb> fhy Kbtpd; gpd;  jPu;khdpf;fg;gl 
Ntz;bajhapUg;gpd;: 

(ii) topaDkjpapy; Fwpg;gplg;gl;ljw;F mika mjw;fhd jtiz 
Kbtile;jpUg;gpd;: 
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(iii)  topaDkjp toq;fg;gl;l gpd;> cupik khw;wj;jpdhy; my;yJ 
,Ug;ghl;rp khw;wj;jpdhy; topaDkjpapd;  gpizg;G ePf;fg;gLk; 
NghJ. 

(M) mt;thW mwptpj;jy; tpLf;Fk; gl;rj;jpy;> cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F 
epWtg;gl;l kpd; khu;fj;jpid epWtg;gl;l epiyapy; itj;jpUf;f 
Ntz;ba Njit ,Ug;gpd;> topaDkjpapid kPz;Lk; ngw midj;J 
Kaw;rpfisAk; vLj;jy; Ntz;Lk;.   

(,) cupkk;; ngw;w jug;G> toq;fg;gl;l topaDkjpapid ghJfhff;fj; jtWk; 
gl;rj;jpy;. cupa gpuNjr nrayhsUf;F epWtg;gl;l kpd; khu;f;fj;jpid 
epWtg;gl;l epiyapNyNa itj;Jf; nfhs;tjw;Fupa mjpfhuj;jpw;fhd  
(,izg;G III) tpz;zg;gj;jpid mDg;g KbAk;. ,t; tpz;zg;gj;jpy; 
cupkk; ngw;w jug;G> toq;fg;gl;l topaDkjpapid epiyepWj;j vLj;j 
midj;J Kaw;rpfisAk; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 

(<)  gpuNjr nrayhsu;  tpz;zg;gk; rku;g;gpf;fg;gl;l MW (6) thu 
fhyj;jpDs; rk;ge;jg;gl;l fhzpapd; cupikahsu; my;yJ 
,Ug;ghl;rpahsUf;F re;ju;g;gk; toq;fp> tprhuizapid elhj;jpajpd; gpd; 

m. kpd; khu;f;fj;jpid epWtpa epiyapNyNa itj;jpUf;f cupkk; 
ngw;w jug;gpdUf;F epge;jidaw;w Kiwapy; my;yJ 
tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F Vw;g kw;Wk; mtupd; 
epge;jidf;Fw;gl;l fUj;Jf;fSf;Fg;  nghUj;jkhd mjpfhuj;ij 
toq;f KbAk;.  

M.  cupkk; ngw;w jug;gpdu; epWtg;gl;l kpd; khu;f;fj;jpid  
mfw;wtjw;F mjpfhukspf;fg;glyhk; my;yJ>  

,. cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F mjpfhukspf;fg;gl;l nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;s topaDkjp mj;jpatrpankd fhzg;gLkplj;J>  
fhzp RtPfupj;jy; mtrpankd fUJk; gl;rj;jpy;> gpuNjr 
nrayhsu;> Mizf;FOtpw;F jdJ rpghupRf;fis ( ,izg;G IV 
,y; Fwpg;gpl;lg;gb) mDg;gpitf;fyhk;. 

(c) Mizf;FOthdJ> topaDkjp RtPfupg;ig mikr;rUf;F gupe;Jiuf;Fk;. 
mikr;ru;> topaDkjp RtPfupg;gpid  tu;j;jfkhdpapy; ntspaplg;gLk; 
fl;lis%yk; mq;fpfupf;Fkplj;J> mt; topaDkjpahdJ nghJ 
kf;fspd;  NjitfSf;fhf fUjg;gLjy; Ntz;Lnkd;gJld;> fhzp 
RtPfupg;G rl;lj;jpd; fPo; nfhs;sg;gl;L cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F 
ifkhw;wTk;glyhk;. Mr; RtPfupg;Gf;Fupa VNjDk; fl;lzj; 
njhifahdJ cupkk; ngw;w jug;gpdupdhy; nrYj;jg;gLk;. 

 
(C) ge;jp (m) ,y; Fwpggplg;gl;l mwptpj;jy; jpfjpapypUe;J> njhlq;Ffpdw 

%d;W khjf; fhyg;gFjpapDs;> cupkk; ngw;w jug;G: 

(i) ge;jp (,) ,y; Fwpg;gpl;lg;gb mtrpakhd topadkjpapid ngw  
tpz;zg;gnkhd;wpidr; nra;aj;jtWkplj;J: 
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(ii) ge;jp (,) ,d;;> mtrpakhd topaDkjp nfWtjw;F 
tpz;zg;gnkhd;iw mDg;gp; mt; tpz;zg;gk; gpuNjr 
nrayhsupdhy; kWf;fg;gLkplj;J: 

(iii)    kpd;rhur; rl;lk; ml;ltiz 1 ,d; 7 Mk; tplaj;jpd; 
fPo;>fhzpapd; tYf; fl;lhaf; nfhs;tdit mjpfhukspf;fpd;w 
fl;lisnahd;iwf; ngWtjw;F jtWkplj;J:  

cupkk; ngw;w jug;gpdu;> mf;fhyg; gFjpapd; Kbtpy;> my;yJ cl;ge;jp (ii) ,d; 
tplaj;jpy;> gpuNjr nrayhsu; KbntLj;j jpfjpapypUe;J>  njhlq;Ffpd;w xU 
khjf; fhyg;gFjpapd; Kbtpy;> mwptpj;jYf;F my;yJ gpuNjr nrayhsupd; 
Fwpg;gpl;l fhy ePbg;Gf;F ,zq;fpnahOFjy; Ntz;Lk;. 

 

2.3 topaDkjp mspj;jy; njhlu;gpyhd ,og;gPL 

(m). kpd;rhur; rl;lk; ml;ltiz 1 ,d; 3 Mk; tplaj;jpd; fPo;> topaDkjp 
mspj;jypd; NghJ> ( fhzp rtPfupj;jy; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ gpuNjr 
nrayhsupdhy; toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; %ykhf)> fhzpapd; 
cupikahsu;; gpuNjr nrayhsupdhy; jPu;khdpf;fg;gl;l epahakhd 
,og;gPnlhd;iw cupkk; ngw;w jug;gpduplk; kPl;fKbAk;.  MfNt>  
gpuNjr nrayhsu;( Nky; Fwpg;gplg;gl;l 2.1(c) kw;Wk; 2.2(<) fPo;) cupkk;; 
ngw;w jug;gpd; mjpfhuj;jpw;fhd tpz;zg;gj;jpw;fika eilngw;w 
tprhuizapd; NghJ> fhzpapd; cupikahsu; topaDkjp mspj;jy; 
njhlugpy; mtupdhy; Kd;itf;fg;gl;l tpjpfs; kw;Wk; 
epge;jidfSf;fika Nfhug;gl;l ,og;gPl;Lj; njhifiaf; fUj;jpy; 
nfhz;L Kf;fpa ftdk; nrYj;jy; Ntz;Lk;. 

(M)  topadkjp mspf;fg;gl;lJ njhlu;ghf VNjDk; cupikiag; 
gpuNahfpf;ifapy; fhzpf;F my;yJ mirTs;stw;wpw;F VNjDk; Nrjk; 
tpistpf;fg;gLkplj;J> fhzpapy; my;yJ mirTs;stw;wpy; mf;fiw 
nfhz;Ls;s vtNuDnkhUtu;;> mr; Nrjk; njhlu;gpy; epahakhd 
el;l<l;il cupkk;; ngw;w jug;gplk; mwtplyhk;. 

(,)  topaDkjp mspf;fg;gl;lJ njhlu;ghf VNjDk; cupikiag; 
gpuNahfpf;ifapy;; fhzpia my;yJ mirTs;stw;iwj; Ja;ag;gLj;jp; 
Fog;gg;gLkplj;J> vtUf;Fk; VNjDk; Fog;gk; Vw;gl;lhy;. mJ njhlu;gpy; 
gpuNjr nrayhsupdhy; jPu;khdpf;fg;glf;$bathwhd mj;jifa 
njhifapyhd el;l<l;il mtu; cupkk;; ngw;w jug;gplk; mwtplyhk;. 

(<)  gpuNjr nrayhsu;> mtupd; nrhe;jg; gpNuuizapd; kPJ> my;yJ 
ghjpf;fg;gLk; xUtupd; tpz;zg;gj;jpd; kPJ> cupkk;; ngw;w jug;gpdu; (m)> 
(M) kw;Wk; (,) Mk; ge;jpapd; fPohd vNjDk; el;l<l;il 
vtNuDkhUtUf;F nrYj;Jtjw;F MshfTs;shuhntd;gijj; 
jPu;khdpg;gjw;F tprhuizfis elj;jyhk;.
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(c)  gpuNjr nrayhsu; (<) ge;jpapd; fPo; eilngw;w VNjDk; tprhuizapd; 
gb> VNjDk; el;l<l;il nrYj;jy; Ntz;Lk; vd jPu;khdpj;jhy;> mjd; 
gb> cupkk; ngw;w jug;G nrYj;j Ntz;ba el;l<l;il> gpuNjr 
nrayhsupd; mjw;fhd jPu;khdj;jpid cupkk;; ngw;w jug;G kw;Wk; 
el;l<l;Lf;F tpz;zg;gpj;Js;s my;yJ el;l<L mspf;fg;gl;l 
vtNuDnkhUtUf;F vOj;jpy; mwptpj;jy; Ntz;Lk;.  mt; mwptpj;jypy; 
gpuNjr nrayhsu; mt;thwhd el;l<l;Lf;fhd jPu;khj;jpd; mbg;gilapid 
njspthf Fwpg;gply; Ntz;Lk;. 

(C) el;l<L nrYj;jj; Njita;wwJ vd;Dk;  gpuNjr nrayhsupd; 
jPu;khdj;jpdhy;; ,d;dYWfpd;w my;yJ gpuNjr nrayhsupd;  
jPu;khdpf;fg;gl;l  el;l<l;Lj; njhifgw;wp mjpUg;jpailfpd;w vtUk; 
ve;j cupkk;; ngw;w jug;gplk; el;l<L Nfhug;gl;lNjh me;j cupkk; ngw;w 
jug;gpdUf;nfjpuhf> mtupdhy;; Nfhug;gLk; el;l<l;il my;yJ mtupdhy; 
Nfhug;gLk; el;l<l;Lj; njhiff;Fk;> gpuNjr nrayhsupdhy; 
jPu;khdpf;fg;gl;l el;l<l;Lj; njhiff;Fk; ,ilapyhd tpj;jpahrj;ij 
mwtpLtjw;Fj; jFjptha;e;j epahahjpf;fk; nfhz;l xU ePjpkd;wj;jpy; 
tof;nfhd;iwj; njhLf;fyhk;. 

(,J njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fSf;F> kpd;rhur; rl;lj;jpd; ml;ltizI ,d; 
(5)> (6) kw;Wk; (7)   Mk; ge;jpia ghu;f;fTk;.) 
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ghfk; 3 -  kuq;fis ntl;b tPo;j;jy; my;yJ mjd; fpisfisj; 
jwpj;jYf;fhd topf;fhl;ly;fs; 

(,g; gFjpapy; “kuk;”  vd;gJ> VNjDk; Gju;r;nrbiaAk; cs;slf;Fk; vd;gJld;> 
“ntl;btPo;j;jy;” kw;Wk; “fpisfisj; jwpj;jy;” vd;gtw;Wf;fhd Fwpg;gPLfs; mjw;fpzq;fg; 
nghUs;nfhs;sg;gLjYk; Ntz;Lk;. “fhzp” vd;gJ> kukhdJ ve;jf; fhzpapd; kPJ tsu;fpd;wNjh 
me;jf; fhzp vd;w nghUshFk;.) 
 

3.1 epWtg;gl;bUf;Fk; my;yJ epWtg;gltpUf;Fk; kpd;rhu khu;f;nkhd;Wf;F my;yJ 
kpd;nghwpj; njhFjpnahd;wpw;;F kpf mUfhikapYs;s kunkhd;W> cupkk; ngw;w 
jug;G me;j kuk; kpd;rhu khu;f;fnkhd;wpd;/kpd; nghwpj; njhFjpnahd;wpd; 
epWTiff;F> ghuhkupg;G my;yJ njhopw;ghl;bw;F jilahf my;yJ ,ilA+whf  
my;yJ nghJ kf;fSf;F Mgj;jhf mikAnkdf; fUJkhapd;> fhzpapd; 
,Ug;ghl;rpahsUf;F Fwpj;j kuj;ij ntl;b tPo;j;JkhW my;yJ mfw;WkhW 
my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;FkhW Nfhup mwptpj;jnyhd;iw (,izg;G 
V) tpLg;gJ mtrpakhFk;. 

3.2  ,Ug;ghl;rpahsu; fhzpapd; nrhe;jf;fhuuhf ,y;yhjtplj;J> Nky; 3.1 ,d; 
fPohd>  mwptpj;jypd; gpujpnahd;W; nrhe;jf;fhuUf;Fk;  nfhLf;fg;gly;; 
Ntz;Lk;. cupkk;; ngw;w jug;G> ,Ug;ghl;rpahsupdhy;;  mt; mwptpj;y; 
xg;Gf;nfhs;sg;gl;ljpid cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. (,Ug;ghl;rpahsu;  fhzpapd; 
nrhe;jf;fhuuhftpy;yhjtplj;J  fhzpapd; nre;jf;fhuupdhy;  xg;Gf;nfhs;sg;gly; 
Ntz;Lk;). 

3.3  mwptpj;jnyhd;W nfhLf;fg;gl;ljpypUe;J VO (7) Ntiy ehl;fspDs;: 

(m) tpLf;fg;gl;l mwptpj;jYf;F ,Ug;;ghl;rpahsu; my;yJ cupikahsu; 
,zq;fp> me;j mwptpj;jypd; Njitg;ghLfis mDrupj;J 
epiwNtw;wpdhy;;;> ,Ug;ghl;rpahsu;; my;yJ cupikahsUf;F Vw;gl;l 
epahakhd nryTfis cupkk;; ngw;w jug;G nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

(M) mwptpj;jypd; Njitg;ghLfSf;F ,Zq;fhJ> fhzpapd; cupikahsu; 
my;yj ,Ug;ghl;rpahsu; MfNahupy; vtUNk vjpu; mwptpj;jnyhd;wpid 
tpLf;ftpy;iyahapd;> cupkk;; ngw;w jug;G Fwpj;j> Nky; 3.1 ge;;jpapy; 
Fwpg;gpl;l tpisTfis jtpu;Fk; Kfkhf kuj;jpid ntl;b tPo;j;j 
my;yJ mfw;w my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;f eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;;. 

(,)  Fwpj;j mwptpj;jypd; Njitg;ghLfSf;F ,zq;fhJ> vjpu; 
mwptpj;jynyhd;iw fhzpapd; cupikahsu;; my;yJ FbapUg;ghsu;; 
tpLj;jhy;;> ,J tplakhf cupa gpuNjr nrayhsUf;F Fwpg;gPL 
nra;ag;gLjy; Ntz;Lk; (,izg;G VI). 

3.4 Nky; Fwpg;gpl;l ge;jp 3.3 (,) ,d; fPo;> gpuNjr nrayhsu; jdf;F fpilf;fg; 
ngw;w Fwpg;gPLfspd;; gb rk;ge;jg;gl;l jug;gpdUf;F re;ju;g;gj;jpid toq;fp 
tprhuizapid elj;jp> jhd; ePjpahdJ vdf;fUJk; fl;lisnahd;iw 
gpwg;gpf;f Ntz;Lk;.  ,f; fl;lisahdJ: 
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(m) vjpu; mwptpj;jnyhd;iw tpLj;j vtUf;Fk; mwpag;gLj;jpajd; gpd;du;> 
Fwpj;j kuj;ij ntl;btPo;j;JkhW my;yJ mfw;WkhW my;yJ mjd; 
Ntu;fis ntl;b ePf;FkhW cupkk; ngw;w jug;Gf;F mDkjpapid 
toq;FjYk;; 

(M)  fhzpapd; cupikahsupdhy; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsupdhy;; cupkk; ngw;w 
jug;Gf;F nrYj;jg;gl Ntz;ba nryTfs; (VJkpUg;gpd;) mj;jifa 
nryTfs; vt;tsT vd;gdTk; MFk;;. 

3.5 cupkk;; ngw;w jug;G> cgge;jp 3.3 (M) my;yJ 3.4 ge;jpapd;  fPo;> 
gpwg;gpf;fg;gl;l fl;lisnahd;wpidg; gpd;gw;wpr; nraw;gLfpd;wtplj;J> cupkk; 
ngw;w jug;G: 

(m) ey;y kutsu;g;G nra;Kiwf;F ,zq;fTk;> kuq;fSf;F> NtypfSf;F> 
Gju; NtypfSf;F kw;Wk; tsu;e;J tUfpd;w gapu;fSf;F ,ad;wsT 
Fiwe;j Nrjj;ij tpistpf;Fk; tifapy; kuq;fis ntl;b tPo;j;j 
my;yJ mtw;wpd; fpisfisj; jwpf;f my;yJ mtw;wpd; Ntu;fis 
ntl;tpl eltf;if vLf;fNtz;Lk;. 

(M) ntl;b tPo;j;jg;gl;l kuq;fSk;> jwpf;fg;gl;l fpisfSk; my;yJ 
ntl;lg;gl;l Ntu;fSk; cupikahsupd; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsupd;; 
gzpg;GfSf;fpzq;f mfw;Wtjw;F eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;. NkYk;: 

(,)  fhzpf;F tpistpf;fg;gLk; VNjDk; Nrjj;ij eptu;j;jp nra;jy; 
Ntz;Lk;. 
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ghfk; 4 –fhzpapDs; my;yJ tstpDs;; gpuNtrpj;jy; 

4.1 cupkk; ngw;w jug;gpdhy; mjpfhukspf;fg;gLk; mYtyfu; vtNuDk;;>       
gpd;tUk; Nehf;fq;fSf;fhf vitNaDk; fhzpapDs; my;yJ tsTfSf;Fs; 
gpuNtrpf;fyhk;: 

 

(m) rl;lKiwahf Vw;fdNt ,lg;gl;Ls;s kpd; khu;f;fj;jpw;F my;yJ kpd; 
nghwpj;njhFjpf;Fg; gjpyhf> my;yJ mjw;F Nkyjpfkhf gjpa kpd; 
khu;f;fnkhd;iw my;yJ Gjpa kpd; nghwpj; njhFjpia ,Ljy;: my;yJ 

 
(M) mj;jifa Vw;fdNt cs;s kpd;khu;fj;jpid my;yJ kpd; nghwpj; 

njhFjpia gOJg;ghu;j;jy; my;yJ khw;Wtjw;F. 
 

4.2 MapDk;> cupkk; ngw;w jug;gpdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l mYtyfu; vtNuDk;>                                            
ge;jp 4.1 ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Nehf;fq;fSf;fhf fhzp my;yJ tstpDs; 
gpuNtrpf;f fl;lha Nfhupf;ifnahd;wpid:   

  
(m) vjpu;g;ghf;Fk; nray;fspd; jd;ik> msT gw;wp ,ad;wsT 

KOikahfTk; nrk;ikahfTk; $wp> kpd; gupNrhjfuhy; my;yJ cupkk; 
ngw;w jug;G my;yJ cupkk;; ngw;w jug;gpd; mYtyupdhy; 
gpuNtrj;jpw;fhd Nehf;fk; gw;wp %d;W ehl;fs; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gl;bUe;jhnyhopa:  

(M) mtuJ mjpfhuk; gw;wpa rhd;iwf; fhz;gpf;Fk; gb 
Njitg;gLj;jg;gl;lhy;> mtu; mt;thW nra;jhnyhopa: 

(,)  gpuNtrj;ijg; gpd;gw;wp tpistpf;fg;glf;$ba VNjDk; Fog;gk; ,ayhik 
my;yJ tsTfspd; cupikahsUf;F epahakhd el;l<L 
nrYjg;gl;bUe;jhnyhopa gpwg;gpf;f KbahJ. 

 
4.3 cl;ge;jp 4.2 (m) ,y; Fwpg;gPLnra;ag;gl;Ls;s VNjDk; mwptpj;jyhdJ: 
 

(m) fhzpapy;> ,Ug;ghl;rpahsu;; cs;stplj;J> ,Ug;ghl;rpahsUf;F 
nfhLf;fg;gLjy; Ntz;Lk.; 

 

(M)  fhzpapy; vtNuDk; FbapUf;fhjtplj;J> cupikahsupd; ngaUk; 
KftupAk; mwpag;gl;Ls;stplj;J> my;yJ epahakhd 
tpopg;Gf;ftdj;Jld; epr;rapf;fg;gl KAkhdjhfTs;stplj;J 
cupikahsUf;Ff; nfhLf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 

(,))  fhzpahdJ FbapUg;G nra;ag;glhjtplj;Jk;> cupikahsupd; ngaUk; 
KftupAk; mwpag;gl;Ls;stplj;J> my;yJ epahakhd 
tpopg;Ff;ftdj;Jld; epr;rapf;fg;gl KbahJ cs;stplj;J> fhzpapd; 
vspjpy;ghu;f;ff;$ba> vspjpy; ftUk; ,lj;jpy; ntspf;fhl;b 
itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;: mj;Jld; 

 

(<)  fhzpahdJ VNjDk; gfpuq;f Nehf;fj;jpw;fhfg; gad;gLj;jg;gLkplj;J 
my;yJ xJf;fg;gl;bUf;Fkplj;J> me;Nehf;fj;ij epiwNtw;Wtjw;Fg; 
nghUj;jkhfTs;s mYtyUf;F my;yJ NtW vtUf;Fk; 
nfhLf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 
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4.4 cupkk; ngw;w jug;gpdhy; mjpfhukspf;fg;gLk; vtNuDk; mYtyfu;> cgge;jp 
4.2(m) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwptpj;jypd; Nehf;fj;jpw;fhf mf;fhZpapDs; 
gpuNtrpf;f cupj;Jilatuhtu;. 

4.5 ge;jp 4.1 ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Nehf;fq;FSf;fhf> cupkk; ngw;w jug;gpdhy; 
vOj;J %ykhf mjpfhukspf;fg;gl;lhnyhopa ve;jntU egUk; fhzp my;yJ 
tstpDs; gpuNtrpf;f KbahJ.  

4.6 VNjDk; fhzpapDs; my;yJ tstpDs; gpuNtrpf;Fk; mjpfhuj;jpid 
vtNuDnkhUtu; gpuNahfpf;fkplj;J> mtu; ve;j cupkk; ngw;w jug;gplk; 
vOj;jpdhy; mjpfhukspf;fg;gl;lhNuh me;j cupkk;; ngw;w jug;G> mj;jifa 
gpuNtrj;jpd; tpisthff; fhzpf;F tpistpf;fg;gLk; VNjDk; Nrjj;ij 
<Lnra;jy; Ntz;Lk;. 

4.7 VNjDk; fhzpapDs; my;yJ tstpDs;; gpuNtrpf;Fk; mjpfhuj;jpid 
gpuNahfpf;Fkplj;J> VNjDk; fhzpf;F my;yJ VNjDk; mirTs;s 
Mjdj;jpw;F VNjDk; Nrjk; tpistpf;fg;gLkplj;J> mf;fhzpapy; my;yJ 
mirTs;s Mjdj;jpy; mf;fiw nfhz;Ls;s vtNuDk; me;j cupikapid 
gpuNahfpj;j cupkk; ngw;w jug;gplk; mr; Nrjk; njhlu;gpyhd el;l<l;il 
mwtplyhk;. 

4.8 mj;Jld; mj;jifa cupikapid gpuNahfpj;jjd;; tpisthf vtuhUtu; 
VNjDk; fhzpia my;yJ mirTs;s Mjdj;ijj; Ja;ag;gLj;jp; Fog;Gkplj;J> 
mtu; mt; cupkk;; ngw;w jug;gplkpUe;J Mizf;FOtpdhy; jPu;khdpf;fg;gLfpd;w 
mf;Fog;gk; njhlu;gpyhd epahakhd el;l<l;il mwtplyhk;. 

4.9 gpuNtrpf;Fk; mjpfhuj;jpid gpuNahfpf;f vj;jdpf;Fk; NghJ> mt; cupkk; ngw;w 
jug;G mt;tsTfspDl; gpuNtrpg;gjw;F> tNyhj;fhuj;ijg; gad;gLj;jhky; 
NtWtifahf> epahakhd vy;yh Kaw;rpfisAk; vLj;Js;s gl;rj;jpYk; 
mk;Kaw;rpfs; ntw;wpailahJtpbd;> mJ  mt;tsTfs; mike;Js;s ,lj;jpd; 
kPJ epahahjpf;fk; nfhz;Ls;s ePjpthd; ePjpkd;wj;Jf;F cupkk;; ngw;w 
jug;gpdhy; mjpfhukspf;fg;gLk; Xu; mYtuUf;F tNyhj;fhukhf 
mt;tsTfspDl; gpuNtrpg;gjw;fhd fl;lisnad;wpw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;. 
(mj;jifa xOq;F njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fSf;f kpdrhur; rl;lk; 
ml;ltiz II ,d;; 9 Mk;  tplaj;jpid ghu;fTk;;). 

4.10 gpuNtrj;jpw;fhd cupik my;yhj mjpfhuj;jpid gpd;gw;wp cupkk;; ngw;w 
jug;gpdhy;> mjpfhukspf;fg;gLk; mYtynuhUtu; vitNaDk; tsTfspDl; 
gpuNtrpf;Fkplj;J>  

 

(m) mg;gpuNtrk; fhuzkhf mt;tsTfspd; ghJfhg;G 
Fiwf;fg;glhjpUg;gjid mt;tYtyu; cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;: 
mj;Jld; 

 

(M) cupkk; ngw;w jug;gpdu; mt;tstpDs; gpuNtrpg;gjhYk; VnjDk; 
eltbf;ifia vLg;gjhYk;; my;yJ mt;tsTfisg; ghJfhg;gjpdhYk; 
mYtyupdhy; my;yJ mtUld; nry;Yfpd;w vtNuDnkhUtupdhy;; 
tpistpf;fg;gLk; Nrjj;ij <Lnra;ajy; Ntz;Lk; my;yJ mjw;fhd 
el;l<l;il nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 
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ghfk; 5 – nghJ kf;fSf;fhd jfty;fs; 

5.1 topaDkjp 

(m) kpd;rhur; rl;lj;jpl;fika cupkk; ngw;w jug;G: cupa mjpfhup my;yJ 
cs;Sujpfhu rigapd; rk;kjj;Jld;;  vitNaDk; kpd; khu;f;fj;jpid my;yJ 
kpd;nghwpj; njhFjpapid> VNjDk; njUtpd; fPo;> Nky;> kPJ> neLfpy; my;yJ 
FWf;fhf epWTtjw;F mjpfhukspf;fg;gl;Ls;sJ. Mifahy; kpd; cupkk;; ngw;w 
jug;G ,t;thwhd re;ju;g;gq;fspy; fhzpapd; cupikahsupdlkpUe;J 
topaDkjpapid ngwj; Njitapy;iy. 

(M) MdhYk;> VNjDk; fhzpapd; kPJ> fPo; my;yJ Nky; kpd;khu;f;fnkhd;iw 
epWtjw;F> cupkk;; ngw;w jug;G topaDkjpapid ngw Ntz;bAs;sJ. cupkk; 
ngw;wj; jug;gpdu; fPo; Fwpg;gpl;lthW topaDkjpapid ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

(i) jug;gpdu;fSf;fpilNa Vw;gLj;jpa xg;ge;jj;jpw;$lhf (cupkk; ; ngw;w 
jug;gpdu; kw;Wk; fhzpapd; cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu;;). 

(ii)  gpuNjr nrayhsuplk; ngwg;gl;l mjpfhuj;jpDhlhf: my;yJ 

(iii)  topaDkjpapid RtPfupj;jy; %ykhf. 

(,) Muk;gj;jpy;> cupkk; ngw;w jug;G fhzpapd; cupikahsu; my;yJ 
,Ug;ghl;rpahsUf;F topaDkjpapidf; Nfhup mwptpj;jypid toq;Fk;.  kpd; 
khu;ffj;jpid epWtjw;Fupa mjpfhuj;jpid Nfhup gpuNjr nrayhsUf;F 
tpz;zg;gpf;f Kd;du;> topaDkjp mspf;fg;gLtjid (jug;gpdu;fSf;fpilNa 
xg;ge;jj;jpw;$lhf) cWjpg;gLj;Jtjw;F epahakhd midj;J Kaw;rpfisAk; 
vLj;jy; Ntz;Lk;. 

(<)  cupkk; ngw;w jug;gplkpUe;J topaDkjpapid Nfhup mwptpj;jypid fhzpapd; 
cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu;; ngWifapy; mtu;: 

(i) vt;tpjkhd epajp epge;jidfSkw;w topaDkjpapid mspf;fyhk;:- 
cupkk;  ngw;w jug;G kpd; khu;f;fj;jpid epWTk;. 

(ii) mDkjpapidf; filg;gpbf;fyhk;:- cupkk; ngw;w jug;G> fhzpapd; 
cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu; topaDkjpapid toq;f 
rk;kjpf;ftpy;iy vdf; fUjp> kpd; khu;fj;jpid epWtjw;fhd 
mjpfhuj;jpid Nfhup gpuNjr nrayhsuplk; tpz;zg;gpf;fyhk;. 

(iii) epajp epge;jidf;Fl;gl;l topaDkjpapid toq;fyhk;:- cupkk; ngw;w 
jug;G fhzpapd; cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsupd;; epajp 
epge;jidfSf;Fl;gl;l topaDkjp mspg;gpid Vw;Wf; nfhs;syhk;  
my;yJ kpd; khu;f;f epWTiff;fhd mjpfhuj;jpid Nfhup gpuNjr 
nrayhsuplk;;  Vw;Wf;nfhs;sf;$ba epajp epge;jidfSf;Fl;gl 
tpz;zg;gpf;fyhk;. 

(iv) topaDkjp mspf;f tpUk;ghtpby;> mJ njhlu;gpy; cupa kpd; cupkk; 
ngw;w jug;gplk; vOj;J %ykhf mwptpf;fyhk;;. cupkk;; ngw;w jug;G kpd; 
khu;f;f epWTiff;Fupa mjpfhuj;jpid Nfhup gpuNjr nrayhsUf;F 
tpz;zg;gpf;ff;$Lk;. 
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(c) MapDk;> cupkk; ngw;w jug;G topaDkjpapid Nfhup mwptpj;jypid toq;Fk; 
NghJ> fhzpapd; cupikahsu; kw;Wk; ,Ug;ghl;rpahsu; tpopg;Gld;; ,Ue;J> mt; 
mwptpj;jYf;fhd gjpypid cupa fhyj;jpDs; vOj;J %ykhfNth my;yJ 
Ngr;R %ykhfNth gjpyspj;jy; Ntz;Lk; vd mwpTWj;jg;gLfpd;wdu;;.  
fhzpapd; cupikahsu; kw;Wk; ,Ug;ghl;rpahsu;; topaDkjpapid mspf;Fk; 
NghJ mjw;fhd epajp jpge;jidfs; kw;Wk; topaDkjpapid mspg;gJ 
njhlu;ghf jhd; Vw;Wf;nfhs;stpUf;Fk; el;l<L cs;spl;l gpNuuizfis 
cs;slf;FkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdu;. mt;thwhd epajp kw;Wk; epge;jidfs; 
cupkk;; ngw;w jug;gpduhy;; my;yJ gpuNjr nrayhsupdhy; VNjDk; 
tprhuizapd;; NghJ Vw;Wf;nfhs;sg;glf;$Lk;. (topaDkjp njhlu;ghd el;l<L 
jfty;fs; njhlu;gpy; ge;jp 2.3 I ghu;f;fTk;) 

(C)  fhzpapd; cupikahsu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu; Vw;fdNt fhzpapd; kPJ> fPo; 
my;yJ Nky; epWtg;gl;Ls;s kpd; khu;f;fnkhd;iw mfw;wj; NjitNaw;gbd;> 
mJ njhlu;gpy; cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F mwptpj;jypid tpLf;fyhk;:- 
Nkyjpf jfty;fSf;F 2.2(m) tplaj;jpid ghu;f;fTk;. mt; mwptpj;jypid 
cupkk;; ngw;w jug;G ngw;wTld;> epWtg;gl;l kpd; khu;fj;jpid mNj epiyapy; 
itj;jpUf;f> midj;J Kaw;rpfisAk; Nkw;nfhs;syhk;;(,U 
jug;gpdUf;fpilNaahd xg;ge;jj;jpw;Nfw;g)> epWtg;gl;l kpd; khu;f;fj;jpid mNj 
epiyapy; itj;jpUf;Fk; mjpfhuj;jpid ngw gpuNjr nrayhsuplk; 
tpz;zg;gpf;fyhk;;. 

(v)  VNjDk; fhzp njhlu;gpyhd tprhuizapid gpuNjr nrayhsupdhy; 
elhj;jg;gLk; NghJ> mJ njhlu;gpy; mf; fhzpapd; cupikahsu; my;yJ 
,Ug;ghl;rpahsu;; gq;;F gw;WtJ mtupd; ed;ikf;FupaJ.  ,jd; NghJ jdJ 
gpul;ridfis $Wtjw;F re;ju;g;gk; toq;fg;gLk;. mt;thwhd tprhuizapd; 
NghJ toq;fg;gLk; midj;J jfty;fSk;; midj;Jj; jug;gpdUf;Fk; 
epahakhd jPu;khdj;jpid gpujr nrayhsupdhy; vLg;gjw;F cjTk;. 

 

5.2 kuq;fis ntlbtPo;j;jy; my;yJ mjd; fpisfisj; jwpj;jy; 

(m) epWtg;gl;bUf;Fk;/epWtg;ltpUf;Fk; kpd;rhu khu;f;fnkhd;Wf;F/kpd;nghwpj; 
njhFjpnahd;wpw;F mUfpy; my;yJ kpf mUfhikapYs;s kunkhd;W> kpd;rhu 
khu;fnkhd;wpd;/ kpd; nghwpj; njhFjpnahd;wpd; epWTiff;F> guhkupg;gjw;F 
my;yJ njhopw;ghl;bw;F jilahf my;yJ ,ilA+whf my;yJ nghJ 
kf;fSf;F Mgj;jpid tpistpf;ff;$bajhf ,Ug;gpd; mitfisj; jLf;f> 
Fwpj;j kuj;jpid ntl;b tPo;j;Jjy; my;yJ mfw;Wjy; my;yJ mjd; 
Ntu;fis ntl;b ePf;Fjy; Ntz;Lk;. 

(M)  kpd;rhu rl;lj;jpw;F mika> cupkk; ngw;w jug;gpdu; fhzpapd; cupikahsu; 
my;yJ ,Ug;ghl;rpahsUf;F ge;jp (m) ,y; Fwpg;gpl;lg;gb> mf; fhzpapy; 
tsUk; kuj;jpid mtu; ntl;b tPo;j;Jjy; my;yJ mfw;Wjy; my;yJ mjd; 
Ntu;fis ntl;b ePf;Fjy; njhlu;gpy mwptpj;jypid toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

(,)  ,Ug;ghl;rpahsu;; mwptpj;jypd;(kpd; cupkk; gw;w jug;gpdhy; kuj;jpid ntl;b 
tPo;j;Jjy; my;yJ mfw;Wjy; my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;Fjy; 
njhlu;gpy toq;fg;gl;lJ) NjitfSf;F ,zq;fhtpby; kw;Wk; mJ njhlu;gpy; 
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vjpu; mwptpj;jy;  vJTk; VO (07) Ntiy ehl;fSf;Fs; nfhLf;fg;glhtpy;> 
cupkk; ngw;w jug;gpdu; mk;; kuj;jpid ntl;b tPo;j;Jtjw;F my;yJ 
mfw;Wtjw;F my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;Fjw;F 
mjpfhukspf;fg;gl;Ls;sdu;. 

(<) fhzpapd; nrhe;jf;fhuUf;F my;yJ ,Ug;ghl;rpahsUf;F kuj;jpid ntl;b 
tPo;j;Jjy; my;yJ mfw;Wjy; my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b 
ePf;Ftjw;Ftjpy; (cupkk; ngw;w jug;gpdhy; Njitf;F Vw;g) Ml;Nrgid cs;s 
NghJ> mtu; cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F VO (07) Ntiy ehl;fSf;Fs; mJ 
njhlu;gpy; mwptpj;jypid nfhLf;f KbAk;. ngwg;gl;l vjpu; mwptpj;jy; 
njhlu;gpy; cupkk; ngw;w jug;gpdu; gpuNjr nrayhsUf;F mwptpf;f KbAk;.  
,jd; NghJ gpuNjr nrayhsu; jdJ epahakhd fl;lisia gpwg;gpw;gjw;F 
Kd;mj; jug;gpdupd; gpur;rpidfis Nfl;gjw;F re;ju;g;gk; toq;Fthu;. 

(c) fhzpapd; nre;jf;fhuu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu; mwptpj;jypd; Njitf;F 
,zq;Fifapy;> cupkk; ngw;w jug;gpdu; mj; Njitfspd; ,zf;fg;ghl;bw;fhd 
epahakhd nryTfif nrYj;jy; Ntz;Lk;. MdhYk; kuj;jpid ntl;b 
tPo;j;Jjy; my;yJ mfw;Wjy; my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;Fjw;tjpdhy; 
Vw;gLk; nghUshjhu ,og;gPLfSf;fhd el;l<l;Lj; njhifapid cupkk; ngw;w 
jug;gpdupdhy; nrYj;jg;gl khl;lhJ. 

(C)  ge;jp (m) ,w;F mika>  kuj;jpid ntl;Lb tPo;j;Jjy; my;yJ mfw;Wjy; 
my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;Ftjdhy; ge;jp (m) tpy; Fwpg;gpl;l 
tpistpid jLg;gjw;F nraw;ghlhf mikAnkd gpujr nrayhsu; 
fUJkplj;J> mtu; ,jw;fhd tprhuizapid Nkw;nfhz;L mjw;fhd 
fl;lisapid gpwg;gpf;fyhk;. 

(v)  cupkk; ngw;w jug;gpdu;;> ge;jp (,) kw;Wk; (C) fPo;> kuj;jpid ntl;b tPo;j;Jjy; 
my;yJ mfw;Wjy; my;yJ mjd; Ntu;fis ntl;b ePf;Ftjw;F 
mjpfhukspf;fg;gLk; gl;rj;jpy;>  ge;jp  3.5 ,y; Fwpg;gplg;gl;l NjitfSf;F 
,zq;fpxOFjy; Ntz;Lk;.  
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ghfk; 6 – nghJthdit 

 

6.1 cupkk; ngw;w jug;gpdUf;F: 

(m) cupkk; ngw;w jug;gpdu;fs; ,t; topfhl;fspd; Kk; nkhopg; gpujpfisAk; 
(rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk;) gpuNjr fhupahyaq;fs;> fpisfs; kw;Wk; 
Efu;Nthu; Nrit epiyaq;fs; (nghUe;JkhW) vd;gtw;wpy; nghJ kf;fspd; 
Fwpg;gpw;fhf Ntiy ehl;fspy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(M)  ge;jp 2.1 (m) kw;Wk; 3.1 fPo; Fwpg;gplg;gl;l mwptpj;jyhdJ> Fwpg;gplg;gl;l 
ngWdupdhy; xg;Gf;nfhs;sg;gl;lhy; xopa> mJ toq;fg;gl;lJ my;yJ 
fpilf;fg;ngw;wJ vd fUjg;glkhl;lhJ.  Mwptpj;jypy; nfhLf;fg;gl;l 
fhykhdJ> mJ fpilf;fg; ngw;w jpdj;jpypUe;J fzf;fpy; nfhs;sg;gLk;. 

(,) fhzpapd; nrhe;jf;fhuu; kw;Wk; ,Ug;ghl;rpahsuplk; topaDkjpapid 
ngw;Wf;nfhs;Stjw;F> rpwe;j ciuahly; kw;Wk; njhlu;ghly; jpwikfisf; 
nfhz;l Copau;fis mku;j;Jjy; Ntz;Lk;.  nghUj;jkhd njhlu;ghly; kw;Wk; 
jfty;fis cupikahsu; kw;Wk; ,Ug;ghl;rpahsUf;F toq;Ftjd; %yk; 
jtwhd fUj;jf;fspypUe;J jtpu;j;Jf; nfhs;s KbAk;. mj;Jld; rpwe;j 
njhlu;ghly; %ykhf gy jUzq;fspy; topaDkjpapid ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhdjhapUf;Fk;;.   

(<)  kpd; khu;f;fq;fspd; kw;Wk; kpd; nghwpj; njhFjpfspd; epWTjyhdJ> fhzpapd; 
nghUshjhu ghtidf;F cfe;jjhfTk; kw;Wk; nghJ kf;fSf;F  Vw;glj;jf; 
$ba ,ilA+Wfs; kpf; Fiwe;jjhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  tpepNahf kw;Wk; 
flj;Jif tiyaikg;gpy; VNjDk; tp];jupg;G jpl;lkplg;gl;bUg;gpd> mit kpd; 
khu;f;fj;jpd; ghijapid jpl;lkpLk; NghJ fUj;jpy; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.   

 

6.2 gpuNjr nrayhsu;fSf;F: 

fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghJ topfhl;bapid filg;gpbj;jyhdJ> ghfk; 2 kw;Wk; 3 
,y; Fwpg;gpl;lJ njhlu;gpy;> gpuNjr nrayhsupdhy; vLf;fg;gLk; jPu;khdq;fpspd; 
rl;lg;G+u;tj;ijAk;; ek;gfj; jd;ikapidak; cWjp nra;Ak;. 

(m) midj;J tprhuizfs;> Nfl;ly;fs; kw;Wk; $l;lq;fs; vd;gd elhj;jg;gl;L. 
gpuNjr nrayhsupd; jPu;khdq;fs;> ,aw;ifahd ePjpad; mbg;gilapYk; kw;Wk; 
jFe;j nrad;KiwfisAk; gpd;gw;Wtjid mbg;gilahff; nfhz;L 
vLf;fg;gLtdthf cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. 

(M) midj;J njhlu;Gila jug;gpdUk;> Fwpg;ghf rk;ge;jg;gl;l fhzpapd; 
nrhe;jf;fhuu; kw;Wk; ,Ug;ghl;rpahsu; eilngwtpUf;Fk; VNjDk tprhuiz 
my;yJ Nfl;ly; kw;Wk; $l;lq;fs; njhlu;gpy; cupa Kiwapy; mwptpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.  mt;thwhd Nkw;ghu;it> Nfl;ly; kw;Wk;  $l;lq;fs; njhlu;ghd 
mwptpj;jiy ngw;Wf;nfhz;ljw;fhd gjpy;fis ngw;Wf;nfhs;stJ 
mwpTWj;jg;gl Ntz;banjhd;whFk;;. 
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(,) midj;J njhlu;Gila jug;gpdUf;Fk;> Fwpg;ghf rk;ge;jg;gl;l fhzpapd; 
nrhe;jf;fhuu; my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu;fSf;F Nkw;ghu;it> Nfl;ly;> kw;Wk; 
$l;lq;fspd; NghJ> mtu;fsJ fUj;Jf;fis ntspapl re;ju;gk; toq;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

(<) fhzpapd; nrhe;jf;fhuuUf;F my;yJ ,Ug;ghl;rpahsu;Uf;F mwptpj;jy; 
fpilf;fg;gltpy;iy  my;yJ jtpu;fKbahj fhuzj;jpdhy; tuKbatpy;iy 
vd;gJ njupatUkplj;J> jpl;lkplg;gl;l Nkw;ghu;it> Nfl;ly; kw;Wk; $l;lk; 
vd;gd fhzpapd; nrhe;jf;fhuu; kw;Wk; ,Ug;ghl;rpahsupd; gq;Nfw;wYld; kPz;Lk; 
elj;jg;gLtJ tpNtfKs;sjhFk;;.   

(c) ge;jp 2.1(c)> 2.2(<)> 2.3(<) kw;Wk; 3.4 ,d; fPo; elhj;jg;gLk; midj;J 
tprhuizfs;> Nfl;ly; kw;Wk; $l;lq;fspdJk; epfo;r;rp Vl;bd; gjpTfs; 
Ngzg;gl;L> Mizf;FOtpdhy; Nfhug;gLk; NghJ rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(C)  kl;Lg;gLj;jg;gl;l ,aw;if tskhfpa epyj;jpd; gad;ghl;bid cfe;j tpjj;jpy; 
ngWtjw;F midj;J Kaw;rpfSk; vLf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(v)  gpuNjr nrayhsiu jtpu;e;j Vida mjpfhupapdhy; elhj;jg;gLk; tprhuizfs;> 
Nfl;ly;fs; kw;Wk; $l;lq;fs; vd;gdtw;wpd; ,Wjpj; jPu;khdj;jpid gpuNjr 
nrayhsu; kl;LNk vLj;jy; Ntz;Lk;. 

(V)  gpunjr nrayhsupdhy; vLf;fg;gl;l VNjDk; jPu;khdkhdJ> rk;ge;jg;gl;l 
jug;gpdUf;F vjd; mLg;gilapy; jPu;khdpf;fg;gl;lJ vd;gjid Kiwahf 
mwptpj;jy; Ntz;Lk;. 
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இணைப்பு I – வழியனுமதிணய க ோரும்  அறிவித்தல் 

(அறிவித்தல் – ‘W’) 

 

…………………………………………………………………………………............. என்பவருக்கு 

( ோைியின் , இருப்போட்சியோளரது பபயர், இருப்போட்சியோளர் உோிணமயோளரோ  இல்லோத பட்சத்தில்  

 ோைி உோிணமயோளோின் பபயர்) 

2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறு) அட்டவணை 1 இன் 

விடயம் 3 இன் பிர ோரம்  ீழ் ோணும் மு வோியில் அணமந்துள்ள  ோைிக்கு வழியனுமதிணய1 

வழங்குமோறு க ோோி இத்தோல் அறிவித்தல் விடுக் ப்படு ின்றது.     

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............ 

( ோைியின் மு வோி)  

 

கதணவயோன வழியனுமதி பற்றிய விபரங் ள்  ீகழ தரப்பட்டுள்ளன.  

 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

நீங் ள் கதணவயோன வழியனுமதிணய வழங்குவதற்கு விரும்பினோல், தயவு பசய்து இந்த அறிவித்தல் 

தி தியில் இருந்து இருபத்து ஒரு (21) நோட் ளுக்குள், இத்துடன் இணைக் ப்பட்டுள்ள படிவத்ணதப் 

பயன்படுத்தி  ீகழ ண பயோப்பமிடப்பட்டுள்ள அலுவலருடன் பதோடர்புப ோள்ளுங் ள். எனினும், 

குறிப்பிடப்பட்ட  ோலப் பகுதிக்குள் எங் ளுக்கு பதில் ஏதும்  ிணடக் வில்ணல என்றோல், நீங் ள் அந்த 

வழியனுமதிணய வழங்குவதற்கு விரும்பவில்ணல எனக்  ருதப்படும்.    

 

…………………………………………………. 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலரது ண பயோப்பம் 

 

அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் பபயர்: …………………………………… 

பதோடர்புப ோள்ள கவண்டிய பதோணலகபசி இலக் ம்: ………………………................................ 

மு வோி: …………………………………………………... 

தி தி:  ...../....../......(அறிவித்தல் தி தி)  

                                                           
1 'வழியனுமதி' என்பது குறித்த  ோைியின் மீது,  ீழ் அல்லது கமலோல் நிறுவுவதற்கும் நிறுவி ணவத்திருப்பதற்கும் மற்றும் 

அத்தண ய மின்சோர மோர்க் த்ணத கசோதணனயிடுதல், பரோமோித்தல், சீரோக்குதல், பழுதுபோர்த்தல், அ ற்றுதல் அல்லது மீளிடுதல் 

ஆ ிய கநோக் ங் ளின் நிமித்தம் அந்தக்  ோைிக்குள் பிரகவசிப்பதற்குமோன ஒரு உோிணமணயக் ப ோண்டுள்ளதோன அந்தக் 

 ோைியில் அத்தண ய விருப்பம் எனப் பபோருள்படும்.  
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(இணைப்பு I இற் ோன பின்னிணைப்பு - வழியனுமதிணய வழங்கும் கபோது ஒரு  ோைி 

உோிணமயோளோினோல் பயன்படுத்தப்பட கவண்டிய படிவம்) 

வழியனுமதி வழங் ல் 
 

 

(உோிமம் பபற்ற தரப்பிற்கு) 

 

..................................... ( ோைியின் மு வோி) எனும்  மு வோியில் அணமந்துள்ள  ோைியின் 

உோிணமயோளரோ ிய / இருப்போட்சியோளரோ ிய* .................................................... நோன் (முழுப் பபயர்) 

...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………….………… ................. ஆம் தி திய 

அறிவித்தலின் மூலம் க ோரப்பட்ட வழியனுமதிக்கு இத்தோல் அனுமதியளிக் ின்கறன்.  

 

 

 ீழ் ோணும் நிபந்தணன ளுக்கும் நியதி ளுக்கும் அணமய இந்த வழியனுமதி வழங் ப்படு ின்றது: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

…………………………… 

 ோைி உோிணமயோளோின் ண பயோப்பம் 

 

கத.அ.அ. இலக் ம்: .................................... 

 

தி தி: ................................. 

 

(*பபோருத்தமற்ற பசோற் ணளக்  ீறிவிடவும்)  
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இணைப்பு II - வழியனுமதி பற்றிய உடன்படிக்ண  

 

தரப்பு ள்: 

 

(1) பபயர்:  ...................................................................................... (“உோிணமயோளர் / 

இருப்போட்சியோளர் *”) 

மு வோி:  ...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

(2) பபயர்:  ...................................................................................... (“உோிமம் பபற்ற தரப்பு”) 

மு வோி:  ...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 

 ோைி உோிணமயோளோின் / இருப்போட்சியோளோின் நிபந்தணன ளும் நியதி ளும்: 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் நியதி ளும் நிபந்தணன ளும்: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 ோைியின் உோிணமயோளர் /  இருப்போட்சியோளர் மற்றும் உோிமம் பபற்ற தரப்பு ஆ ிய நோம் கமற்குறித்த 

நியதி ளுக்கும் நிபந்தணன ளுக்கும் உடன்படு ின்கறோம்.  

 

 

...............................      ................................ 

 ோைியின் உோிணமயோளர்                   உோிமம் பபற்ற தரப்பு 

 

தி தி: .........................      தி தி: ............................. 

(*பபோருத்தமற்ற பசோற் ணளக்  ீறிவிடவும்) 
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இணைப்பு III - ஒரு மின்சோர மோர்க் த்ணத  நிறுவுவதற் ோன / நிறுவி ணவத்திருப்பதற் ோன 

அதி ோரத்ணதக் க ோரு ின்ற விண்ைப்பம்  

…………………………………………………………………………………..............................என்பவருக்கு 

(வழியனுமதி கதணவப்படு ின்ற  ோைி அணமந்துள்ள நிருவோ  மோவட்டத்தின் பிரகதச பசயலோளர்) 

 

1. அதி ோரத்ணதக் க ோோி விண்ைப்பிற்கும் கநோக் ம்: (பபோருத்தமோனவிடத்து ‘’ அணடயோளமிடு ) 

1.1   

2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை 1 இன்  விடயம் 3 இன் (1) 

ஆம் பந்தியின் பிர ோரம், ஒரு மின்சோர மோர்க் த்ணத நிறுவும் கநோக் த்திற்கு (விடயம் 2 இன்  ீழ் விபரங் ள் தரப்பட்டுள்ளன) 

வழியனுமதிணயக் க ோோி ஒரு அறிவித்தல் / அறிவித்தல் ள்* விடுக் ப்பட்டது / விடுக் ப்பட்டன. எனினும் கூறப்பட்ட 

 ோைியின் உோிணமயோளர்  / உோிணமயோளர் ள் (பபோருத்தமோனவிடத்து ‘’ அணடயோளமிடு ) 

 அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட  ோலம் முடிவணடவதற்கு முன்னர் வழியனுமதிணய வழங்குவதற்கு தவறியுள்ளோர் / 

தவறியுள்ளனர் * 

  

 பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்புணடயதற்ற நியதி ளுக்கும் நிபந்தணன ளுக்கும் அணமய வழியனுமதிணய வழங் ியுள்ளோர்  

         

1.2   

 

2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை 1 இன் விடயம் 5 இன் (2) 

பந்தியின் பிர ோரம்,  ோைியின் உோிணமயோளர் அல்லது இருப்போட்சியோளோின் குறித்த  ோைியில் இருந்து (விபரங் ள் விடயம் 

2 இன்  ீழ் தரப்பட்டுள்ளன) ஒரு மின்சோர மோர்க் த்ணத அ ற்றுமோறு அறிவித்தணல விடுத்துள்ளோர்.  

 

2. மின்சோர மோர்க் ம் பற்றிய  விபரங் ள்: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  

3.  ோைி உோிணமயோளோின் / உோிணமயோளர் ளின் அல்லது இருப்போட்சியோளோின் / இருப்போட்சியோளர் ளின்*  விபரங் ள் 

அடங் ிய எங் ளுக்குக்  ிணடத்த / எங் ளோல் வழங் ப்பட்ட அறிவித்தலின் ஒரு பிரதி / பிரதி ள்* இத்துடன் 

இணைக் ப்பட்டுள்ளன. எங் ளோல் ஏற்றுக்ப ோள்ளக்கூடிய நியதி ளுக்கும் நிபந்தணன ளுக்கும் அணமய வழியனுமதிணயப் 

பபறுவதற்கு அணனத்து முயற்சி ளும் கமற்ப ோள்ளப்பட்டன, ஆனோலும் அத்தண ய முயற்சி ள் பவற்றியளிக் வில்ணல 

(வழியனுமதிணயப் பபறுவதற் ோ  கமற்ப ோள்ளப்பட்ட முயற்சி ள் பதோடர்போன சோன்று ள் இத்துடன் 

இணைக் ப்பட்டுள்ளன).     

  

4. 2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை 1 இன் விடயம் 3 இற்கு 

இைங்  மின்சோர மோர் த்ணத (ங் ணள) நிறுவுவதற்கு / நிறுவி ணவத்திருப்பதற்கு நோங் ள் இத்தோல் அதி ோரத்ணதக் 

க ோரு ின்கறோம்.   

 

 

 

…………………………………………………. 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலரது ண பயோப்பம் 

 

அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் பபயர்: …………………………………… 

பதோடர்புப ோள்ள கவண்டிய பதோணலகபசி இலக் ம்: ………………………................................... 

மு வோி: …………………………………………………......... 

தி தி: …………………………… (விண்ைப்பத் தி தி) 

(*பபோருத்தமற்ற பசோற் ணளக்  ீறிவிடு ) 

 

ஒரு மின்சோர மோர்க் த்ணத நிறுவுதல்  

ஒரு மின்சோர மோர்க் த்ணத நிறுவி ணவத்தல்  
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இணைப்பு IV - வழியனுமதிணயப் சுவீ ோிப்பதற் ோன சிபோோிசு 

 

தி தி: ................................. 

 

தணலவர் 

இலங்ண ப் பபோதுப் பயன்போடு ள் ஆணைக்குழு 

 

.......................... ஆம் தி தி ............................................................................................ என்பவோினோல் 

(உோிமம் பபற்ற தரப்பின் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட தரப்பு) சமர்ப்பிக் ப்பட்ட விண்ைப்பத்ணத 

தங் ளுக்குக் குறிப்பீடு பசய் ின்கறோம்.  

 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் மூலம் கமற்குறித்த விண்ைப்பம் பதோடர்பில் நடோத்தப்பட்ட விசோரணையில் 

 ண்டறிந்தணவ பற்றிய சுருக் மோன விபரங் ள்  ீகழ தரப்பட்டுள்ளன.  

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

குறித்த விசோரணையினதும் கமற்குறித்த  ண்டறிந்தணவ ளின் அடிப்பணடயில், கமற்குறித்த 

விண்ைப்பத்தில் குறிப்பீடு பசய்யப்பட்ட அந்த உோிமம் பபற்ற தரப்பினோல் முன்ணவக் ப்பட்ட 

வழியனுமதி சுவீ ோிப்ணப நோன் சிபோோிசு பசய் ின்கறன்.   

 

கதணவயோன த வல் ள் / ஆவைங் ள்2 (பின்னிணைப்பின் பிர ோரம்) இத்துடன் 

இணைக் ப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 

........................................... 

பிரகதச பசயலோளர் - ..............................(epUthf khtl;;lk;) 

 

 

 

 

                                                           
2 பூரைப்படுத்தப்பட்ட பிண்ைிணைப்ணப குறித்த சிபோோிசுடன் அனுப்பி ணவக் ப்படுதல் கவண்டும். 

உோிய விடய இலக் ங் ள் (பின்னிணைப்பின் பிர ோரம்) அனுப்பி ணவக் ப்படும் ஆவைங் ளின் வலது 

பக்  கமல் மூணலயில் குறிக் ப்படுதல் கவண்டும். பின்னிணைப்பில் குறிப்பீடு பசய்யப்பட்ட த வல் ள் 

/ ஆவைங் ள் அணனத்தும் ஆணைக்குழுவுக்குச் சமர்ப்பிக் ப்படோத வணரயில் எந்த ஒரு சிபோோிசும் 

பவற்றியளித்ததோ  / முழுணமயோனதோ க்  ருதப்பட மோட்டோது.    
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(இணைப்பு IV இற் ோன பின்னிணைப்பு - அனுப்பி ணவக் ப்பட கவண்டிய த வல் ள்/ 

ஆவைங் ள் அடங் ிய பட்டியல்) 
 

1. ஒரு மின்சோர மோர்க் த்ணத நிறுவுவதற் ோன / நிறுவி ணவத்திருப்பதற் ோன உோிமம்                       

பபற்ற தரப்பின்  விண்ைப்பத்தின் மூலப்பிரதி 
 

 

2. வழியனுமதிணயக் க ோரு ின்ற அறிவித்தலின் பிரதி  

   

3.  ோைி உோிணமயோளருக்கு  அறிவித்தல்  ிணடத்தணமக் ோன சோன்று   
 

4. வழியனுமதி அளித்துள்ள  ோைி உோிணமயோளோினோல் முன்ணவக் ப்பட்ட நியதி ள் மற்றும் 

நிபந்தணன ள் பதோடர்போ  உோிமம் பபற்ற தரப்பினர் ஏற்றுக்ப ோள்ள முடியோதணவ ள் (ஏதும் 

இருப்பின்) 
 

5. மின்சோர மோர்க் த்ணத அ ற்றுமோறு உோிமம் பபற்ற தரப்ணபக் க ோோி  ோைி உோிணமயோளோிடம் 

அல்லது இருப்போட்சியோளோிடம்  இருந்து  ிணடத்த அறிவித்தலின் பிரதி  
 

6. சட்டபூர்வமோன ஒரு இருப்போட்சியினோல்  ோைி அணமயப்படவில்ணல என்பதணன 

உறுதிப்படுத்தல்   
 

7. ஒரு குடியிருப்ணப நிர்மோைிப்பதற்குப் பபோருத்தமோன சட்டங் ளின்  ீழ் திட்டமிடல் அனுமதி 

வழங் ப்படவில்ணல என்பதற் ோன உறுதிப்படுத்தல்   
 

8. வழியனுமதிணயப் பபற்றுக்ப ோள்ளுவதற்கு உோிமம் பபற்ற தரப்பு நியோயமோன ச ல 

முயற்சி ணளயும் கமற்ப ோண்டுள்ளது என்பதற் ோன உறுதிப்படுத்தல்   
 

9. உோிமம் பபற்ற தரப்பின் மூலம் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட பசயற்போடு ணள 

கமற்ப ோள்ளுவதற்கு வழியனுமதிணயச் சுவீ ோிப்பது அவசியம் என்பதற் ோன உறுதிப்படுத்தல் 
  

10. விசோரணைக் ோன ஒரு வோய்ப்பு  ோைி உோிணமயோளருக்கு வழங் ப்பட்டது என்பணத 

நிரூபிப்பதற் ோன சோன்று  
 

11.  ோைியும்  ோைி உோிணமயோளரும் பற்றிய விபரங் ள்  
 

 (அ)  ோைி உோிணமயோளோின் முழுப் பபயரும் கத.அ அட்ணடயின் பிரதியும்  
 

 (ஆ)  ோைியின் சட்டபூர்வ உோித்துடணமணய நிரூபிப்பதற் ோன ஆவைம் 
 

 (இ)  ோைியின் வோி மதிப்பு இலக் ம்  
 

 (ஈ)  ோைியின் மு வோி  
 

 (உ)  ோைி அணமந்துள்ள  ி.உ பிோிவு  
 

 (ஊ) ோைிணயச் சுவீ ோிப்பதில் சட்டமுணறத் தணடகயதும் இல்ணல மற்றும்  ோைியின் 

உோித்துடணம பதோடர்பில் பிைக்கு ஏதும் இல்ணல என்பதற் ோன உறுதிப்படுத்தல்  

 
 
12. 

கதணவயோன வழியனுமதி பற்றிய விபரங் ள்:  

 (அ)  ோைியில் நிறுவுவதற்கு உத்கதசிக் ப்பட்ட நிறுவுண ணயக்  ோட்டும் வணரபடம், 

கதணவயோன வழியனுமதியின் அளவு, எல்ணல ள், அந்தக்  ோைியின் மீது,  ீழ் அல்லது 

கமலோல் ஏற்ப னகவ நிறுவப்பட்டிருக் ின்ற மின்சோரம் மோர்க் ம் (ங் ள்) / மின் பபோறித்பதோகுதி 

( ள்), அந்தக்  ோைியில் நிர்மோைிக் ப்பட்டுள்ள நிர்மோைிக் ப்படு ின்ற  ட்டிடங் ள் / 

நிர்மோைங் ள் என்பன பற்றிய விபரங் ள்  

 (ஆ) உத்கதசிக் ப்பட்ட மின்சோர மோர்க் ம் மற்றும் அண்மித்த பகுதிணயச் சுற்றி ஏற்ப னகவ 

நிறுவப்பட்டிருக் ின்ற ஏணனய மின்சோர மோர்க் ங் ள் என்பவற்ணறக்  ோட்டு ின்ற முணறணம 

வணரபடம்  

 (இ) குறித்த  ோைியில் கமற்ப ோள்ளப்படவிருக் ின்ற பைி பற்றிய சுருக் மோன விபரம்  
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இணைப்பு V –gpuNjr nrayhsUf;F மரத்ணத பவட்டி வீழ்த்தல் அல்லது அதன் 

 ிணள ணள தறித்தல் பதோடர்பhf mDg;g Ntz;ba  அறிவித்தல் 

(அறிவித்தல் - ‘T’) 

 …………………………………………………………………………………............. என்பவருக்கு ( ோைியின் இருப்போட்சியோளோின் 

பபயர், இருப்போட்சியோளர் உோிணமயோளரோ  இல்லோத பட்சத்தில்   ோைி உோிணமயோளோின் பபயர்)  

 

2009 இன் 20 ஆம் இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை 1 இன் 6 ஆம் விடயத்தின் பிர ோரம், 

 ீழ் ோணும் மு வோியில் அணமந்துள்ள  ோைியில்  ோைப்படு ின்ள மரத்ணத (ங் ணள) பவட்டிவீழ்த்துவதற்கு அல்லது அதன் 

 ிணள ணள தறித்தல் அல்லது அந்த மரத்தின் கவர் ணள பவட்டி நீக்குவதற்குத் கதணவப்படுத்து ின்ற ஒரு அறிவித்தல் இத்தோல் 

விடுக் ப்படு ின்றது.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………... 

( ோைியின் மு வோி) 

எங் ளோல் நிறுவப்பட்டுள்ள / நிறுவப்படு ின்ற / நிறுவப்படவுள்ள* ஒரு மின்சோர மோர்க் த்திற்கு / மின்  பபோறித்பதோகுதிக்கு / 

இரண்டிற்கும் அண்ணமயில் /  ோைப்படும் கமற்குறித்த  ோைியில் வளர்ந்திருக் ின்ற  ீழ் விபோிக் ப்பட்ட மரம்(ங் ள்) 

        

 மின்சோர மோர்க் த்தின் அல்லது மின் பபோறித்பதோகுதியின் நிறுவுண க்கு, பரோமோிப்புக்கு அல்லது பதோழிற்போட்டிற்கு 

தணடயோ  அல்லது இணடயூறோ வுள்ளது 

  

 ஏற்றுக்ப ோள்ள முடியோத ஆபத்ணத பபோது மக் ளுக்கு விணளவிக் க்கூடியது  

(பபோருத்தமோனவிடத்து ‘’ அணடயோளமிடு ) இணத/இவற்ணற பவட்டிவீழ்த்துவது, அ ற்றுவது அல்லது அதன் கவர் ணள 

மீண்டும் பவட்டி அ ற்றுவது அவசியமோகும்.    

 

பவட்டிவீழ்த்தப்பட அலலது  ிணள ணள பவட்டி அ ற்றப்பட அல்லது கவர் ள் மீண்டும் பவட்டப்பட கவண்டிய மரம் (ங் ள்) 

பற்றிய விபரங் ள்  ீகழ தரப்பட்டுள்ளன.  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

இந்த அறிவித்தலின் கதணவப்போடு ணள அனுசோித்தணமயோல் உங் ளுக்கு ஏற்பட்ட ஏதோவது நியோயமோன பசலவு ள் எங் ளோல் 

பசலுத்தப்படும். இந்த அறிவித்தலில் அடங் ிய கதணவப்போடு ள் பதோடர்பில் உங் ளுக்கு ஏதோவது ஆட்கசபணன ள் இருந்தோல், 

தயவுபசய்து  ீகழ ண பயோப்பமிட்டுள்ள அலுவலருக்கு அது பற்றி இந்த அறிவித்தலில் இருந்து ஏழு (7) கவணல நோட் ளுக்குள் 

அறியப்படுத்துங் ள். கூறப்பட்ட அந்தக்  ோலப் பகுதியினுள் எமக்கு உங் ளிடம் இருந்து பதில் ஏதும்  ிணடக் வில்ணல என்றோல், 

கமற்குறிப்பிட்ட போதிப்ணப தவிர்ப்பதற்கு கமகல விவோிக் ப்பட்ட அந்த மரத்ணத (ங் ணள) பவட்டிவீழ்த்துவதற்கு,  ிணள ணள 

பவட்டி அ ற்றுவதற்கு அல்லது கவர் ணள மீண்டும் பவட்டுவதற்கு எங் ளுக்கு அதி ோரம் உண்டு.    

 

 

…………………………………………………. 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் ண பயோப்பம் 

 

அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் பபயர்: …………………………………… 

பதோடர்புப ோள்ள கவண்டிய பதோணலகபசி இலக் ம்: ………………………................................ 

மு வோி: …………………………………………………... 

தி தி: ……../……/…….. (அறிவித்தல் தி தி) 
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இணைப்பு VI - மரத்ணத(ங் ணள) பவட்டி வீழ்த்தல் அல்லது அதன்  ிணள ணள 

தறித்தல் பதோடர்போன க ோோிக்ண  

…………………………………………………………………………………............ என்பவருக்கு. 

(மரம் வளர்ந்திருக் ின்ற  ோைி அணமந்துள்ள நிருவோ  மோவட்டத்தின் பிரகதச பசயலோளர்) 

 

2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை 1 

இன் 6 ஆம் விடயத்தின் பிர ோரம், பின்வரும் மு வோியில் அணமந்துள்ள  ோைியில்  ோைியில் 

 ோைப்படு ின்ற மரத்ணத (ங் ணள) பவட்டிவீழ்த்துமோறு அல்லது  ிணள ணள தறிக்குமோறு அல்லது 

கவர் ணள மீண்டும் பவட்டுமோறு க ோரு ின்ற ஒரு அறிவித்தல் ( ள்)  ீழ் ோணும்  ோைி 

உோிணமயோளருக்கு ( ளுக்கு) விடுக் ப்பட்டது / விடுக் ப்பட்டன.   

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 ோைி உோிணமயோளோின் ( ளின்) பபயர் ( ள்), மு வோி ( ள்): 

(1) .......................................................................................................................................... 

(2) .......................................................................................................................................... 

(3) .......................................................................................................................................... 

(4) .......................................................................................................................................... 

 

எங் ளோல் விடுக் ப்பட்ட  அறிவித்தலில் ( ளில்)  ோைப்படும் கதணவப்போடு ணள ஆட்கசபித்து 

கமற்குறித்த  ோைி உோிணமயோளோினோல் ( ளோல்) விடுக் ப்பட்ட  மறுப்பு அறிவித்தல் ( ள்) இத்துடன் 

இணைக் ப்பட்டுள்ளது / ன.  

 

2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை 1 

இன் விடயம் 6 இற்கு இைங் , அந்த மரத்ணத ( ணள) பவட்டிவீழ்த்துவதற்கு அல்லது  ிணள ணள 

தறிப்பதற்கு அல்லது கவர் ணள மீண்டும் பவட்டுவதற்கு நோம் இத்தோல் அதி ோரத்ணதக் 

க ோரு ின்கறோம்.  

 

 

…………………………………………………. 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் ண பயோப்பம் 

 

அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் பபயர்: …………………………………… 

பதோடர்புப ோள்ள கவண்டிய பதோணலகபசி இலக் ம்: ………………………................................ 

மு வோி: …………………………………………………... 

தி தி: ……./……/…….. (விண்ைப்பத் தி தி) 
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இணைப்பு VII - ஒரு  ோைியினுள் அல்லது வளவினுள் உத்கதசிக் ப்பட்ட நுணழவு 

பதோடர்பில் விடுக் ப்படும் அறிவித்தல்  

(அறிவித்தல் - ‘T’) 

 
……………………………………………………………………………………………… என்பவருக்கு 

( ோைியின் இருப்போட்சியோளோின் பபயர், இருப்போட்சியோளர் உோிணமயோளரோ  இல்லோத பட்சத்தில்   ோைி உோிணமயோளோின் 

பபயர்) 

 

2009 இன் 20 ஆம் இலக்  இலங்ண  மின்சோரச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்டவோறோன) அட்டவணை III இன் விடயம் 8 இன் 

பிர ோரம், இத்தோல்  ீழ் ோணும் முவோியில் அணமந்துள்ள  ோைியினுள் / வளவினுள் எங் ளுணடய அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட 

நபர் ள்  மூலம் உத்கதசிக் ப்பட்ட நுணழவு பதோடர்போன ஒரு அறிவித்தல் விடுக் ப்படு ின்றது.   

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………............. 

( ோைியின் / வளவின் மு வோி) 

 

நுணழய உத்கதசிக் ப்பட்ட தி தி: …../…../……      

நுணழய உத்கதசிக் ப்பட்ட கநரம்:  … : … மு.ப/பி.ப 

 

கமற்ப ோள்ளப்படுவதற்கு உத்கதசிக் ப்பட்ட பசயற்போடு ளின் தன்ணம மற்றும் அளவு என்பன பற்றிய விபரம்: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….............. 

(கமற்ப ோள்ளப்படுவதற்கு உத்கதசிக் ப்பட்ட பசயற்போடு ளின் தன்ணம மற்றும் அளவு என்பவற்ணற கூடுமோன வணரயில் 

முழுணமயோ வும் சோியோ வும் குறிப்பிடுங் ள்)  

 

தங் ியிருக்கும்  ோலம்: ………..  

      (எடுக்  உத்கதசிக்கும்  ோலத்ணதக் குறிப்பிடு ) 

நபர் ளின் எண்ைிக்ண : ……… 

 

கமற்குறித்த விடயம் பதோடர்பில் ஏதோவது விளக் ங் ள் கதணவப்பட்டோல் அல்லது உத்கதசிக் ப்பட்ட தி தி மற்றும் / கநரம் 

என்பன பதோடர்பில் ஏதோவது அபசள ோி ம் இருந்தோல், தயவுபசய்து  ீகழ ண பயோப்பமிடப்பட்டுள்ள அலுவலருடன் 

பதோடர்புப ோள்ளுங் ள்.   

 

 

…………………………………………………. 

உோிமம் பபற்ற தரப்பின் அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் ண பயோப்பம் 

 

அதி ோரம் அளிக் ப்பட்ட அலுவலோின் பபயர்: …………………………………… 

பதோடர்புப ோள்ள கவண்டிய பதோணலகபசி இலக் ம்: ………………………................................ 

மு வோி: …………………………………………………... 

 

தி தி: …../…../……  

 

 


