පළිෙබෝධනාශක ලියාපදිංචිය හා ආනයන ක(ගෘහස්ථ හා කාර්ම) අංශය
වගකීම දරණ නිළධාරීන්ෙ : එච.ඒ.ආර.ප.විලාසිනී - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්ය(කෘෂි සංවර්)
වගකීම දරණ නිළධාරීන්ෙග්  දුරක : 0718030845
මහජනතාව ෙවත සපයනු ලබන ෙසේවාව

එම ෙසේවාවන් ඉටුකරනු ලබන ආකා(සවිස්තරාත්ම)

1980 අංක 33 දරණ පළිෙබෝධනාශක පාලනය කිරීෙම් 
ක්රි යාත්මක කිරීමට අදාළව පහත ෙසේවාවන් 

මහජනතාව ෙවත ගුණාත්මක හා ආරක්ෂාකාරී පළිෙබෝධනාශක ලබා දීම සඳහා අදාළ
විධිවිධාන අනුව ගෘහස්ථ හා කාර්මික පළිෙබෝධනාශක නිය

පළිෙබෝධනාශක ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්යධ දත ලබාගත් දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කර අඩුපාඩු ෙපන්වා නැවත නිවැරදි දත්. (ද්රහව/
ආරක්ෂණ දත්ත පත්රmsds),
ිෙ◌( සංයුති වාර්(Detail composition), DPH/ IP ආකෘති පත්
,
ගැනී
etc)
අදාළ නිවැරදි බවට තහවුරු කරන ලද දත්ත වලට
අදාළ ෙයෝජනා අනුකමිටු නිර්ෙද්ශ සඳහා ෙය

විද්වත් කමිටු රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම හා අදාළ ලියකියවිලි සකස් කි
සැකසී.
(ගෘහස්ථ, මහජන ෙසෞඛ්යර හා කාර්මික අනු)

අනු කමිටුවල නිර්ෙද්ශ පළිෙබෝධනාශක තා
උපෙද්ශණ කමිටුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉද
කිර(PTAC)

PETAC නිර්ෙද්ශයන් සඳහා අදාළ ලිපිෙගොනු හා දත්ත සකස්කර අනුමැතිය ලබා 
ඉදිරිපත් , වාර්තා ලබා ගැන.

අදාළ පාර්ශව ෙවත අනුකමිටුPTAC නිර්ෙද්ශ ලබ

ලිඛිතව ලිපි මඟින් ද.

ෛජව සඵලතාවය ඇගයීම සඳහා පළිෙබෝධනාශ
සාම්පල ෙයොමු ක.

අනු කමිටු මඟින් නිර්ෙද්(ෛජව සඵලතාවය ඇගයීම සඳහ) ගෘහස්ථ හා මහජන 
ෙසෞඛ්යමයට අදාළ පළිෙබෝධනාශක රජෙය් පර්ෙය්ෂණ ආයතන(
MRI, NDCU, AMC)
ෙයොමු කිරීම හා සම්බන්

අදාළ ෛජව සඵල වාර්තා අදාළ පර්ෙය්ෂණ ආය
මඟින් ලබා ගැ

එම වාර්තා විශ්ෙල්ෂණය හා වාර්තා තබා .

ෛජව සඵලතාවය පිළිබඳව කමිටු වලින් අනුමත වාර්තා වලට අදාළව න
පළිෙබෝධනාශක ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්යම වද
පළිෙබෝධනාශක පිළිබඳව අදාළ පාර්ශවයන් දැනුව(ලිඛි) හා අදාළ ලියාපදිං
ලියකියවිලි අදාළ පාර්ශ්වයන් ෙවතින් ල
ගාස්තු හා අයදුම්පත්රදය සමඟ විද්යා ත්මක දත්ත ඇතුළත් ලිපාෙගොන.
dossiers)
(
(dossiers)
විද්යා ත්මක දත්ත ෙගොනු අධ්(
dossiers)

පළිෙබෝධනාශක ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ මාර්ෙගෝපෙද්ශෙය් විධිවිධින අනුව 
ෙගොනු විශ්ෙල්ෂණය කර අඩුල, පරස්පරතා ලිඛිතව දන්වා නැවත ෙගන්වා ගැනී
අවසාන ඇගයීෙම් වාර්තාව පළිෙබෝධනාශක ෙරජස්ට්රාදර්වරයාෙග් නිර්ෙද්ශ.

ලියාපදිංචිය සඳහා පළිෙබෝධනාශක තාක්ෂ
උපෙද්ශණ කමි(PeTAC) නිර්ෙද්ශය සඳහා ෙයොමු
 ෙල්බල පරීක්ෂා ක

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අනුමත වන පළිෙබෝධනාශකවල ෙල්බ, අත්පත්ර,
ෙපෝස්ටර, ප්රනචාරක දැන්ව(
TV, Radio) පරීක්ෂාව හා නිවැරදි

පළිෙබෝධනාශක සඳහා ලියාපදිංචි සහතික නි

ලියාපදිංචිය සඳහා අනුමත කළ පළිෙබෝධනාශක සඳහා03කට වරක් නැවත ලියාපදි,
ෙකොන්ෙද්සි ස01 අවුරුදු ලියාපදිංචිය සඳහා ලියාපදිංචි සහත

ආනයන බලපත්රි නිකුත.

ආනයනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම, තත්ව සහතික වාර, බැරෙලෝහ
විශෙල්ෂණය හා ආනයන බලපත්ර  ලබ

ලියාපදිංචි කරන ලද පළිෙබෝධනාශකවල 
සඵලතාවය වසර 06කට වරක් යලි ඇග

අදාළ පාර්ශවයන්ෙගන්  සාම්පල ලබා ෙගන ෛජව සඵලතාවය ඇගයීම සඳහා 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන ෙවත ෙයොමු . සම්බන්ධීකරණ්යස ලැෙබන වාර්තා විශ්ෙල්
වාර්තා ලබා ගැන

වසර 03කට වරක් ලියාපදිංචිය යාවත්කාල.

නැවත ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ මාර්ෙගෝපෙද්ශයට අනුව අවශ්ය
වාර්තා ලබා ගැනීම විශෙල්

සමාගම් ලියාපදි

ශ්රීම ලංකාවට පළිෙබෝධනාශක ආනයනය කිරීම හා සංෙය, නැවත ඇසරී, ෙල්බල් ක
ගබඩා පවත්වා ෙගන යාම ආදි කාර්යයන්හි නියැෙලන පාර්ශව ලියාපදිංචිය

පනතට යටත් ෙනොවන නිෂ්පාදන සඳහා නිෂ්කාෂණ වාර කාර්යාලය ෙවත ලැෙබන පළිෙබෝධනාශක පනෙත් විධිවිධාන ප්රවකාරව ලියාපදිංච
ෙනොවන නිෂ්පාදනයන්ෙග් සංයුතිය අධ්යනනය කර ඉදිරිකටයුතු සඳහා ආනයන අ
ලබාදී.
ෙවත ෙයොමුකි.

සාම්පල ආනයන බලපත්ර  ලබා .

විද්යා ගාර පර්ෙය්ෂණ හා ක්. පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්යආ වන පළිෙබෝධනාශක
Analytical
standards, Technical materials හා සංෙයොජන ආනයනයට බලපත්රඅ ලබාද.

විෂබීජනාශක ලියාපද

ඉහත සඳහන් ක්රයම ෙව්දයන්ට අනුකූල පරිදි විෂබීජනාශක ලියාපදි
මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්ට අනුව එම නිෂ්පාදනයන් ලියාපදිංචිය සඳහා

මහජනතාව දැනුවත් ක

ආයතනය ෙවත පැමිෙණන ෙසේවාලාභීන් හා දුරකථනය මඟින් විමසීම් සිදුක
සඳහා අවශ්යප වන ෙතොරතුරු ලබා.

අධ්ය න කටයුතු සඳහා දායක.

පළිෙබෝධනාශක පිළිබඳව දත්ත හා ෙතොරතුරු විශ්ව , කෘෂිකර්ම විද්ය, තාක්ෂණ
විද්යානල ආදිෙයන් පැමිෙණන සිසුන්ෙග් අධ්යා◌ාපන කටයු.

විශ්ව විද්යායල සිසුන්

ආයතෙය් පුහුණුව සඳහා පැමිෙණන සිසුන්හට පහසුකම් සැළසීම හ(කෘෂි විද්යා
උපාධ) සිසුන්ෙග් ආයතන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අවශ්යස පහස.

ජාත්ය න්තර හා ෙද්ශීය ආයතන සඳහා අවශ්යහ දත්ත පළිෙබෝධනාශක ආනයනය සම්බන්ධව සංඛ්යාස ෙල්ඛණ ඉල්ලුම් කරන පාර්
ලබාදී.
පළිෙබෝධනාශක සම්බන්ධව ගැසට් න, මහජන 
නිෙව්දන හා චක්රබෙල්ඛ සැකසීම හා නි

ලියාපදිංචි පළිෙබෝධ, සීමා කරන ලද ෙහෝ තහනම් කරන ලද පළිෙබෝධනාශක භාව
පිළිබඳව සාමාන්ෙයෝ මහජනතාව දැනුවත, මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කිරීම

