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80/5 ,“ග ොවිජන මන්දිරය”, රජමල්ලත්ත් පටුම , බත්ත්රමුල්, ශ්රී ාංකාල. 

80/5, “தகொவிஜன ந் ி”,ஜல்வத்ம  ஒழுங்மக,பத் முல்மை, இைங்மக. 

80/5 ,“Govijana Mandiraya”, Rajamalwatta Lane, Battaramulla, Sri Lanka. 

 

ලේකම්       දුරකථන  த ொமைபபசி Telephone -  011-2034340      කාර්යාය   දුරකථන    த ொமைபபசி Telephone  -   011-2034300 

தசைொளர்  ඊ-ලම්ේ    ின்னஞ்சல்  e- mail      -  secretary@agrimin.gov.lk     அலுவைகம்   ඊ-ලම්ේ      ின்னஞ்சல்   e- mail       -   info@agrimin.gov.lk   

Secretary    ෆැක්ස්     த ொமைநகல்º   Fax            -  011-2863497       Office            ෆැක්ස්       த ொமைநகல்    Fax            -   011-2868910 

මලේ අංකය. ඔලේ අංකය. දිනය. 

எனது இை.  உது இை.    ிக ி.  

My No.  Your No. Date. 

 

  

 

 
 SMFI/03/D/01/06/2022යල       2022.07.07 

 

சும்மறிக்கக இயக்க்: 02/2022 (I) 

1. கநய அபிவிருத்தி ஆணைார ்நாக், கநய அபிவிருத்தித் திணைக்கர் 

2. பைிப்பார ்நாக், விலசாத் திணைக்கர் 

3. பைிப்பார ்நாக், இயங்ணக காலலி அதிகா சணப  

4. தணயல,் ல/ப இயங்ணக உக் கூட்டுத் தாபன் 

5. தணயல,் ல/ப ககாழு்பு லத்்த உக் கூட்டுத் தாபன்  

6. தணயல,் நுகவ்லா ்விலகாங்கர் அதிகா சணப 

7. சகய ாலட்ட கநய அபிவிருதத்ிப் பிதி ஆணைாரக்ர் / உதவி ஆணைாரக்ர் 

8. சகய கநய அபிவிருதத்ிப் பிாந்தி உதத்ிவாகத்தக்ர் 

நெம் பயிருக்கு 2022 சிறுபபோகத்திய் பதகைோன யூிோ உத்கத பகி்ெ்தரித்தய் 

வம்குறித்த விட் பம்றி கலரியிடப்பட்ட 2022.07.07 ஆ் திகதி 02/2022 ஆ் இயக்க 

சும்மறிக்ணகயிய்  ‘யூிா உத்ணத பகிந்்தரிக்கு் வபாது பின்பம்ம வலை்டி சிபாிசுகர்’ என்ம 

தணயப்பின் கீற் குறிப்பீடு கச்ப்பட்டுர்ர யூிா உ அரவு, விலசா பைிப்பார ்நாகதத்ின் 

சிபாிணச கருத்திம் ககாை்டு, கக்கா ் அணப்புகரினது், அசாங்க அதிபக்ரினது் 

வலை்டுவகார்கரின்படி, கநய அபிவிருத்தி ஆணைார ்நாகதத்ின் 7/5/8-322-04-02 ஆ் இயக்க 

2022.07.14 ஆ் திகதி கடிதத்திய் குறிப்பிடப்பட்ட விடங்கணர கருத்திம் ககாை்டு பின்லருாறு 

திருத்தப்படுகின்மது. அதிய் குறிப்பிடப்பட்டுர்ர ஏணன விடங்கர் ாம்மபன்றி அல்லாவம 

காைப்படு்.  

1.1. பயிருக்கு 50 நாட்கர் பூத்்திாகாத கநம் பயிருக்கு, 

உய ்லய் ம்று் இணடகலப்ப லய் ஆகி லயங்கரிய் 01 கெக்வடருக்கு 100 கி.கி. 

யூிா உ் என்ம வீததத்ிலு் ம்று் ஈ லயத்திய் 01 கெக்வருக்கு 50 கி.கி. யூிா 

என்ம வீத்திலு் விலசாயி ஒருலருக்கு ஆகக்கூடிது 02 கெக்வடக்ளுக்கு்,  

1.2. பயிருக்கு 50 நாட்கர் கழிந்த கநம் பயிருக்கு,  

உய ் லய் ம்று் இணடகலப்ப லய் ஆகி லயங்கரிய் 01 கெக்வடருக்கு 50 கி.கி. 

யூிா உ் என்ம வீததத்ிலு் ம்று் ஈ லயத்திய் 01 கெக்வருக்கு 25 கி.கி. யூிா 

என்ம வீத்திலு் விலசாயி ஒருலருக்கு ஆகக்கூடிது 02 கெக்வடக்ளுக்கு்,  

உங்கர் கபம்றுக் ககாடுக்கப்படு்.  

 

எ்.பீ.ஆ ்புஷ்பகுா 

கசயார ்

கதக்தாழிய் அணசச்ு  

 

 

 


