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80/5 ,“ග ාවිජන මන්දිරය”, රජමල්වත්ත් පටුම , බත්ත්රමුල්ල, ශ්රී ලාංකාව. 

80/5, “தகொவிஜன மந் ிரய”,ரஜமல்வத்ம  ஒழுங்மக,பத் ரமுல்மை, இைங்மக. 

80/5 ,“Govijana Mandiraya”, Rajamalwatta Lane, Battaramulla, Sri Lanka. 
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ஆணையாளர ்நாயகம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் 

பைிப்பாளர ்நாயகம், விவசாயத் திணைக்களம் 

மாவட்ட சசயலாளரக்ள் / அரசாங்க அதிபரக்ள் யாவருக்கும் 

மகாவலி பைிப்பாளர ்நாயகம், இலங்ணக மகாவலி அதிகார சணப  

தணலவர ்வ/ப இலங்ணக உரக் கூடட்ுத் தாபனம் 

தணலவர ்வ/ப சகாழும்பு வரத்்தக உரக் கூடட்ுத் தாபனம் 

பைிப்பாளர,் ததசிய உர சசயலக அலுவலகம் 

2022 / 2023 பெரும்பெோகத்தில் பெற் ெயிருக்கு பதவையோன யூரியோ உரத்வத ெகரெ்்தளித்தல்  

2022/2023 சபரும்தபாகத்தில் சநற் பயிரச் ்சசய்ணக ஏற்கனதவ ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளது. அந்தந்த மாவட்டத்தில் 

சநல்ணல பயிரிடுகின்ற விவசாயிகளுக்கு விவசாய பைிப்பாளர ்நாயகத்தினது சிபாரிசின் (பின்னிணைப்பு I) 

பிரகாரம் யூரியா உரத்ணத உடனடியாக விநிதயாகிக்க தவை்டியுள்ளது.  

 

02. இங்கு அந்தந்த மாவடட்ங்களில் கமநல தசணவ நிணலயங்களுக்கு உரிய பயிரச்ச்சய்ணகத் திட்டங்களுக்கு 

இைங்க I ஆம் கட்டத்தின் கீழ் 1 செக்தடயர ்காைிக்கு 50 கி.கி. வீதம் கைிப்பிடட்ு விநிதயாகிக்கும் ஒரு 

கட்டணள ததசிய உர சசயலக அலுவலகத்தின் பைிப்பாளரினால் விடுக்கப்படுதல் தவை்டும். தமலும், 

ஏற்கனதவ கமநல தசணவ நிணலயங்களில் எஞ்சியுள்ள யூரிய உர அளணவ கழித்து உரிய கமநல தசணவ 

நிணலயங்களுக்கு யூரியா உரத்ணத சபற்றுக் சகாடுக்க தவை்டும்.  

03. எதிரவ்ருகின்ற சபரும்தபாகத்திற்கு உரிய உலக வங்கி கடன் திட்டத்தின் கீழ் இறக்குமதி சசய்யப்படும் 

யூரியா உரங்கணள அரசாங்கத்தின் இரை்டு உரக் கூடட்ுத் தாபனங்களின் மூலம் பகிரந்்தளிக்கும் வணர, 

இந்த சுற்றுநிரூபத்ணத அடிப்பணடயாகக் சகாை்டு, தாமதியாமல் பயிரச் ் சசய்ணகணய ஆரம்பித்துள்ள 

விவசாயிகளுக்கு இந்தியாவின் கடன் திட்டத்தின் கீழ் கிணடத்துள்ள யூரியா உரத்ணத விநிதயாகிக்கக் 

கூடிய வணகயில் உரிய விநிதயாக நடவடிக்ணககணள ஆரம்பிக்குமாறு தயவுடன் அறியத் தருகின்தறன்.  

04. இந்த ஒரு யூரியா உர உணறயின் நியாய விணலணய 10,000.00 ரூபா என்றவாறு தபை தவை்டும். கமநல 

தசணவ நிணலயங்களுக்கு அரசாங்கத்தின் உரக் கூடட்ுத் தாபனங்கள் உரங்கணள ஏற்றி எடுத்துசச்சல்லும் 

தபாது அந்த இடங்களிதலதய இறக்கல் கூலியாக அரசாங்க உரக் கூடட்ுத் தாபனம் ஒதுக்கி சபற்றுள்ள நிதி 

கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு அந்த இறக்கல் நடவடிக்ணகயின் நிமித்தம் சசலவு சசய்வதற்கு 

ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது.     

05. தமலும், இந்தியாவின் கடன் திட்டத்தின் கீழ் கிணடத்துள்ள யூரியா உரத்ணத விநிதயாகித்த உடதன கமநல 

தசணவ நிணலயங்களின் ஊடாக கமநல அபிவிருத்தி பிராந்திய உத்திதயாகதத்ரக்ள் உரிய பைத்ணத 

தாமதியாமல் கமநல அபிவிருத்தி ஆணையாளர ் நாயகத்தின் கைக்குக்கு வரவுணவக்க தவை்டும். அது 

பற்றி உறுதிப்படுத்தும் சபாருடட்ு உரதண்த விநிதயாகித்த அரசாங்கத்தின் உரக் கூடட்ுத் தாபனங்களும் 

இந்த அணமசச்ும் அறிந்து சகாள்ளக் கூடிய வணகயில் பைம் வரவுணவக்கப்பட்டதற்கான கடிதத்தின் ஒரு 

பிரதி சமரப்்பிக்கப்படுதல் தவை்டும் என்பணதயும் தயவுடன் அறியத் தருகின்தறன்.      

 

 

எம்.பீ.ஆர.் புஷ்பகுமார 

சசயலாளர ்

கமதச்தாழில் அணமசச்ு  

 

பிரதிகள்: 

I சசயலாளர,் நீரப்்பாசன அணமசச்ு - த.சச.அ.சகா.சபா. 

II சசயலாளர,் மாகாை விவசாய அணமசச்ு - த.சச.அ.சகா.சபா. 

III பிரதான கைக்காளர,் கமத்சதாழில் அணமசச்ு - த.சச.அ.சகா.சபா. 

IV மாகாை விவசாய பைிப்பாளரக்ள், மாகாை விவசாய திணைக்களங்கள் - த.சச.அ.சகா.சபா. 

V பிரதான உள்ளகக் கைக்காய்வாளர,் கமத்சதாழில் அணமசச்ு - த.சச.அ.சகா.சபா. 

VI பைிப்பாளர,் நீரப்்பாசன முகாணமத்துவ பிரிவு, நீரப்்பாசன அணமசச்ு - த.சச.அ.சகா.சபா. 

VII மாவட்டத்திற்கு சபாறுப்புணடய கமநல அபிவிருத்தி பிரதி ஆணையாளரக்ள் / உதவி ஆணையாளரக்ள், கமநல 

அபிவிருத்தி திணைக்களம் - த.சச.அ.சகா.சபா. 

VIII  கமநல அபிராந்திய உத்திதயாகத்தரக்ள், கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் - த.சச.அ.சகா.சபா.   


