කෘෂි තාක්ණ අංයේ විය ඳථයන් ලට අදා යතොරතුරු ඳලත්ලායෙන යනු බන කාර්යයන්.
1. කෘෂිකර්ම අමළත්යංය ශරශළ අරමු් ස වනයප නර්ෂණව ලයළනෘ ප නපානළපය
2. කෘෂි ෂය්වුම් / කෘෂි භළණ්ඩ ආපයප වශ අනපයපය කළර්යෂණ දී බනත්ර බළදීම ීරු  බදු
නි්ශවහ කිරීෂම් ලිපි නිකුත් කිරීම ආදිය
3. කෘෂිකළර්මික අව නපත් ක්රියළත්මක කිරීෂම් දී කෘෂිකර්ම අමළත්යංෂණ කළර්යභළරය ුටු කිරීම
4. ගවහ ෂශලීෂම් නපත් යටෂත් ගවහ 15ට ලෆඩි අලවහථළ ලදී අනුමෆ පය බළ දීම
5. දුම්ෂකොෂ ලගළල ුලත් කර එම ුඩම් ල වික සන ෂබෝග ශදුන්ලළදීෂම් ලෆඩවටශප

1.
1.1.

කෘෂිකර්ම අමාතයංය මඟින් අරමුදල් වඳයන ලයාඳෘති
කෘෂිකර්ම අමාතයංය මඟින් කෘෂිකර්ම යදඳාර්තයේන්තුල යලත අරමුදල් වඳයන
ලයාඳෘති.

අනු
අංක
ය

ලයළනෘ පය

(1)

උතුු  නළත් තුෂ ගුවළත්මක බීජ
නිහනළ්පය ලෆඩි දියුණු කිරීම
වඳශළ නරන්ත්න්හි
නර්ෂණවළගළරයට නශසුකම්
වෆනයීම
සුදුසු ෂරෝනව ද්රලය වංලර්ධපය
ශළ සීඩ් ෆි සම් ෂකෝටින් ක්රමය
වංලර්ධපය

(2)

(3)

(4)

ක්රියළත්
මක
කළය

20.50

2.0

නපාවර හිත්කළමී නළිෂබෝධ
කෂමවළකරප ක්රම ෂද්
දිපාගෆන්වීම
ගුවළත්මක බීජ ශළ ෂරෝනප ද්රලය
සුබත්ළල ලෆඩි කිරීම

ඇවහත්
ෂම්න්
තුගත්
මු්

1.5
2018

ක්රියළත්මක කරනු බප
ආයත්පය

ලගකීම ්රප
නිධළරීන්ෂේ
විවහත්ර

බීජ වශ පක කිරීම ශළ
නෆෂටි
වංරක්ව මධයවහථළපය
(SCPPC) බීජ වශ පක
කිරීෂම් ෂවේලය
(SCPPC) බීජ වශ පක
කිරීෂම් ෂවේලය

ආචළර්ය
ක්මිණි
ප්රියන්ත්ළ
මශත්මිය

(SCPPC)නෆෂටි
වංරක්ව ෂවේලය
නෂතුු  නර්ෂණව ශළ
වංලර්ධප ආයත්පය

4.3
(5)

(6)

ආශළර ෂබෝගල ලගළෂද
අලයත්ළලයට අනුල ෂනොෂශොර
භළවිත්ය
ප්රධළප ෂරෝග ශළ නළිෂබෝධ ලර්ග
කෂමවළකරවයට BIPM
ලෆඩවටශප ක්රියළත්මක කිරීම

10.0

4.0

උ්යළප ෂභෝග
නර්ෂණව ශළ වංලර්ධප
ආයත්පය
(HORDI
(HORDI

ආචළර්ය
ක්මිණි
ප්රියන්ත්ළ
මශත්මිය
එවහ එවහ
ලෆලිගමෂේ
මශත්ළ නිෂයෝජය
අධයක්
ආචළර්ය
ෂිෂරෝමනී
මශත්මිය/
පී ඒ නිම ස
චන්ද්රසිරපා මශත්ළ
පී වීරසිරංශ මශත්ළ
(නර්ෂණව
නිධළරී
ප්රභළත් නිළන්ත්
මශත්ළ
(නර්ෂණව
නිධළරී

1.2 . කෘෂිකර්ම අමාතයංය මඟින් ඳශු අව්ලනු තාක්ණ ආයතනය යලත අරමුදල් වඳයන
ලයාඳෘති.
ඳර්යේණය

1
2

3
4
5

කුු ඳු වශවළදික්කළ ෂත් ස නිවහවළරක
භළවිත්ළකරමින් ආශළර නරීක්කයක්
නින්වීම
ශ්රීංකළෂද නළරම්නපාක වශ ස ලර්ගල
නල පප ආශළර ත්න්තු වශ ප්ර පෂරෝී
පිහඨයන් ෂේ ප්රීබෂයෝටික විභලය වශ
ආශළර කර්මළන්ත්ය වඳශළ එහි භළවිත්ය
ගබඩළ කෂ බඩුපාඟුල කෘමිශළනිය ශළ
ගුවත්ලය ෂකෂරහි නෆඟිපා නත්රජලීය
යුෂණ බනම
අධි ශීත් නපාරක්කත්ළ කියළලලිය
ලෆඩිදියුණුකිරීම (කෆරට්,ෂබෝංචි,බීට්රෑට්)
පෆවුම් අඹ සිරසිරපය වඳශළ ශීත් කෂ
ලළයුල ගළයප උනකරවයක්
නිර්මළවය කිරීම වශ ෂගොඩපෆගීම

ක්රියළ
ත්මක
කළ
ය

ඇවහත්ෂම්න් ක්රියළත්මක
තු ගත් මු් කරනු
බප
(රු.මි.)
ආයත්පය
0 57

ජී.ඊ.ඩී.ඒ.එම්.ජයරත්ප

1 05

ෂක්.ඩී.ටී.ෂශට්ටිෂේ

0 195

ඩී.ටී.එච්.පී.රත්පවීර

0 5252

ටී.එම්.ඒ.එන්.වීරසිරංශ

0 53
2018

6

අඹ ෂබෝගෂණ නසු අවහලනු ගුවත්ලය ශළ
ගබඩළ කළය දීර්ඝකිරීම වඳශළ පර්ල
ප්ර පකළර බනම අධයයපය කිරීම

0 564

7

ෂපළුම් ම සල ගුවළත්මකභළලය ශළ
නසුඅවහලනු ආයුකළය ලෆඩිදියුණු කිරීම
වඳශළ ක්රමෂද්යන් ශඳුපළගෆනීම වශ
වංලර්ධපයකිරීම
අඹල නසුඅවහලනු ෂරෝග නළපය
කිරීම වඳශළ ජජල නලිෂබෝධකයන්
ෂයෝළගෆනීම
අඹ වෆනයුම් ්ළමෂණ විහලළවනීයත්ලය
ලෆඩිදියුණු කිරීම වඳශළ භූවි්යළත්මක
උනකරව භළවිත්ළ කිරීෂම් කයත්ළ
විහෂ සවය'' ඕමළරෂගො ස අඹ
එකතුකරන්පන් ඇසුපාන් සිරද්ධි
අධයයපයක්
පෆවුම් නෂතුු  ක සත්බළගෆනීම වඳශළ
ශීත්වියලීම වශ පාක්ත් ඇසුු ම්
ත්ළක්වෂයහි ඵ්ළයීත්ළල ඇගයීම
(ෂප්ර,අන්පළසිර,ගවහබු)
රනි ෂබෝග න්පම්කර,
ප්ර පඔක්සිරකළරක ගුවය ලෆඩිදියුණුකෂ
ශළ අගය එකතුකෂ ග්රෆෂපෝළබළර්
(ධයළපයමයආශළරය) වෆකසීම
නෂතුු ල නියමිත් නපාපත් අලවහථළ
ශඳුපළගෆනීම වඳශළ අලම පිපාලෆයක්
වහිත් උනකරවයක් වෆසුම්කිරීම ශළ
නිර්මළවයකිරීම

0 451

8
9

1
0

1
1

1
2

ලගකීම ්රප
නිධළරීන්ෂේ විවහත්ර

නහචළත්
අවහලෆන්ප
පිළිබඳ
ත්ළක්ව
ආයත්පය
(IPHT)

සී.ෂක්.මළරසිරංශ

එවහ.එවහ.ෂක්.වීරසිරංශ

ඩබ්ලිද.බී.ඩබ්ලිද.එම්.ආර්.සී.
පී.අලුවිශළෂර්

1 23

ජී.ඩී.එන්.මෆණිෂක්

0 423

ලයි.එම්.පී.වමරසිරංශ

3 698

බී.ඒ.එම්.එවහ.කුමළර

0 6725

0 474

එච්.ආර්.එම්.ජී.සී. පකරත්ප

ලයි.ජී.ශපාහචන්ද්ර

1.3. කෘෂිකර්ම අමාතයංය මඟින් ශ්රී ංකා කෘෂිකාර්මික ඳර්යේණ රතිඳත්ති වාාල ශරශා
ජාතික විල විදයා යලත අරමුදල් වඳයන ලයාඳෘති.

නර්ෂණවය
1. ධළරක නරෂනෝෂිත් ශළ ම නරෂනෝෂිත්
අත්ර යළන්ත්රවය අධයපය ශළ ුන්
වකවප ් ්ළරක ශ්රී ංකළෂද ප්රචලිත්
කිරීම
2. ශ්රී ංකළෂද ජපප්රිය ලෆඩිදියුණු කරව
් වී ප්ර ෂද් ල බීජ දිපාය නරීක්ළ
කිරීෂම් ක්රමෂද්යන් ලෆඩි දියුණු කිරීම
ශළ ඒලළ ගබඩළකරවෂණදී දිපාය නලත්ලළ
ගෆනීම
3. ජ ධළරළ මට්ටෂම් කළබන් වශ නළංශු
ෂනොවහනරවහ ප්රමළවය විවහත්ර වෆකසීම
4. ශපාත්ළගළර තු එෂලළු නිහනළ්පෂණදී
ෂය්වුම් භළවිත් කළර්යක්මත්ළල
ලෆඩිදියුණු කිරීම වශ ආශළර
සුරක්ෂිත්ත්ළලය වඳශළ ත්ළක්ව
වංලර්ධපය
5. කෘෂිකර්මළන්ත්ෂණ නළිෂබ නළපය
වඳශළ ආක්රමණික ශළ ආගන්තුක ළක
ෂයෝළ ගෆනීම
6. ශ්රී ංකළෂද පළගපාක ප්රෂද් ල
කළබනික ආශළර මිදී ගෆනීෂම්දී
නළපාෂභෝගික ශෆසිරරීම් ෂකෂරහි බනළප
වළධක විහෂ සවය කිරීම
7. ශ්රී ංකළෂද වී ලගළෂදදී නළිෂබෝධ
පළක භළවිත් රටළල ෂගොවීන්ෂේ
ෂවෞඛ්ය ශළ නළපාවරය ෂකෂරහි
ඇ පකරප බනම ඇගයීම
8. ලෆලිමඩ ශළ ෂබොරගවහ ප්රෂද්යන්ෂේ
ෂබොංචි ුශ අවහලනු ශළ සුෂං ප්ර පෂරෝී
බල ව්ශළ ලෆඩිදියුනු කිපාෂම්දී
වශභළගිත්ල අභිජපප ක්රමෂද්
ෂයෝළගෆනීම
9. ෂශෝර්ටන්ත්ෆන්ප ජළ පක උ්යළපෂණ
ලප විපළය ඇවහත්ෂම්න්තු කිපාම ශළ
පුපර්ලර්ධප විභලය නිමළපය කිරීම
10. ලෆඩි දියුණු කෂ ෂසොවහනරවහ ෂනෝවය
වඳශළ ජජල ෂනොෂශොර ලෆඩි දියුණු
කිරීම
11. ගබඩළක නිහනළ්ප ල කෘමීන්
ෂකෂරහි අඩු අල්ළපම් - කෘමිපළක
ල බනම

ක්රියළත්මක
කළය

ෂලන්ක
ප්ර පනළ්ප
(ු  මි

ක්රියළත්මක
කරප
ආයත්පය

ලගකීම ්රප
නිධළරීන්

2018

1 38

ෂප්රළෂ්ණිය
විහල
වි්යළය

ආචළර්ය සී පී ජී .
බණ්ඩළරපළයක

2018

0 6085

ෂප්රළෂ්ණිය
විහල
වි්යළය

ආචළර්ය එවහ එන්
ගමආරච්චිෂේ

2018

0 34

2018

0 531

2018

1 351

2018

0 235

2018

0 926375

2018

0 93

2018

0 6237

2018

0 46

2018

2 52

ෂප්රළෂ්ණිය
විහල
වි්යළය
ෂප්රළෂ්ණිය
විහල
වි්යළය
නහචළත්
අධයළනප
උනළධි
ආයත්පය
වබරගමුල
විහල
වි්යළය
ලයඹ විහල
වි්යළය
ඌල
ෂල සවහව
විහල
වි්යළය
ඌල
ෂල සවහව
විහල
වි්යළය
ෂකොෂඹ
විහල
වි්යළය
රජරට විහල
වි්යළය

ආචළර්ය ඩබ්. ඒ. පී.
විත්ළරප
ආචළර්ය ඩබ්. ඒ. පී.
වීරක්ෂකොඩි

මශළචළර්ය බී එම්
රත්පළයක බණ්ඩළර

ආචළර්ය එවහ එච් පී.
ම සකළන් ප

ආචළර්ය එවහ.එන් ටී T.
් සිර සලළ
ආචළර්ය එම් ආර් එච් ව
අ සවිවහ

ආචළර්ය සිරසිරර
එදිපාවීර

ආචළර්ය සී එම්
පළපළයක්කළර
ආචළර්ය ෂලොලී
විෂේරත්ප

2. කෘෂි යයදවුේ / කෘෂි ාාණ්ඩ ආනයන වශ අඳනයනය කාර්යයේ දී බඳත්ර බාදීම ීරරු බදු
නිදශව් කිරීයේ ලිපි නිකුත් කිරීම
2. I.ආනයන ීරරු ොව්තු ලලින් නිදශව් කිරීම
1962 අංක 19 ්රප ආ්ළයම් වංරක්ප නපත්ට අනුල 2015 ෂපොලෆම්බර් මව 20 ලෆනි දිප අංක
1941/42 ්රප අ ප විෂේ ගෆවට් නත්රයට අ්ළල කෘෂි කර්මළන්ත්ය ශළ ඒ ආශ්රිත් කටයුතු වඳශළ
ෂයෝළ ගෆනීමට ආපයපය කරප නශත් වඳශන් ආම්නන්ප ආපයප ීරු  ගළවහතු ලලින් නි්ශවහල
ආපයපය වඳශළ බනත්ර බළ ගෆනීමට අ්ළ නිර්ෂද්ශිත් ලිපි බළ දීම
ආනයන ීරරු ොව්තු ලලින් නිදශව් ආේඳන්න
1. කළගුව ඒකක
2. ශපාත්ළගළර
3. ෂනොලිීරන් ගෘශ
4. දිය/තුහිප ුසිරප යන්ත්ර
5. බංදු ලවහසුම් ලළපා නද්ධ ප
6. ෂනොෂශොර කිරීෂම් නද්ධ ප
7. නවහ රහිත්ල නෆෂ ලෆවීෂම් ක්රියළලලියට (ශයිඩ්ෂරොෂනොනික් ෂයෝළ ගන්පළ නද්ධ ප
8. උහවත්ල නළප ශළ ලළත්ළශුය බළ ෂ්ප නද්් ප ශළ ඒලළෂණ ෂකොටවහ ශළ අමුද්රලය
9. ලසුන් ආවහත්ර
10. ෂනොකුණු ආවහත්රප
11. ආලරප ්ෆ
ඉශත වශන් ආේඳන්න ආනයන ීරරු ොව්තු ලලින් නිදශව්ල ආනයනය වශා නිර්යේශිත ලිපි බා
ෙැනීම වශා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංය යලත ඉදිරිඳත් ක යුතු ලිපි
1.
2.
3.
4.
5.
i.

ඉල්ලුේ කිරීයේ ලිපිය
ලයාඳාරය ලියාඳදිංචි කිරීයේ ලිපිය
ආනයන ීරරු ොව්තු ලලින් නිදශව් කිරීමට අදා අයදුේඳත් 03 ක් (Application for Duty)
වැඳයුේකරුයෙන් බා ෙත් ලානිජ ඉන්යලොව් (Commercial Invoice) 03 ක්
ආනයන කරන ආේඳන්න ල වශ වැඳයුේකරුයේ විව්තර
යවව් බදු ලලින් නිදශව් ාාණ්ඩ
1979 අංක 40 ්රප ශ්රී ංකළ අනපයප වංලර්ධප නපත්ට අනුල 2014 ඔකෂත්ෝබර් මව 24 ලෆනි
දිප අංක 1885/46 ්රප අ ප විෂේ ගෆවට් නත්රයට අ්ළල කෘෂි කර්මළන්ත්ය ශළ ඒ ආශ්රීත් කටයුතු
වඳශළ ෂයෝළ ගෆනීමට ආපයපය කරප නශත් වඳශන් ආම්නන්ප යවව් බදු ලලින් නි්ශවහල
ආපයපය වඳශළ බනත්ර බළ ගෆනීමට අ්ළ නිර්ෂද්ශිත් ලිපි බළ දීම
යවව් බදු ලලින් නිදශව් ආේඳන්න
1. කළගුව ඒකක
2. ශපාත්ළගළර
3. ෂනොලිීරන් ගෘශ
4. දිය/තුහිප ුසිරප යන්ත්ර
5. බංදු ලවහසුම් ලළපා නද්ධ ප
6. ෂනොෂශොර කිරීෂම් නද්ධ ප
7. නවහ රහිත්ල නෆෂ ලෆවීෂම් ක්රියළලලියට (ශයිඩ්ෂරොෂනොනික් ෂයෝළ ගන්පළ නද්ධ ප
8. උහවත්ල නළප ශළ ලළත්ළශුය බළ ෂ්ප නද්් ප ශළ ඒලළෂණ ෂකොටවහ ශළ අමුද්රලය
9. ලසුන් ආවහත්ර
10. ෂනොකුණු ආවහත්රප
11. ආලරප ්ෆ

ඉශත වශන් ආේඳන්න ආනයන ීරරු ොව්තු ලලින් නිදශව්ල ආනයනය වශා නිර්යේශිත ලිපි බා
ෙැනීම වශා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංය යලත ඉදිරිඳත් ක යුතු ලිපි
1. ඉල්ලුේ කිරීයේ ලිපිය
2. ලයාඳාරය ලියාඳදිංචි කිරීයේ ලිපිය
3. වැඳයුේකරුයෙන් බා ෙත් ලානිජ ඉන්යලොව් (Commercial Invoice) 03 ක්
4. ආනයන කරන ආේඳන්න ල වශ වැඳයුේකරුයේ විව්තර
ii.

එකතු කෂ අගය මත් බදු (VAT) ලලින් නිදශව් ාාණ්ඩ

iii.

2012 අංක 7 ්රප ආ්ළයම් වංරක්ප නපත්ට අනුල කෘෂි කර්මළන්ත්ය ශළ ඒ ආශ්රීත් කටයුතු වඳශළ
ෂයෝළ ගෆනීමට ආපයපය කරප නශත් වඳශන් ආම්නන්ප එකතු කෂ අගය මත් බදු (VAT) ලලින්
නි්ශවහල ආපයපය වඳශළ බනත්ර බළ ගෆනීමට අ්ළ නිර්ෂද්ශිත් ලිපි බළ දීම
එකතු කෂ අගය මත් බදු (VAT) නිදශව් ආේඳන්න
1. ශපාත්ළගළර
2. ෂනොලිීරන් ගෘශ
3. ෂනොලිීරන් ගෘශ ෂගොඩපෆගීමට අලය අමුද්රලයය

ඉශත වශන් ආේඳන්න එකතු කෂ අගය මත් බදු (VAT) ලලින් නිදශව්ල ආනයනය වශා නිර්යේශිත
ලිපි බා ෙැනීම වශා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංය යලත ඉදිරිඳත් ක යුතු ලිපි
1.
2.
3.
4.

ලයාඳාරය ලියාඳදිංචි කිරීයේ ලිපිය
වැඳයුේකරුයෙන් බා ෙත් ලානිජ ඉන්යලොව් (Commercial Invoice) 03 ක්
ආනයන කරන ආේඳන්න ල වශ වැඳයුේකරුයේ විව්තර
ඉල්ලුේ කිරීයේ ලිපිය

2018 ලර්යේ යවව් බදු වශන වශා බාදුන් නිර්යේ
යවව් බදු - රතිතය
දිනය

අනුක්රමික අංකය

යවව් බදු වශන බාදුන් ආේඳන්න

2018 ලර්යේ ාාන්ඩ මත අෙය එකතු ක බදු වශන වශා බාදුන් නිර්යේ
ාාන්ඩ මත අෙය එකතු ක බදු - රතිතය
දිනය

අනුක්රමික අංකය

ාාන්ඩ මත අෙය එකතු ක බදු වශන
බාදුන් ආේඳන්න

2018 ලර්යේ ීරරු බදු වශන වශා බාදුන් නිර්යේ
ාාන්ඩ මත අෙය එකතු ක බදු - රතිතය
දිනය

අනුක්රමික අංකය

ීරරු බදු වශන බාදුන් ආේඳන්න

3. කෘෂිකර්ම යදඳාර්තයේන්තුල මගින් ක්රියාත්මක කරනු බන කෘෂිකර්ම අමාතයාංයේ ඳරිඳානයට
යටත් ලන අණ ඳනත් ශා ඒලා ක්රියාත්මක කිරීයේ අරමුණ
I.

II.

1999 අංක 35 දරන ාක ආරක්ක ඳනත ශ්රී ංකළල තු ඇ ප ළක ලට ශළනිකර ෂශෝ හිංවළකළරී ෂශෝ විපළකළරී ව යම් ජීවිෂයකු
ශ්රී ංකළලට ශදුන්ලළ දීමට ් ඒ තු ලයළප්ත් කිරීමට ් එෂරහිල වශ ශ්රී ංකළල තු ඇ ප
ළක ල නිෂරෝගි බල ආරළක්ළ කිරීම වඳශළ ් (447 ලප අධිකළපාය ව ළක ආරක්ක
ආඥළනපත් ුලත් කිරීම වඳශළ ් ඊට වම්බන්ධ ෂශෝ ආනුළංගික කු ණු වඳශළ ්
විධිවිධළප වෆෆවහවීම පිණිව ් ව නපත්කි
1980 අංක 33 දරණ ඳළියබෝධනාක ඳානය කිරීයේ ඳනත
නළිෂබෝධපළක ආපයපය, ඇසුු ම් කිරීම වකුණු කිරීම ගබඩළ කිරීම, ප්රලළශපය,
අෂවිය ශළ භළවිත්ය යප කු ණු නියළමපය කිරීම නළිෂබෝධපළක වඳශළ බනත්ර
බළ දීම ඊට වම්බන්ධ ෂශෝ ආනුළංගික කු ණු වඳශළ ් විධිවිධළප වෆෆවහවීම පිණිව ්
ව නපත්කි

III.

2003 අංක 22 දරන බීජ ඳනත
බීජ ශා යරෝඳන ද්රලය ල ගුණාත්මය විධිමත් කිරීම වශා ද ඊට වම්බන්ධ ෂශෝ
ආනුළංගික කු ණු වඳශළ ් විධිවිධළප වෆෆවහවීම පිණිව ් ව නපත්කි

IV.

1951 අංක 25 දරන ඳව වංරක්ණය පිළිබ ආඥා ඳනත
නෂවේ ප්රෂයෝජපය වංරක්පය කිරීම නව ෂවෝ්ළයළම ලෆෆක්වීම ෂශෝ අඩු කිරීම ශළ
ගංලතුෂරන් ශළ නියගෂයන් ලප ශළනි ලලින් ුඩම් ආරක්ළ කර ගෆනීම වඳශළ විධිවිධළප
ෂයෝනු පිණිව නවල ් ආඥළ නපත්කි
4. 1951 අංක 09 දරණ ෙව් යශලිේ (ඳාන) ඳනත
ගවහ ෂශලීම ත්ශපම් කිරීම නියළමපය ෂශෝ නළපය කිරීම ව්ශළ ව නපත්කි ගවහ ෂශලීම්
නළප නපත් යටෂත් එක් පුද්ගෂයකු ෂශෝ ආයත්පයක් එක් ලරකදී ෂකොවහ /ෂ් ස
/ගෆශෆණු ලර්ගෂණ ත් ස ගවහ 15 ට ලඩළ ුලත් කර ගෆනීමට අ්ශවහ කරන්ෂන් පම් ඒ වඳශළ
කෘෂිකර්ම අමළත්යළං ෂ සකම්ෂේ අනුමෆ පය බළ ගත් යුතුය ඒ වඳශළ නශත් ක්රියළලලිය
අනුගමපය කෂ යුතුය

1.

අ්ළ අයදුම්කු  විසිරන් ප්රළෂද්ශීය ෂ සකම් කළර්යළය ෂල පන් අයදුම්නත්ක් බළ ගෆනීම

2.
එම අයදුම්නත් වශ නශත් ලිපිෂ සඛ්ප ග්රළම නිධළරීෂේ නිර්ෂද්ය වහිත්ල ප්රළෂද්ශීය
ෂ සකම් ෂලත් ෂයොමු කිරීම




ුඩෂම් අයි පය වපළථ කරප නිරවු ස ඔප්පුෂද පිටනත් (ශවු ස ෂශෝ ෂපොෂබදු ුඩමක් පම්
නළර්ලකු ලන්ෂේ කෆමෆත්ත් ග්රළම නිධළරී වශ පක ක ලිපියක් මඟින් ුදිපානත් ක
යුතුය
අ්ළ ගවහ පිහිටි ුඩෂම් පිඹුු  පිටනත්
ුඩෂම් ප්රමළවය අක්කර 12 5 ට ලෆඩි පම් නපාවර ලළර්ත්ළල

3.
ප්රළෂද්ශීය කෘෂිකර්ම කමිටුෂද අනුමෆ පය වශ ප්රළෂද්ශීය ෂ සකම්ෂේ නිර්ෂද්ය වහිත්ල
ප්රළෂද්ශීය ෂ සකම් කළර්යළය මඟින් එම අයදුම්නත් දිවහරික් ෂ සකම් ෂලත් ෂයොමු කිරීම
4.
දිවහරික් කෘෂිකර්ම කමිටුෂද අනුමෆ පය වශ දිවහරික් ෂ සකම්ෂේ නිර්ෂද්ය වහිත්ල එම
අයදුම්නත් කෘෂිකර්ම අමළත්යළං ෂ සකම් ෂලත් ෂයොමු කිරීම
5.
ු සලුම් කරප ් ෂකොවහ /ෂ් ස /ගෆශෆණු ලර්ගෂණ ත් ස ගවහ වංඛ්යළල ෂමන් ෂ්ගුවයක්
ෂකොවහ /ෂ් ස /ගෆශෆණු ලර්ගෂණ ත් ස නෆ සිරටුලළ ්න්ලප ෂව අ්ළ අයදුම්කු  ්ෆනුලත් කිරීම

6.
නෆ සිරටුලළ ඇ ප බලට අ්ළ ලළර්ත්ළල ් නසු කෘෂිකර්ම අමළත්යළංෂණ නිධළරීන් විසිරන්
ගවහ ුලත් කර ගෆනීමට ු සලුම් කරප ් වශ නෆ සිරටුලප ් ක්ෂේත්රෂණ නිරීක්ව කටයුතු
සිරදු කිරීම
7.
එම ක්ෂේත්ර නරීක්වයට අ්ළ නිරීක්ව ලළර්ත්ළල අ්ළ ලිපිෂ සඛ්ප වහිත්ල කෘෂිකර්ම
අමළත්යළං ෂ සකම් ෂලත් ෂයොමු කිරීම
8.
කෘෂිකර්ම අමළත්යළං ෂ සකම්ෂේ අනුමෆ පය බළ දුන් නසු අ්ළ ගවහ ුලත් කිරීම වඳශළ
බනත්ර බළ දිය ශෆකි බල දිවහරික් ෂ සකම් ෂලත් ලිතවත්ල ්ෆනුම් දීම

දිවහරික්කය

ප්රළෂද්ශීය ෂ සකම් කළර්යළය

ෂශලීමට අනුමෆ පය බළදුන්
ගවහ ප්රමළවය

5. දුේයකොෂ ලොල යලනුලට විකල්ඳ යබෝෙ ශදුන්ලා දීම.
ලයළනෘ පය
දිවහරික්කය

ක්රියළත්මක කරනු
බප ආයත්පය

ෂලන්කෂ
ප්ර පනළ්ප
(ු  මි

මශනුලර
මළත්ෂ ස

ගම්මිපාවහ
ලගළල

අනපයප කෘෂිකරම
ෂ්නළර්ත්ෂම්න්තුල

ෂනොෂොන්පු ල

වික සන ෂබෝග
ලගළල (බඩ
ුපාගු ෂොකු
ලණු, රටකජු)

දිවහරික් ෂ සකම්
කළර්යළය

කුු වග
පුත්ත්ම

ලගකිය යුතු
නිධළපායළ

රතු ලණු ශළ
ෂ්මහුම් මිපාවහ
ලගළල

ෂනොෂොන්පු ල
දිවහරික් කෘෂිකර්ම
අධයක්
( ෂනොෂොන්පු ල
නළත් කෘෂි කර්ම
ෂ්නළර්ත්ෂම්න්තුල
(ලයඹ)

දිවහරික්
කෘෂිකර්ම
අධයක්
(මශනුලර
ශ්රී ංකළ
මශලෆලි
අධිකළපාය

නිෂයෝජය
කෘෂිකර්ම
අධයක්
( කුු වග)
නිෂයෝජය
කෘෂිකර්ම
අධයක්
( පුත්ත්ම)

17 9966

ෂග
දුම්ෂකො
ලගළෂලන්
ුලත්ලප
ෂශක්ටයළර
ගපප

50

ෂගොවීන්
ගපප

50

34 15

428 947

1230

27 683

42 51

200

