කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංේශය
ග ොවිජන සාංේවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුව
ශ්රිජ ලංකාවේ  ලංකු ඹුරු ලංඉ ඩම්වක ලංඵකදේයීතේවය ලංඉහළ ලංන ාවීම ලංසඳහේ ලං2011 ලංඅාව ලං46 ලංදරණ ලං ොවිජන ලංසාවර්ධන ලං( සා
පනතින් ලංසා ෝධිත ලං2000 ලංඅාව ලං46 ලංදරණ ලං ොවිජන ලංසාවර්ධන ලංප න ේ ලංවිධිවිධේන ලංඅ නුව ලංසිදු ලංවරනු ලංකබන

නි

ෝධන) ලං

දනයයි

සේර්ථවව ලංවී ලංව ේ ලංවළ ලංහ කි ලංස ෑම ලංකුඹුරු ලංඉඩමවම ලංඅදේළ ලංව ේ ලංවන්නය ලංතු ළ ලංවී ලංව ේ ලංවළ ලංයු තු ලංඅතර ලං ලං( ොවිජන ලංස ාවර්ධන ලංපන ේ ලං30(1) ලංව න්තිය), ලංඑ සේ ලංවී ලංව ේ ලංවළ ලං නොහ කි ලං
ව ේ ලංවන්නවක ලං හෝ ලංකුඹුරු ලංඉඩම්වක ලංඵකදේයීතේව ලංඉහළ ලංන ාවීම ලංස ඳහේ ලං ොවිජන ලංස ාවර්ධන ලංපන ේ ලංවිධිවිධේන ලංඅනුව ලංපහත ලංසඳහන් ලංඅවස්ථේ ලං යොදේ ලං ත ලංහ කි ලං . ලං

පළමු අවස්ථාව
ස්වභේවිව ලං (උදේ ලං :- ලං ජකය ලං හිඟබව) ලං හෝ ලං වනේ ලං යම් ලං හේතුවක් ලං නිසේ, ලං යම් ලං ව ේ ලං වන්නයක් ලං තුළ ලං කුඹුරු ලං ඉඩමව ලං වී ලං ව ේ ලං කිරීමට ලං අ පො හොසේ ලං වන් න් ලං නම්, ලං ඉහත ලං සඳහන් ලං
ොවිජන ලංසාවර්ධන ලංපන ේ ලං ලං86 ලං(1) ලං(ඌ) ලංව න්තිය ලංයට ේ ලංව ඳවනු ලංකබන ලංඉඩම් ලංහිමි ලං ොවීන් ේ ලංහේ ලංබුක්තිවරුවන් ේ ලංනීතයේනුල ක ලංස්ස්වීමව  ලං(ව ේ ලංවන්න ලංස්ස්වීම) ලං නු ලං
කබන ලංතීරණවකට ලංඅනුල කව, ලංඅදේළ ලංකුඹුරු ලංඉඩ ම් ලංඅදේළ ලංව ේ ලංවන්නය ලංස ඳහේ ලංපමණක් ලංබහුවේර්ෂිව ලං නොවන ලං බෝ  ලං හෝ ලං බෝ යක් ලංව ේ ලංවරනු ලංක බිය ලංහ කිය.
ඉහත ලං සඳහන් ලං කුඹුර ලං හෝ ලං එම ලං කුඹුර ලං අයේ ලං වන ලං කුඹුරු ලං යේය ලං සඳහේ ලං ඉඩම් ලං හිමි ලං ොවීන් ේ ලං හේ ලං බුක්තිවරුවන් ේ ලංස්ස්වීමක් ලං නොප ව ේ වන ලං අවස්ථේ
, ලංප්රය ශ
 ලං ොවි ලං
සාවිධේන  ලංනිර් ශ වකට ලංය ටේව ලංඑම ලංකුඹුරු ලංඉඩ ම් ලංඅදේළ ලංව ේ ලංවන්නය ලංස ඳහේ ලංබ හු ලංවේර්ෂිව ලං ලං නොවන ලං බෝ  ලං හෝ ලං බෝ යක් ලංව ේ ලංකිරීම ලංස ඳහේ ලං ලං ොවිජන ලංස ාවර්ධන ලංපන ේ ලං
30(2) ලංව න්තිය ලංයට ේ ලංඅවසර ලංකබේ ලං ම් ලංබකතක ලංප්රය ශ
 ලංවෂෂිවර්ම ලංපර් ණණ ලංහේ ලංනිණ්පේදන ලංසහවේර ලං (වෂ.ප.නි.ස) ලංවරුන් ලං වත ලං ලංපවරේ ලං  ලංඇත. ලං ම් ලංසඳහේ ලංPL/OFC/01
ආවෂතිය ලංඅදේළ ලංකුඹු ර් ලං ොවියේ ලංවිසින් ලංපුරවේ ලංප්රය ශ
 ලංවෂ.ප.නි. ලංස . ලංවරයේ ලං වත ලංබේරදිය ලංයු තු ලං .

ගෙවන අවස්ථාව
යම් ලං පුරන් ලං කුඹුරව ලං වී ලං හ ර ලං වනේ ලං වෂෂිවේර්මිව ලං බෝ  ලං ව ේ ලං වළ ලං විට ලං ප්රයමේණවේ ලං ඵකදේවක් ලං කබේ ලං ත ලං හ කි ලං බව ලං පනී ලං යන ලං අවස්ථේවව  ලං අදේළ ලං කුඹු ර් ලං ොවියේ ලං විසින් ලං
APL/OFC/02 ආවෂතිය ලංමඟින් ලංඑම ලංකුඹු ර් ලංඑව ලංළඟ ලංවසර ලං3 ලංව ලංවේකයක් ලංස ඳහේ ලංබ හු ලංවේර්ෂිව ලං නොවන ලං බෝ  ලංව ේ ලංකිරීමට ලංඅවසර ලංඉල්කේ ලංසිටී ලංනම්, ලංඒ  ලංස ඳහේ ලං ොවිජන ලංස ාවර්ධන ලං
පන ේ ලං30(3) ලංව න්තිය ලංය ට ේ ලංඅවසර ලංකබේ ලං ම් ලංබ කතක ලංප්රය ශ
 ලං ොවිජන ලංස ාවර්ධන ලංප්රයේ ශශීය ලංනිකධේරීවරයේ ලං වත ලංපවරේ ලං  ලංඇත.

ගතවන අවස්ථාව
යම් ලංපුරන් ලංකුඹුරව ලංවී ලංව ේ ලංකිරීම ලංප්රයේ යෝක ව ලං නොවන ලංබ වට ලං පනී ලංය න ලංඅවස්ථේවව , ලංපරිසර ලංහ ේනියක් ලංසිදු ලං නොවන ලංපරිදි ලංඑම ලංකුඹු ර් ලං ර්ඝ ලංවේලීනව ලංබ හු ලංවේර්ෂිව ලං නොවන ලං බෝ  ලං
ව ේ ලං කිරීමට ලං හෝ ලං වෂෂිවේර්මිව ලං ව ේවන් ලං හ ර ලං * වනේ ලං වෂෂිවේර්මිව ලං වේර්යක් ලං සඳහේ ලං යොදේ ලං නීමට ලං අදහස් ලං වරන ලං අවස්ථේවක , ලං අදේළ ලං කුඹුරු ලං ඉඩ ම් ලං ොවියේ ලං විසින් ලං
APL/OFC/03 ලංආවෂතිය ලංමඟින් ලංඒ ලංසඳහේ ලංඉල්ලීම් ලංවළ ලංයුතු ලංඅතර, ලං ොවිජන ලංසාවර්ධන ලංපන ේ ලං30(3) ලංව න්තිය ලංයට ේ ලංඒ ලංසඳහේ ලංඅවසරය ලංකබේ ලං ම් ලංබකතක ලංදිස්ත්රි/ක් ලං ොවිජන ලං
සාවර්ධන ලංනි යෝජය/ ලංසහවේර ලං වොමසේරිස්වරයේ ලං වත ලංපවරේ ලංඇත. ලං
* ම් ලංයට ේ ලං වනේ ලංවෂෂිවේර්මිව ලංවේර්යයන් ලං කස ලංපහත ලංස ඳහන් ලංවටයුතු ලංහඳුනේ
(අ)

කිරි ලංපට්ටි ලංපේකනය ලංහ ේ ලං

(ආ)

ප ළ ලංහේ ලංපකතුරු ලංතවේන්

(ඇ)

මී ලංම සි ලංපේකනය ලංහ ේ ලංමිරිදිය ලංධීවර ලංවර්මේන්තය

(ඈ)

කුඩේ ලංප්රයමේණ

න ලංඇත. ලං

ොවිපක ලංස තුන් ලංඇති ලංකිරීම

 ලංජක ලං පොකුණු, ලංපතස්, ලං

ොඩවකවල් ලංආ  ලංවෂෂිවේර්මිව ලංපරිසර ලංපශධති ලංඋපේා  ලංඇති ලං

කිරීම
(ඉ)

තේවවේලිව ලංආරක්ෂිත ලං ෂහ, ලංමල් ලංප ළ ලංව ේ ලංකිරීම.

(ඊ)

ව  ලංබ මි, ලංව  ලංපිටි, ලංජක ලංමේර් , ලංජක ලංඋල්පේ, ලංවෂෂි ලංමේවේ ලංආ  ලංජක ලංමූ කේශ්රා ලංස ඳහේ ලංඅව ය ලංරක්ෂිත ලං වන් ලංකිරීම.

හතරවන අවස්ථාව
වී ලංව ේ ලංකිරීම ලංප්රයේ යෝක ව ලං නොවන ලංපුරන් ලංකුඹුරුවක ලංපරිසර ලංහ ේනියක් ලංසිදු ලං නොවන ලං පරිදි ලං ර්ඝවේලීනව ලංබහු ලංවේර්ෂිව ලංසථි
් ර ලං බෝ  ලංව ේ ලංකිරීමට ලං හෝ ලංපරිසර ලංහිතවේමී ලංවන ලංව ේවන් ලං
සඳහේ ලං යොදේ ලං නීමට ලං අදහස් ලං වරන ලං අවස්ථේවක  ලං අදේළ ලං ොවියේ ලංවිසින් ලංAPL/OFC/04  ලං ආවෂතිය ලං මඟින් ලං ඒ ලං සදහේ ලංඉල්ලීම් ලං වළ ලං යුතු ලං අතර, ලං ඒ ලං සඳහේ ලංවන ලං අවසරය ලං ොවිජන ලං
සාවර්ධන ලං වොමසේරිස් ලංජනරේල්වරයේ ලංවිසින් ලංකබේ ලං මට ලංවටයුතු ලංවරනු ලංඇත.
යම් ලං ොවිමහතකු ලංඉහත ලංසඳහන් ලංඅවස්ථේ ලංහතර ලංයට ේ ලංකුඹුරු ලංඉඩම්වක ලංවී ලංව ේව ලංහ ර ලං වනේ ලංවෂෂිවේර්මිව ලංවටයුතු ලං හෝ ලංවනව ේවන් ලංසඳහේ ලං යොදේ ලං නීමට ලංඅදහස් ලං වරන් න් ලං
නම් ලංඊට ලංඅදේළ ලංඅයදුම්පේ ලංහ ේ ලංඋප දස් ලංකුඹුර ලංපිහිටි ලං ොවිජන ලං සේවේ ලංබකප්රය ශ
 ලංපිහිටේ ලංඇති ලං ොවිජන ලං සේවේ ලංමධයස්ථේන යන් ලං හෝ ලං ොවිජන ලංස ාවර්ධන ලං දපේර්ත ම්න්තු  ලං
නික ලං වබ් ලංඅඩවි යන් ලං(www. agrariandept.gov.lk) කබේ ලං ත ලංහ කි .
විවිධ ලං බෝ  ලංවර්  ලංව ේ ලංකිරීම ලංස ඳහේ ලංපේේති ලංස වසීමට ලංසු දුසු ලංබි ම් ලංස වස් ලංකිරී ම් ලංක්රශම ලංඅදේක ලංකුඹුරු ලංඉඩම ලංතුළ ලංහ දුන්වේ ලං මට ලං ම් ලංය ට ේ ලංඅවසර ලංතිබුණද, ලංපිටතින් ලංපස් ලං යොදේ ලංකුඹුරු ලං
ඉඩම් ලංපිරවීම, ලංකුඹුරු ලංඉඩ මන් ලංපස් ලං ඉවේ ලංකිරීම, ලංකුඹුරු ලංඉඩ ම් ලංපස් ලං යොදේ ලං නිමින් ලංව ලි ලංනිස්ස ේරණය ලංකිරීම ලං මන්ම ලංකුඹුරු ලංඉඩ ම් ලංස්ථිර ලං ොඩන ඟිලි ලංඉදි ලංකිරීම ලංසඳහේ ලං මම ලං
ක්රි යේවලිය ලංමඟින් ලංඅවසර ලං නොක බන ලංඅතර, ලංඑව නි ලංවටයුතු ලංසඳහේ ලංඅවසර ලංකබේ ලං නීමට ලං ම තක් ලංප වති ලංක්රශම දය ලංඅනු මනය ලංවළ ලංයුතු ලං . ලං ලං
ඉහත ලංඋප දස් ලං2018- ලංඅ

ෝස්තු ලංමස ලං27 ලංවන ලංදින ලංසි ට ලංක්රි යේේමව ලංවන ලංබ වද ලංව ඩිදුරටේ ලංද නුම් ලං දමි.

දිනය ලං:- 2018.10.04
ඩබ්.එේ.එේ.බී. වීරගසේකර
ග ොවිජන සාංේවර්ධන ගකොමසාරිස් ජනරාල්

