කාබනික වශභාගීත්ල වශතිකකරණ (PGS) නි්පාදකගේ
ගපොගරොන්දුල - ගබෝග ලගාල
මාගේ ඳගසේ , මාගේ ඳවුගේ, මාගේ ප්රජාාගගේ සහ ඳිසසයග ගසෞ්යය  ගඩිදියුණු
කයනු පිණිස මම කාබනික සම්මතය න්ට අනුග ගගා කයන බගට ගඳොගයොන්දු
ගගමි.
1. මම ගගොවිඳගෙහි ජජාග විවිධත්ත්ගය  නඩත්තු කය ගඩිදියුණු කයමි.
2. මම ගනාන්තය එළි කිරීම සහ මළික ඳිසසය ඳද්ධති විනාශය  ගනොකයමි.
3. මම ඳාාංශු ්ාදනගය න් සහ ඳස තදවීගමන් ගඩළකීමට ගගොවිඳගෙහි ගය ෝගය ්රිය ාමාග ග ගනිමි.
4. මම ගගොවිඳගෙහි ඳාාංශු ඳිසසය ඳද්ධති ආයක්ෂා කිරීම සහ ගඩිදියුණු කිරීම කයමි.
5. මම ගබෝග අගගශේෂ ගහෝ ගස්ගකොළන් පුළුස්සා බිම් සඩකසීම ගනොකයමි.
6. මම ගගොවිඳගෙහි ජාෙ සාංයක්ෂණය  සහ ජාෙග තත්ගය  නඩත්තු කයමි.
7. මම විගෘත ඳයාගනය  ව සහ ඕනෑම විටක ගද්ශීය  තත්ගය න්ට අනුගත වීමට හඩකිය ාගඇති බීජා
ඳමණක් භාවිතා කයමි.
8. මම ජාාන ගගනස්කළ ජීවීන් (GMOs) භාවිතා ගනොකයමි.
9. මම ජීගවිදයාත්මක, ගභෞතික හා සාංස්කෘතික කඳරම මිනන් ඳිබගබෝධ, ගේඳඩෙ සහ ගයෝග
ඳාෙනය  කයමි. ගද්ශීය  ශා්, සත්ග නිෂ්ඳාදන සහ ක්ෂුද්රජීවීන්ගගන් නිඳදව ගය දවුම් ඳමණක්
ගය ොදමි.
10. මම කාබනික ප්රගද්ශය ට යූිසය ා ඇතුළු කෘත්රීම ගඳොගහොය ගය දීම ගනොකයමි.
11. මම නාගිසක අඳද්රගය භාවිතා කය සාදන ෙද ගකොම්ගඳොස්්  ගය දීම ගනොකයමි.
12. ඌණතාගය න් සහා ස්ගභාවික මොශ්රය න්ගගන් සහ ස්ගභාවික ආකායගය න් ෙබාගත් ්ීජජා
ගඳොගහොය ඳමණක් මම භාවිතා කයමි.
13. මම කාබනික සහ සාම්ප්රදාිකක ගගොවිඳෙ ගකොටස ගභෞතික, මෙයමය  සහ ගමගහුණම් ගශගය න්
ගගන් කයමි.
14. මම කාබනික සහ සාම්ප්රදාිකක ගගොවිඳෙ ගකොටස අතය අගමගය න් මීටයය ක ආයක්ෂක
කළාඳය ක් සහ ගගාගේ කසට ගඩා කස් ව බාධකය ක් නඩත්තු කයමි.
15. මම කාබනික නිෂ්ඳාදන ඳිසහයණය  කයන ප්රගද්ශගය න් ගගන් කය තහනම් ද්රගය ගබඩා කයමි.
16. මම කාබනික සහ සාම්ප්රදාිකක ප්රගද්ශය  සහා ගගනස් ඉසින ය න්ත්ර භාවිතා කයමි.
17. මම සාම්ප්රදාිකක ගගොවි බිගමහි භාවිතා කයන සිය ළුම ගමගෙම් සහ ගාහන කාබනික ගගොවිඳගෙහි
භාවිතය ට ගඳය මුළුමනින්ම පිිසසිදු කයමි.

18. මම සිය ළුම කාබනික නිෂ්ඳාදන ඳඩහඩියිබග හඳුනාගගන, ඒගා සාම්ප්රදාිකක නිෂ්ඳාදන සමග
සම්බන්ධ වීගමන් ගළකින ආකායය ට ගබඩාකය, ප්රගාහනය  කයමි.
අධීක්ෂණ කණ්ඩාය මක් විසින් මාගේ ගගොවිඳළ විසිත්තය න් කයන බග මා අගගබෝධ කයගගන ඇත.
මාගේ ගාග තා ඉියිසඳත් කිරීමට සහ සතය සහ නිගඩයිය ගතොයතුු  සඩඳීමමට මා ගඳොගයොන්දු ගගමි.
මා විසින් ගමම ගඳොගයොන්දුග කඩ කළගහොත්, තගදුයටත් සහභාගීත්ග සහතිකකයණ රමගේදය  ය ටගත්
කාබනික නිෂ්ඳාදන ගශගය න් මාගේ නිෂ්ඳාදන අගළවි කිරීමට මට හඩකිය ාගක් ගනොෙඩගබන බග මා
අගගබෝධ කය ගතිමි.
ගගොවි මහතාගේ අත්සන:

ියනය :

1. නි්පාදක විව්තරය
1.1 වම්පූර්න නම:
1.2 ලිපිනය:
1.3 ප්රාගීය ය ගමකම් කාර්යාය:

1.4 දිව්තික්කය:

1.5 දුරකථන අ0කය:
2. නි්පාදන කන්ඩායම් විව්තරය
2.1: එකක් ගතෝරන්න
☐ මම තනි පුද්ගෙ නිෂ්ඳාදකගය ක් ගන අතය මා කිසිදු කණ්ඩාය මට අය ත් ගනොගේ.
☐ මම නිෂ්ඳාදක කණ්ඩාය මක සාමාඡිකගය කි මාගේ කන්ඩාය ගම් අන් සාමාඡිකය න් කාබකික ගගා ප්රමිතින්ට
අනුග ගගා කයන බග සහතික කළ හඩක. (අගගබෝධය ක් ඇත 2.2 සහ 2.3)
2.2 නි්පාදන කණ්ඩායගම් නම:
2.3 නි්පාදන කණ්ඩායගම් වාමාඡිකයින් ගණන:
3. ඉඩම පිලිබද විවතරය
3.1 වම්පූර්ණ ඉඩගම් අක්කර ගණන:
3.2 කාබනික ලගාල වදශා ගයොදාගගන ඇති ඉඩම් ප්රමාණය :
3.3 අලවාන ලගයන් කෘතිම ගපොගශොර ඉඩමට ගයදූ ලවර:
3.4 ලගාල පිලිබද විව්තර:
☐ සහේ
☐ ධානයය  හා අගනකුත් යනිෙ ගබෝග
☐ සෘතු ගබෝග
හිසතාගාය ගබෝග
ඳඩෙෑටි
බිම්මේ
බහුගාග ෂික ගබෝග (සිය ේෙ ඳහතින් සදහන් කයන්න)

