
සහනාධාර මත ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර පෙදාහැරීපේ මාර්පගෝඳපේශය  
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උඳපේඛන 19 

 

 

කන්නය අවසානපේ  පඳොපහොර පතොග ගෙඩා ඳරීක්ෂා කිරීම - පතොග සතයාඳනය 

(උඳපේඛන 20 සේපූර්ණ කිරීම සහා උඳපදස්) 

පගොවිජන පසේවා මධයස්ාාන ගෙඩා ඳරීක්ෂා කිරීම 

I. ගගොවිජන ගසේවා මධ්යසථාානක්  විින් ග ොගහොර ලබා දීම අවස් කල දින ිනට දින 7කට  සුව ග ොගහොර 

ගත්ොග සත්යා න රිකාවය ක මරභ ක කල හැකික. (ගමම දින 7ක කාලක තුල දී සහනාධ්ාර ග ොගහොර ලබා 

දීගභ  රිකාවය කප  ක්් ෂාවට  හසුවන  දිදි  ගත්ොග ග ො හ හා ගබවාව සකසථ කළ තුතු ක.) 

II. ජාතික ග ොගහොර ගේකභ  කාර්කාලගේ දිසථත්රි්  සහකාර අධ්ය් ෂ හා ගගොවිජන සංවර්ධ්න නිගකෝජය   

සහකාර ගකොමසාදිසථ ගහෝ ග ොගහොර විෂකකාර සංවර්ධ්න නිලධ්ාදි ගහෝ ගවන හ නභ  කල නිලධ්ාදිකකු ගග් 

සම්විත් කණ්වාකම්  විින් ගබවා  ක්් ෂාව ිනදුකළ තුතු ක.  

III. ගමහිදී  ක්් ෂා කල තුතු ග ො හ  හ හා ය පිගේඛන  හත්  දිදි ගේ.  

a) ගගොවී්ගේ ග ොගහොර අකදුභ   හ ගගොනුව (ද හත්  ද්ධ්තික තුළි් බාගත් කරග හ ගේඛනක) 

b) සහනාධ්ාර ග ොගහොර නිකු හ කික්ගභ  ලදු ත් 

c) සහනාධ්ාර ග ොගහොර ලැබීභ  ගේඛනක 

d) සහනාධ්ාර ග ොගහොර ගත්ොග ග ොත් 

e) ග ොගහොර ලබා ග හ ගගොවී් පිය බඳ ගත්ොරතුරු අවංගු  OFCG 2  ත්රිකාව 

IV.  ගගොවී්ගේ ග ොගහොර අකදුභ   හ ගේඛනගේ සාභ  ලක්  ලබා ගනිමි් එම ප්රමා  ගගොවී්ට නිකු හ කර 

ඇ හදැයි සහනාධ්ාර ග ොගහොර නිකු හ කික්ගභ  ලදු ත් මගි්  ක්් ෂා කළ තුතු ක. එම ගේඛනගේ ගගොවිකාගේ  

දුරකාන අංකකප අ හසන නිවැරදිව  වතී දැයි  ක්් ෂා කල තුතු ක.  සමහර ගේඛන වල අ හසන  සමාන 

සථවාකාවක්  ග්නා නිසා අ හස්වල සථවාකාවක පිය බඳව සැලකිය ම හ වික තුතු ක. ගමම ග ොගහොර අකදුභ   හ 

ගේඛනක අවසානගේ කෘෂිකර්ම  ර්ගේෂ  හා නිෂථ ාදන සහකාරප කෘෂිකර්ම උ ගද්ශක හා ගගොවි සංවිධ්ාන 

බලකල හ නිලධ්රගක්  විින් අ හස්කර සහතික කර ඇති බවට ගසොකා බැය ක තුතු ක.  

V. සහනාධ්ාර ග ොගහොර  නිකු හකික්ගභ   ලදු ත් මගි් ගගොවී්ට ග ොගහොර නිකු හ කල ප්රමා   ක්් ෂා කල 

හැකික. ගමම ප්රමා  නිවැරදිව සහනාධ්ාර ග ොගහොර ගත්ොග ග ොග හ සටහ් කර ඇ හදැයිනිකැදි  ක්් ෂාව්  

කල තුතු ක. 

VI. සහනාධ්ාර ග ොගහොර ලැබීභ  ගේඛනක ග ොගහොර ලැබීගභ  (GRN) කුවි්ත්ා්ින සමඟ  ක්් ෂා කළ තුතු ක.  

VII. සහනාධ්ාර ග ොගහොර ගත්ොග ග ොගත්හි ලැබීභ ප නිකු හකික්භ  හා ඉතිදි ගත්ොග පිය බද ගත්ොරතුරු  ක්් ෂා කළ 

තුතු ක.  

VIII.  ක්නක අවසානගේදී සහනාධ්ාර ග ොගහොර ගත්ොග ග ොත් හා ගබවාව ගගොවිජන සංවර්ධ්න නිලධ්ාදි හා කාරක 

සකා සාමාජිකක් විින්  ක්් ෂා කර නිවැරදි බවට සහතිකකර අ හස් ත්බා තිබික තුතු ගේ.  

IX. නිකමිත් කාල වල දී උ ගේඛන 14  හා 15  අදාල  ගගොවිජන ගසේවා දිසථත්රි්  කාර්කාල වලට ලබා දී තිගැදැයි 

 ක්් ෂා කළ තුතු ක. 



සහනාධාර මත ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර පෙදාහැරීපේ මාර්පගෝඳපේශය  
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X.  ග ොගහොර ගබවාව මනා ගලස කළමනාකර ක කික්ම අදාල  ාර්ශවගේ වගකීමකි.  ග ොගහොරවල ගු ා හමක 

බව මර් ෂා කර ගනිමි් ගගොවී්ට ගු ා හමකකාවගක් ඉහල ග ොගහොර ලබාදීම සඳහා ග ොගහොර ගබවාවල 

අවම වශගක්  හත් සදහ් මූය ක ල් ෂ ව හ   වතීදැයි  ක්් ෂා කළ තුතු ක. 

a) විවිධ් ග ොගහොර වර්ග ගව් ගව්ව  ගබවා කික්ම 

b)  ැලට් එක්   ගහෝ සුදුසු මවර ක්  මත්  ග ොගහොර ගකොට්ට ගබවා කික්ම 

c) බිම  තිත් වන ග ොගහොර ඉව හ කර පිදිිනදුව ත්බා ගැනීගභ  ක්රමගේදක්  රිකා හමක කික්ම 

d) හිසථ  කවර ග ොගහොර ගබවාව තුය ් ඉව හ කික්ගභ   ක්රමගේදක්  රිකා හමක කික්ම  

e) ග ොගහොර කිරන ත්රාදික සෑම ක්නකකට වර්   ක්රමාංකනක  කර තිබීම 

f) ග ොගහොර කිරන ත්රාදිගේ වාර්ෂික බල ත්රක  ලබා ගගන තිබීම  

g) කකව වය ් ත්නා ඇති ිනකළුම ද්රවය වල මල ගනොබැගඳන තී්ත් මගේ  කර තිබීම 

h)  ළමුව ගබවා  කරන ග ොගහොර  ළමුව ඉව හ කික්මට  හසුවන  දිදි ගබවා කර තිබීම 

i) ගබවාවට දැ්වීභ  පුවරුව්  තිබික තුතු අත්ර  අදාළ ක්නගේ ග ොගහොර නිර්ගද්ශකප ග ොගහොර කාවිත් 

කරන මකාරක මදී වැදග හ කරුණු එහි සදහ් කර තිබීම  

XI.ගත්ොග ග ොත් හා ගබවාව  ක්් ෂා කික්ගම් අනතුරුවප 

1) ගත්ොග ග ොත් හා ගබවාගේ ගශේෂක සමාන නභ  ඒ බව  

ගහෝ 
2) අතිදි් ත් ගහෝ ඌනත්ා  වතී නභ  ඒ බව  

හා  
3) ඉදිදිකට ගගන ම ගශේෂක සඳහ් කළ තුතු ක. 

XII. අවසානගේදී  ක්් ෂ  කණ්වාකම විින් ිනකේල  ක්් ෂා කළ බවට අ හස් කර සහතික කළ තුතු ක.  

XIII.  ිනකළුම ගබවා  ක්් ෂා කික්ගම් අනතුරුව උ ගේඛන 20 අනුව සකසථ  කරන ලද වාර්ත්ාව්  අධ්ය් ෂප 

ජාතික ග ොගහොර ගේකභ  කාර්කාලකට පිට ත්්  සහිත්ව ගගොවිජන සංවර්ධ්න ගකොමසාදිසථ ජනරාේ ගවත් 

ලබාදික තුතු ක. 

XIV. ිනකළුම ගබවා  ක්් ෂා කික්ගම් අනතුරුව ඊලඟ ක්නගේ නිකු හ කරනු ලබන  ග ොගහොර ප්රමා ක තීර ක 

කික්ම සඳහා ගගොවිජන  ගසේවා  මධ්යසථාාන ගබවාවල ග ොගහොර ගශේෂක සදහ්  වාර්ත්ාව්   අදාල රාජය 

ග ොගහොර සමාගම සමාගභ  කැවික තුතු ක.  


