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1 රජප  ප ොපහොර සහනානාර ප්රතිප ්තතිපයාව 
 
1.1 හවක්ටඹාය හදකක (02) උඳරිභ සීභාකට ඹටත්, වී ගා කයන හගොවීන්, වී 

ගා වා හඳොහවොය හනොමිරහේ රැබීභට හිමිකම් රඵයි. 
1.2 හවක්ටඹාර් හදකකට (02) ඩා වී ගා කයන හගොවීන් කඩිනමින් වඳුනාගැනීභට 

ැඩපිළිහරක් හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල් විසින් හඹදිඹ යුතුඹ. 
එභ හගොවීන්හේ හතොයතුරු ඇතුරත් දත්ත ඳද්ධතිඹක් ක්කය හභභ 
අභාතාංලඹ හත එවීභට කටයුතු කිරීභ අල හ .   

1.3 වී ගා වා හඳොහවොය වනාධායඹට අඹදුම් කයන හගොවින් ඳවත වන් 
අලතා ුරයා තිියඹ යුතුඹ. 

1.3.1 කලින් කරට යාජ ් යතිඳත්තිඹ අනු හගොවීන් විසින් ුරයාලිඹ යුතු ඵ 
නිඹභ කය ඇති ඹම් ක්රිඹාකායකම් ඳ න නම්  ා ම්පූර්ණ කය තිබීභ. 

1.3.2 වී හගොවිතැන කයන කුඹුරු ඉඩභ පිහිටි ප්රහද්ලඹට අදාර හගොවි ංවිධානහේ 
ාභාජිකත්ඹ රඵා තිබීභ වා වී ගාට හඳොහවොය වනාධායඹ රඵා 
ගැනීභ වා අදාර හගොවි ංවිධානහේ නිර්හද්ලඹ රැබී තිබීභ. 

1.4 කිසිඹම් ගා කන්නඹක රඵා ගත් හඳොහවොය එභ කන්නඹ තුශ දී ගාට 
හඹදීභට  හනොවැකි අ්ථා ර දී,    ඵ කන්නහේ අානඹට හඳය හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරී හත ලිඛිත දැන්විඹ යුතු අතය, එශහමන 
කන්නහේ දී වනාධාය භත හඳොහවොය හිමිකභ රැහඵන්හන් ඳසුගිඹ කන්නහේ 
ඉතිරි ඇති එභ හඳොහවොය ප්රභාණඹ අඩු කිරීහභනි. එහේ ලිඛිත  හනොදන්ා 
තිබීභ ංචනික ක්රිඹාක් න අතය   ම්ඵන්ධහඹන් දි්ත්රික් හඳොහවොය 
ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුට නීතිඹ අනු කටයුතු කශ වැකිඹ.  

1.5  වනාධාය භත රඵා හදන හඳොහවොය හතොග නිඹමිත ගාට හඹොදන හතක් න 
ැඳයුම් ක්රිඹාලිහේ දී හඳොහවොය හතොගහේ ආයක්ා පිළිඵ පූර්ණ ගකීභ   
  අථ්ාහ  බායකායත්ඹ දයන ආඹතනඹ විසින් දැරිඹ යුතුඹ. 

1.6 වනාධාය භත රඵා හදන හඳොහවොය නිඹමිත ගාට හඹොදන හතක් එඹ යජහේ 
හඳොදු හද්ඳරක් හේ රකා කටයුතු කශ යුතු හ . යජහේ වනාධාය ඹටහත් 
හගොවි ජනතාට හදනු රඵන හඳොහවොය, 1988 අංක 76 දයන (ංහලෝධන) 
ඳනතින් ංහලෝධිත 1982 අංක 12 දයන හඳොදු හද්ඳශ විහඹහි කයනු රඵන 
ැයදි පිළිඵ ඳනහත් 12 න ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු 5(අ) ගන්තිඹ 
ඹටහත් හඳොදු හද්ඳශ ලහඹන් ගැහනන යජහේ හද්ඳශකි. එඵැවින් වනාධාය 
භත හඵදා වරිනු රඵන හඳොහවොය අහ්ක්ෂිත හගොවි ජනතා විසින් තත්කාර්ඹ 
වා ඳභණක් හඹොදා ගත යුතු අතය එයින් ඵැවැය න අථ්ාන්හි දී 
ංහලෝධිත 1982 අංක 12 දයන හඳොදු හද්ඳර විහඹහි කයනු රඵන ැයදි පිළිඵ 
ඳනත අදාශ කය ගත යුතු ඵ දන්මි. තද, වනාධාය භත හඵදා වරිනු රඵන 
හඳොහවොය ම්ඵන්ධහඹන් කයනු රඵන ැයදි භැඩලීභ වා හඳොලි ්විභර්ලන 
සිදු කිරීභට අල පිඹය හගන එකී විභර්ලන වා නනතික ක්රිඹා භාර්ග වා 
අල වාඹන් රඵා හදන හරත් දන්මි.හභභ කාර්ඹඹ ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධ් ඹක්යඹා, ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ 
දි්ත්රික් වකාය අධක්රුන්, හගොවිජන ංර්ධන හදඳාර්තහම්න්තුහ  
නිරධාරීන් වා යාජ හඳොහවොය භාගම් ර නිරධාරීන් විසින් වහඹෝගහඹන් 
සිදුකිරීභට ගඵරා යුතුඹ.  
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2 සහනානාර මත ලැපෙන ප ොපහොර ප්රමාණයාව 
 
2.1 කෘෂිකර්භ හදඳාර්තහම්න්තු ඹටහත් ඳතින, වී ඳර්හේණ වා ංර්ධන 

ආඹතනඹ විසින් වී ගා කයන  කීඹ භුමි ප්රභාණඹකට හඹදිඹ යුතු හඳොහවොය 
ප්රභාණ නිර්හද්ල කය ඇත. එභ හඳොහවොය නිර්හද්ල ඳදනම් කය ගනිමින් 
හඳොහවොය වනාධාය ැඩටවනට උඳහඹෝගි කය ගැනීභ වා නිල්චඹ කශ 
නිර්හද්ල අනු ක ් කශ හඳොහවොය හඵදා වැරීහම් ැරැ්භ කෘෂිකර්භ 
අධක් ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ල භත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි ්
ජනයාල්යඹා විසින් ප්රකාලඹට ඳත් කයනු රැහේ. 

2.2 වනාධාය භත හඳොහවොය රඵා  ගැනීභට හිමිකභ ඇති හගොවීන්ට හඳොහවොය 
ැඳයිඹ යුත්හත් එභ හගොවීන් ගා කයන කුඹුරු ඉඩම් ප්රභාණඹ වා එඹට අදාර 
හඳොහවොය නිර්හද්ලඹ අනු නිඹමිත හඳොහවොය ප්රභාණඹ ඳභණි. 

2.3 හභභ කුභන හඳොහවොය නිර්හද්ලඹක් බාවිතා කශ ද කන්නඹ තුශ හඳෝණ 
ඌණතාඹන් වඳුනාගන්නා ඕනෑභ අ්ථාක අල ඳරිදි හඳොහවොය නිර්හද්ල 
හන් කිරීභට කෘෂිකර්භ අධක් ජනයාල්යඹාට ඵරඹ හිමි හ .   අනු 
එැනි අ්ථාර දී අතිහර්ක හඳොහවොය ප්රභාණඹන් කෘෂිකර්භ අධක් 
ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ල භත දි්ත්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   
වකාය හකොභාරි්හේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීහභන් අනතුරු  හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීයඹා විසින් යාජ හඳොහවොය භාගම් හතින් 
ඇනවුම් කශ යුතුඹ.  

 

3 සහනානාර ප ොපහොර ලො ගැනීම සහ පෙදා හැරීපේ ක්රියාවාවයේයාව 
 
3.1   යජහේ ප්රතිඳත්ති  නය ණඹ අනු හගොවීන් හත රඵාහදන හඳොහවොය, ඳරිවයණ වා 

හභහවයුම් විඹදභකට ඹටත් හගොවිජන හේා භධ්ථාන ලින් යාජ 
හඳොහවොය භාගම් වයවා රඵාහගන හගොවින්ට නිකුත් කශ යුතුඹ.  

3.2   යජහේ හඳොහවොය භාගම් විසින් ප්රම්ඳාදන ක්රිඹාභාර්ග අනුගභනඹ කයමින් 
හතෝයාගත් හද්ශීඹ ැඳයුම්කරුන් භඟ ගිවිසුම්රට එශඹිඹ යුතුහ . 

3.3   ඉවත හද්ශීඹ ැඳයුම්කරුන් නිල්ඳාදකඹන් විසින් ැඳයීභට නිඹමිත හඳොහවොය 
ප්රභාණඹ, හගොවිජන හේා ඵර ප්රහද්ලඹ ව ඳරිඹ අනු හඳොහවොය හතොගහේ 
ටිනාකභ ඇතුරත් අදාර ැඳයුම්කරුන් හත මිරදී ගැනීහම් ඇණවුභක් 
(Purchasing order) යජහේ හඳොහවොය  භාගම් භඟින් නිකුත් කශ යුතුහ . 

3.4   ැඳයුම්කරුන් හඳොහවොය හතොගඹ ැඳයීභට හඳය කාණ්ඩ අනු අදාර 
හඳොහවොය හතොගඹ නිඹමිත ප්රමිතිඹට අනුකර ඵට නාථ කිරීභ දවා ජාතික 
හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ අනුකරතා වතිකඹ රඵා ගැනිභ අනිාර්ඹ හ . 
ැඳයුම් හතොගඹට අදාර ඉන්හොයිඳ්ත් ැඳයුම්කරු විසින් යාජ  හඳොහවොය 
භාගම් හත බායදිඹ යුතු අතය,ඳවත දවන් හතොයතුරු එහි අන්තර්ගත විඹ 
යුතුඹ. 

කාණ්ඩ අංකඹ, (කාණ්ඩ අංකඹට අදාර ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරඹ විසින් නිකුත් කයන රද අහරවි අනුභැතිඹ හම් වයවා තවරු 
කය ගැනීභට වැකිවිඹ යුතුඹ.) ප්රභාණඹ,හගොවිජන හේා ඵර ප්රහද්ලඹ, 
ඳරිඹ, ටිනාකභ, ප්රාවනඹ කයන රද ාවනහේ ව රිඹදුරුහේ 
හතොයතුරු.  
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3.5   හභහිදී යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින් අල හඳොහවොය හතොග හගොවිජන හේා 
භධ් ඹ්ථාන හතටභ හගන හගො ් ඵාය දිඹ යුතු ඹ. ඊට අදාර ඳරිවයණ වා 
හභහවයුම් විඹදභ හභභ අභාතාංලඹ විසින්  නයණඹ කයනු ඇත.  ඉවත වන් 
ෑභ අ්ථාකදීභ හඳොහවොය ඳැටවීභ, යාජ හඳොහවොය භාගම්ර විඹදමින් 
කශ   යුතුඹ. 

3.6   ආනයනය කරන  ය         ර      න    ල  භධථ්ාන  ල  
ප්රාවනඹ      ල    ඒ ඒ      න    ල  භධථ්ානඹට      ර    
හඳොහවොය භාගම් විසින්   කශ     ය. හගොවිජන හේා භධ් ඹ්ථාන 
ගඵඩාහ දී හවෝ හගොවින්ට නිකුත් කිරිහම් හක්න්ද්රගත ්ථානඹකදී හගොවින් 
විසින් රඵා ගන්නා හඳොහවොය, සිඹ ගම් ප්රහද්ල දක්ා ඳවසුහන් වා අඩු විඹදමින් 
් යාවනඹ කය ගැනිභට අල ම්ඵන්ධීකයණ වාඹ අදාර හගොවි ංවිධානඹ, 
කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරී ව හගොවිජන ංර්ධන 
ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි විසින් රඵා දිඹ යුතුඹ. හභහිදී අදාර හගොවි ංවිධානඹ 
      ර ප්රාවනඹ වා හගොවින්හගන් ඹම් ප්රාවන විඹදභක් අඹකයන්හන් 
නම්   වා හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹා විසින් නිකුත් 
කයනු රඵන භාර්හගෝඳහද්ලඹට අනු නිසි අනුභැතිඹ රඵාගත යුතුඹ. 

3.7    හද්ශීඹ නිඳ්ාදකයින්හේ නි්ඳාදන භඟින් හඳොහවොය ඳඹන අථ්ාරදී, හභභ 
භාර්හගෝඳහද්ලහේ 7 න ඳරිච්හේදහේ වන් ඳරිදි  හඳොහවොයර ප්රමිති 
ඳාරනඹ ම්ඵන්ධ ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ භගින් නිකුත් කශ 
අනුකරතා වතිකඹ රැබීහභන් අනතුරු ඳභණක් අදාශ යාජ හඳොහවොය 
භාගහභහි එකඟතාඹ  භත   එභ ම්පූර්ණ හඳොහවොය ප්රභාණඹභ හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීහේ ම්ඵන්ධීකයණඹ ඹටහත් හගොවීන්හේ   නිල්චිත 
හක්න්ද්රගත ්ථානරට ප්රාවනඹ කය දීභට එභ හද්ශීඹ හඳොහවොය නි්ඳාදකඹා 
ගඵරාගත යුතුඹ. හගොවීන් හතට හඵදාවරින රද හඳොහවොය ප්රභාණඹට අදාශ 
බාණ්ඩ රැබීහම් කුවිතාන්සිඹ (GRN) කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන 
වකාය නිරධාරීහේ ව හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීහේ අත්න් 
හිත විඹ යුතුඹ. ඉන් පිටඳතක් අදාශ හඳොහවොය භාගභ හත ඉදිරිඳත් කිරීභට 
කටයුතු කශ යුතුඹ. (බාණ්ඩ බායගැනිහම් ඳත්රිකාහ  මුල් පිටඳත 
ැඳයුම්කරුහේ පිටඳත හරත් හදැනි පිටඳත යාජ හඳොහවොය භාගහම් 
පිටඳත හරත් වන් වී තිියඹ යුතුඹ. 
එභ කාර්ඹඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරී හේ හවෝ 
කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරීන් හනොභැති ප්රහද්ලර 
ග්රාභ නිරධාරීහේ අධීක්ණඹ ඹටහත් සිදු කශ යුතුඹ. හම් අ්ථාහ  දී 3.8.2.9 
හේදහේ ඳරිදි හඳොහවොය නිකුත් කිරීහම් රදුඳත  (උඳහල්ඛන 02) අනු නිකුත් 
කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. ෑභ කන්නඹකටභ අදාර න හඳොහවොයර  ල     
මිර ගණන් අභාතාංලඹ භගින් එභ කන්නඹට අදාර නිකුත්කයන 
චක්රහල්ඛහේ වන් කශ යුතුඹ. 

3.8  වනාධාය හඳොහවොය අඹදුම් කිරීභ 
3.8.1  වනාධාය හඳොහවොය රඵා හගන හඵදාවැරිභට ඉදිරිඳත් න හගොවිජන 

හේා භධථ්ාන විසින් සිඹ ඵරප්රහද්ලහේ කන්නඹ ආයම්බ කිරීභට අභ 
ති හදකකට හඳය අලතාඹ වන්කය ලිඛිත ඉල්ලීභක් යාජ 
හඳොහවොය භාගම් හත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.   අනු යාජ හඳොහවොය 
භාගම් විසින් හඳොහවොය හඵදාවැරීභ සිදුකයනු රැහේ. 

3.8.2  හගොවීන් විසින්  වනාධාය හඳොහවොය අඹදුම් කිරිහම් දී,  



වී වගාව සඳහා ප ොපහොර පෙදාහැරීපේ මාර්පගෝ පේශයාව : 01 / 2021 
 

5 
 

3.8.2.1 හගොවිජන හේා භධ්ථාන හත ග්රාභ නිරධාරී ම් භටමටමින් එනු 
රඵන හගොවීන්හේ රැයි්තු ඳදනම් කය හගන ඉවත 2.1 හි වන් 
හඳොහවොය නිර්හද්ල භත හගොවීන් හත හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ සිදු කශ 
යුතුඹ. 

3.8.2.2 ම් භටමටමින් ඳසුගිඹ කන්නර හඳොහවොය රඵා ගත් හගොවීන්හේ 
හතොයතුරුඇතුශත්රැයිත්ුhttp://www.aginfo.agrimin.gov.lk/MAH
A/Download-2021 ඵැඳිඹ (Link) භඟින් ඵාගත කය ගැනීභට 
ඳවසුකම් ා ඇත. 

3.8.2.3 කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන්   ංර්ධන 
නිරධාරීන්   ග්රාභ නිරධාරීන්   භවැලි  කක කශභනාකරු විසින් තභ 
ග්රාභහේා ම්රට අදාශ හගොවීන්හේ රැයිත්ුර දෘඪ පිටඳත් 
රඵාගත යුතුඹ.  

3.8.2.4 එභ රැයිත්ුහ  ඹම් හගොවි භවහතකුට අදාශ  නයහේ දකුණු ඳසින් කෘෂි 
හද්ලගුණික කරාඳඹ, ාරි ක්රභඹ, ගා භූමි ප්රභාණඹ, අල හඳොහවොය 
ප්රභාණඹ වා හගොවි භවතා හේ අත්න   භවඳට ඇඟිලි ශකුණ ටවන් 
කිරීභ වා ථ්ාන හන් කය ඇත. 

3.8.2.5 හඳොහවොය රඵා ගන්නා හගොවීන්හේ හතොයතුරු ඇතුශත් රැයිත්ුර 
නියදතාඹ පිළිඵ ක්හේ්ර කමිටුහ  නිරධාරීන් විසින් අත්න් 
තඵා වතික කශ යුතුඹ. 

3.8.2.6 වනාධාය හඳොහවොය රඵාදීභට සුදුසු හගොවීන් නිර්හද්ල කිරීභට 
ඳත්කයන ක්හේ්ර කමිටු, කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන 
වකාය, කෘෂිකර්භ උඳහද්ලක, හගොවිජන හේා භධථ්ානඹ හත 
අනුයුක්ත කයන රද ංර්ධන නිරධාරී වා හගොවි ංවිධාන බාඳති   
හල්කම් ඹන නිරධාරීන්හගන් භන්විත විඹ යුතුඹ. 
3.8.2.6.1 කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නිඳ්ාදන වකාය නිරධාරීන් 

හනොභැති ප්රහද්ලර කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන 
වකාය නිරධාරීන් හනුට හම් වා ග්රාභ නිරධාරී 
ආහද්ල කශ යුතුඹ.  

3.8.2.6.2 භවැලි ඵර ප්රහද්ල ම්ඵන්ධහඹන් න කල් හි ඉවත 
3.8.2.6. හි වන් හගොවිජන හේා භධථ්ානර 
ංර්ධන නිරධාරීන් හනුට භවැලි  කක කශභනාකරු 
ද හභභ ක්හේ්ර කමිටුහ  ාභාජිකහඹකු විඹ යුතුඹ. 

3.8.2.7 ඹම් හගොවි භවතකු වනාධාය හඳොහවොය ඉල්ලුම් කිරීහම් දී ඉවත 
රැයිත්ුහ  ඔහුට අදාර හතොයතුරු නිැයදි ඇතුශත් කිරීහභන් ඳසු 
හගොවි භවතාහේ අත්න රඵාගත යුතුඹ.  

3.8.2.8 ඉවත 3.8.2.6. හි ක්හේ්ර නිරධාරීන් විසින් රඵා හදන හතොයතුරු 
හගොවිජන හේා භධ්ථානහේ දී ඳරිගණකගත කශ යුතුඹ. 

3.8.2.9 ඉන් ඳසු අදාශ කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නිඳ්ාදන වකාය නිරධාරි 
විසින් හඳොහවොය රඵා ගැනීභ පිණි රදු ඳතක් (උඳහල්ඛන 01) හගොවි 
භවතා හත නිකුත් කශ යුතුඹ. එභ රදු ඳත හගොවිජන හේා 
භධථ්ානඹට රඵා දීහභන් ඳසු ඔහු හත අල හඳොහවොය ප්රභාණඹ 
රඵා දිඹ යුතුඹ. හගොවීන් හත හනොමිරහේ හඳොහවොය නිකුත් කිරීහම් දී 
අංක හිත විධිභත් රදුඳතක් (උඳහල්ඛන 02)  රඵාදිඹ යුතු අතය එහි 
හගොවි භවතාහේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ, DO හක්ත 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/MAHA/Download-2021
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අංකඹ, හඳොහවොය ර්ගඹ වා හඳොහවොය ප්රභාණඹ වන් කය හඳොහවොය 
නිකුත් කයන නිරධාරිඹාහේ නභ, අත්න වා දිනඹ හඹොදා ආඹතනහේ 
මුද්රා වා “හනොමිරහේ නිකුත් කයන රදී” හර ටවන් කර යුතුඹ. 

3.8.2.10 ඉවත 3.8.2.8. හි වන් හතොයතුරු ෑභ භාඹක් අානහේභ 
දත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් කිරීභ පිණි හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ 
නිරධාරී විසින් හගොවිජන ංර්ධන දි්ත්රික් කාර්ඹාරඹ හත රඵා දිඹ 
යුතුඹ. දි්ත්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ වකාය 
හකොභාරි් විසින් ෑභ භාඹකභ ප්රගතිඹ 
http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/MAHA/Progress-2021 
ම්ඵන්ධතාඹ උඳහඹෝගී කය ගනිමින් අදාශ භාඹ අන් වී දින 
දවඹ (10) ක් ඇතුශත දත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ. එහේ 
නිඹමිත ඳරිදි හතොයතුරු රඵා හනොහදන හගොවිජන හේා භධථ්ාන 
වඳුනා හගන අල ක්රිඹභාර්ග ගැනීභ දිත්්රික් හගොවිජන ංර්ධන 
නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි් විසින් සිදු කශ යුතුඹ. අල නම් 
හතොයතුරු රඵා හදන හතක් අදාශ හගොවිජන හේා භධ්ථාන හත 
හඳොහවොය හතොග රඵාදීභ තාකාලික අත්හිටුවීභ වුද  සිදු කශ වැකි 
හ . 

3.8.2.11 දත්ත ඳද්ධතිඹ තුශ හභහතක් ඇතුශත් හනොභැති හගොවීන් 
වනාධාය හඳොහවොය වා ඉල්ලුම් කයන අ්ථාර දී ඔවුන්හේ 
හතොයතුරු අලුතින් දත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් කශ වැකි නමුදු එහේ 
කිරීභට හඳය අදාශ හගොවි භවතාහගන් හඳොහවොය අඹදුම්ඳ්රඹක් 
(උඳහල්ඛන 03) රඵා හගන ඔහු හත වනාධාය හඳහවොය 
නිකුත්කිරීභ සුදුසු ඵට ඉවත ක්හේ්ර කමිටුහ  නිර්හද්ලඹ භත 
හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරී විසින් තභ අත්න හඹොදා 
වතික විඹ යුතුඹ. 

3.8.2.12 න හගොවීන්හේ නාභ හල්ඛන දි්ත්රික් හගොවිජන ංර්ධන 
නිහඹෝජ වකාය හකොභාරි්හේ නිර්හද්ලඹ හිත දත්ත ඳද්ධතිඹට 
ඇතුශත් කශ යුතුඹ.       

3.9  වනාධාය භත හඳොහවොය ඳඹා ගැනීභට හිමිකභ ඇති හගොවීන් පි ළිඵ 
හතොයතුරු කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන් විසින් හවෝ එභ 
නිරධාරින් හේහේ හඹොදා හනොභැති ප්රහද්ලරදී හඳොහවොය හඵදා වැරීභ 
ම්ඵන්ධීකයණඹ වා ඳත් කශ නිරධාරීන් විසින් රඵා දිඹ යුතුඹ. 

3.10  වී ගා වා හඳොහවොය නිර්හද්ලඹන් අනු හඳොහවොය අඹදුම් කයන ඵ  වා 
හගොවීන් නිැයදි හඳොහවොය ප්රභාණඹ ඳඹා හගන වී ගාට හඹොදන ඵ 
තවවුරු කිරීහම් ැඩපිළිහරක් කෘෂිකර්භ උඳහද්ලකරුන්  කෘෂිකර්භ 
ඳර්හේණ වා නිඳ්ාදන වකාය  නිරධාරින් විසින් හඹදීභ අතාල හ . 

3.11 හගොවීන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන හඳොහවොය අඹදුම්ඳ්රර වන් හතොයතුරුර 
නියදතාඹ ඳරික්ාකය තවවුරු කයහගන හගොවින්හේ නම්, ගා කයන 
කුඹුරුර නම් වා ප්රභාණඹන් වා   වා හිමි හඳොහවොය ප්රභාණඹන් ඇතුශත් 
හල්ඛනඹක් සිඹ ඵර ප්රහද්ලඹ වා කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන 
වකාය විසින් හවෝ එභ නිරධාරින් හේහේ හඹොදා හනොභැති ප්රහද්ලර අදාර 
නිරධාරීන් විසින් පිළිහඹර කය ග්රාභ නිරධාරි කාර්ඹාරඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ 
වා නි්ඳාදන වකාය කාර්ඹාරඹ, හගොවි ංවි ධානහේ බාඳතිහේ නි හවෝ 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/MAHA/Progress-2021
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කාර්ඹාරඹ ව භවැලි ඵර ප්රහද්ලර  කක කශභනාකයණ කාර්ඹාරඹ ඹන 
්ථානර ප්රසිද්ධ කශ යුතු හ . 

3.12 හභභ හල්ඛනර වන් හතොයතුරු ම්ඵන්ධහඹන් ඉදිරිඳත් න භවජන 
විහයෝධතා ඳරික්ා කය නියදතාඹ තවවුරු න ැඩපිළිහරක් හඹදිභට 
හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ නිරධාරි වා කෘෂිකර්භ උඳහද්ලක ව භවැලි 
ඵර ප්රහද්ලර හකොටමඨා කශභනාකරු  කාඵද්ධ කටයුතු කශ යුතු හ . 

3.13  භවැලි ඵර ප්රහද්ලර වනාධාය හඳොහවොය හිමි හගොවින්හේ නාභ 
හල්ඛනඹක්, හගොවිඹාහේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ, කුඹුරු 
ඉඩහම් ප්රභාණඹ (හවක්ටඹාර් ලින්), පිහිීභ නිල්චඹ කය ගත වැකි හතොයතුරු, 
හගොවි භවතාහේ දුයකථන අංකඹ වා නිඹමිත හඳොහවොය ප්රභාණඹ ඇතුශත් න 
ඳරිදි  කක කශභනාකරු විසින් ක් කය අත්න ව නිර මුද්රා හඹොදා 
නියදතාඹ තවවුරු කිරීභ පිණි හකොටමඨා කශභනාකරුහේ ද අත්න ව 
නිර මුද්රා රඵාහගන අදාශ හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි හත 
ඉදිරිඳත් කශ යුතු හ . එභ නාභ හල්ඛනහේ පිටඳත් හගොවිජන ංර්ධන 
හකොභාරි් ජනයාල් හත වා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක් 
හත හඹොමු කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ.  

 
4 පගොවින්ට සහනානාර මත ප ොපහොර නිකු්ත කිරිම 

 
4.1   1988 අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් කිරිහම් ඳනහත් අංක 18 න ගන්තිඹ 

අනු සිඹ ගා භුමිඹ වා නීතානුකර හිමිකභ ඇති හඳොහවොය ප්රභාණඹට ඩා 
ැඩි හඳොහවොය ප්රභාණඹක් හවෝ නිඹමිත හඳොහවොය ් යභාණඹ යකට ැඩි 
කාරඹක් න්තකහේ තඵා ගැනීභ නීති විහයෝධි හ . 

4.2 වනාධාය හඳොහවොය ඳඹා ගැනීභට හිමිකභ ඇති සිඹලු හගොවීන් එශහමන 
කන්නඹ වා හඳොහවොය අඹදුම් කිරීහම්දී ඳසුගිඹ කන්නඹ වා රඵා ගන්නා 
රදු කිසිඹම් හවේතුක් භත ගාට හනොහඹොදා ඉතිරි ඳතින හඳොහවොය 
ප්රභාණඹන් වන් කශ යුතු අතය, එශහමන කන්නඹ වා හිමිකභ ඇති 
හඳොහවොය ප්රභාණහඹන් ඳසුගිඹ කන්නහේ ඉතිරි වී ඇති ප්රභාණඹ අඩු කය එභ 
හන ඳභණක් හගොවීන්ට නිකුත් කශ යුතුඹ.  

4.3  ඹම් හගොවිඹකු එකභ කන්නඹක දී භවා ාරි, සුළු ාරි වා ර්ා හඳෝෂිත ඹන 
ාරි ක්රභ එකකට ඩා ැඩි ගණනක හන් හන් වී ගා කයන අ්ථාර දී, 
ඔහු ගා කයන මුළු ගා ියම් ප්රභාණඹ හවක්ටඹාය හදක (02) (අක්කය 05) 
හනොඉක්භන හර එක යකට ැඩි ාය ගණනක දී එභ හගොවිඹාට වනාධාය 
හඳොහවොය ඉල්ලුම් කශ වැකි හ . (එක් යකට ැඩි ාය ගණනක දී ඔහු හේ නභ 
රැයිත්ුට ඇතුශත් කශ වැකිඹ.) එහවත්   ෑභ අථ්ාකදීභ හගොවිඹා හේ 
වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ වා DO අනුක්රමික අංකඹ එකභ විඹ යුතුඹ. ඹම් හගොවි 
භවහතකු මීට හඳය කන්නඹක දී හඳොහවොය වනාධායඹ වා ලිඹාඳදිංචි වී 
ඔහුහේ හතොයතුරු දත්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් කය ඇත්නම් ඔහුහගන් න 
ඉල්ලුම්ඳ්රඹක් රඵා ගැනීභ අල හනොන අතය ඔහුහේ DO අනුක්රමික අංකඹ 
ඇතුළු අහනකුත් අල හතොයතුරු ආකෘති ඳ්රහේ ටවන් කිරීභ ප්රභාණත් හ . 

4.4 භවැලි ඵර ප්රහද්ල ර වනාධාය හඳොහවොය හිමි හගොවීන්ට හඳොහවොය නිකුත්   
කශ යුත්හත්  කක කශභනාකරු විසින් ක් කය අත්න ව නිර මුද්රා 
හඹොදා නියදතාඹ තවවුරු කිරීභ පිණි හකොටමඨා කශභනාකරුහේ ද 
අත්න ව නිර මුද්රා හඹොදා අදාශ හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ නිරධාරි 
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හත ඉදිරිඳත් කය ඇති හගොවින්හේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ, 
කුඹුරු ඉඩහම් ප්රභාණඹ (හවක්ටඹාර් ලින්), පිහිීභ නිලච්ඹ කය ගත වැකි 
හතොයතුරු, දුයකථන අංකඹ වා නිඹමිත හඳොහවොය ප්රභාණඹ ඇතුශත් න 
හල්ඛනඹ ඳදනම් කය ගනිමිනි. 

4.5 ෑභ හගොවිජන හේා භධථ්ානඹක් විසින්භ අදාශ කන්නහේ වී ගා වා 
වනාධාය හඳොහවොය නිකුත් කයන හගොවීන්හේ නාභ හල්ඛනඹක් ඳත්ා 
ගැනීභට කටයුතු කිරීභ අනිාර්ඹ හ . එහි හඳොහවොය රඵා ගත් හගොවිඹාහේ නභ, 
ලිපිනඹ, ජාතික වැදුනුම්ඳත් අංකඹ, කුඹුරු ඉඩම් ප්රභාණඹ (හවක්ටඹාර් ලින්), 
රඵා දුන් හඳොහවොය ප්රභාණඹ වා හඳොහවොය රඵා ගත් ඵට හගොවිඹාහේ අත්න 
හවෝ භාඳට ඇඟිලි ශකුණ ව හගොවිඹාහේ දුයකථන අංකඹ  ඹන හතොයතුරු 
අඩංගු විඹ යුතු ඹ. වනාධාය හඳොහවොය ම්ඵන්ධහඹන් න හභොනඹම් 
කරුණක දී හවෝ ඊට ම්ඵන්ධ ආඹතන විසින් එභ හල්ඛනඹ ඉල්රා සිටින විට 
දී එඹ රඵා දීභ හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ නිරධාරීන්හේ ගකීභ හ . 

4.6  ඹම් වී ගාකරුකු හවෝ කණ්ඩාඹභක් නිර්හද්ිත හඳොහවොය ප්රභාණඹට ඩා 
අඩුහන් ඉල්ලුම් කයන විට කෘෂිකර්භ ා්ත නිරධාරිඹකු හේ නිර්හද්ලඹ භත 
එහේ ඉල්ලුම් කයන හඳොහවොය ප්රභාණඹ රඵාදිඹ වැකිඹ. එහේ අඩුහන් ඉල්ලුම් 
කයන විට එභ ඉල්ලුම් කයන ් යභාණඹ හඳොහවොය හල්ඛනහේ අදාශ හගොවිඹා 
ඉදිරිහේ ටවන් කශ යුතු අතය නිර්හද්ිත හඳොහවොය ප්රභාණඹට ඩා අඩුහන් 
හඳොහවොය ඉල්ලුම් කශ හගොවීන් හේ හල්ඛනඹක්, එහේ ඉල්ලුම් කයන රද 
හඳොහවොය ප්රභාණඹ ද ඇතුශත් හගොවිජන හේා භධ්ථාන භටමටමින් 
හනභභ ක් කය හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල් හත එවිඹ යුතු 
ඹ. 

 
5 සහනානාර මත ප ොපහොර පෙදා හැරිපේදි ඒ සඳහා පිළිපයාවල කර ඇතිප සැලැසම් 

උ පයාවෝගි කර ගැනිම 
 
5.1 හඳොහවොය හඵදා වැරීහම් ැරැ්භ හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි ්

ජනයාල්යඹා විසින් කෘෂිකර්භ අධක් ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ල භත 
ප්රකාලඹට ඳත් කයනු රැහේ. එඹ www.aginfo.agrimin.gov.lk  ඹන හේ 
අඩවිහේ ඳශ කයනු රැහේ. 
5.1.1 හභභ හඳොහවොය හඵදා වැරීහම් ැරැ්භ කක්ිරීහම් දී කිසිදු අ්ථාක 

එක් එක් හගොවිජන හේා ඵරප්රහද්ලහේ අ්ද්දා ඇති ම්පූර්ණ කුඹුරු 
ඉඩම් ප්රභාණඹ ඉක්භා හනොඹන ඵට ගඵරාගත යුතුඹ. න අ්ැද්දීම් 
හවේතුහන් ම්පූර්ණ කුඹුරු ඉඩම් ප්රභාණඹ ැඩිවීභක් සිදු න 
අ්ථාර දී   වා හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි ්
ජනයාල්යඹාහේ පූර් අනුභැතිඹ රඵාගැනීභ අනිාර්ඹ හ .  

5.2    හඳොහවොය හඵදාවැරීභට පිළිහඹර කය ඇති ැරැ්භ දි්ත්රික්කඹ තුශ විධිභත් 
ක්රිඹාත්භක කිරීහම් ගකීභ දි්ත්රික් හඳොහවොය     ධීකරණ කමිටුට ඳැහර්. 
එහි දී , 

5.2.1 එක් එක් දි්ත්රික්ක වා එශැහමන කන්නහේ දී හන් කය ඇති 
හඳොහවොය ප්රභාණඹන් හනොඉක්භන ඳරිදි වා දි්ත්රික්කඹ තුශ හඳොහවොය 
හිඟඹක් ඇති හනොන ඳරිදි ඳාරනඹක් හිත හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් 
කටයුතු හභහවඹවීභ දි්ත්රික් හඳොහවොය     ධීකරණ කමිටු භඟින් සිදු 
කශ යුතු ඹ.  

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/
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5.2.2 ෑභ හගොවිජන හේා භධථ්ානඹකටභ ඉදිරි කන්නඹ තුශ තභාට හන් 
කය ඇති හඳොහවොය ප්රභාණහඹන් 80% ප්රභාණඹ හනොඉක්භන හේ වා 
හඳොහවොය හඵදා වැරීහම් ැරැ්හම් ඇති කරුණු උල්රංඝනඹ හනොන 
ඳරිදි, හඳොහවොය ගඵඩාහන් ෘජුභ ඇණවුම් කය රඵා ගත වැකිඹ. 

5.2.3 ඹම් හගොවිජන හේා භධ්ථානඹක් තභ ඵර ප්රහද්ලඹට හන් කය ඇති 
හඳොහවොය ප්රභාණහඹන් 80%  රඵා ගත් ඳසු ඉතිරි 20% හවෝ ඉන් 
හකොටක් ඇණවුම් කයන අථ්ාන්රදී   දවා දි්ත්රික් හඳොහවොය 
    ධීකරණ කමිටුහ  නිර්හද්ලඹ අනිාර්ය් හ . එඹ එභ කමිටුහ  
බාඳති හර දි්ත්රික් හල්කම්, ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ 
දි්ත්රික් වකාය අධක් හවෝ දි්ත්රික් හල්කම් විසින් ඵරඹ ඳයන 
කමිටුහ  හනත් ාභාජිකහඹකු විසින් ්ථානීඹ ඳරීක්ණඹකින් 
අනතුරු රඵා දිඹ යුතු හ . හභභ ඉල්ලීභ හගොවිජන ංර්ධන 
හකොභාරි් ජනයාල් විසින් අනුභත කශ යුතුඹ. 

5.2.4  ඹම් කන්නඹක දී හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ැරැ්හම් එක් එක් හගොවිජන 
හේා භධ්ථානඹට හන් කය ඇති හඳොහවොය ප්රභාණඹ ඉක්භා 
හඳොහවොය අලන විට දී එඹ අතිහර්ක හඳොහවොය අලතාඹක් හේ 
ශකා ක්රිඹා කශ යුතු හ .   වා, හභභ චක්රහල්ඛහේ 06 හේදහේ වන් 
ක්රිඹා ඳටිඳාටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතු හ .  

5.2.5 වී ගා වා කන්න රැ්වීහම් දී ගන්නා  නයණලින් අඳගභනඹ හමින් 
කටයුතු කයන හගොවීන් වා හවක්ටඹාර් හදකකට ඩා වී ගාකයන 
හගොවීන් ද කන්න රැ්වීම්  නයණ ඳරිදි කුඹුරු ර අහනකුත් හබෝග 
ගාකයන හගොවීන් ද විෘත හශහඳොර මිර ගණන් ඹටහත් හඳොහවොය 
ඳඹාගත යුතුඹ. 

 

6 අතිපපර්ක ප ොපහොර අයාවදුේ කිරීම 
 
6.1   අතිහර්ක හඳොහවොය අඹදුම්කශ වැක්හක් හඵදාවැරීහම් ැරැ්හම් වන් කුඹුරු 

ඉඩම් ප්රභාණඹ ඉක්භා වී ගා සිදුකයන, භූමි ප්රභාණඹ හවක්ටඹාර් හදක දක්ා 
ව කුඹුරු වා ඳභණි. හභහි දී හගොවීන් විසින් 1.3 හේදහේ වන් අලතා 
ම්පූර්ණ කය තිබීභ අනිාර්ඹ හ . 

6.2   හඵොහවෝ ගා කන්නර දී හගොවිජන හේා භධථ්ාන විසින් ඉවශ ගා 
ඉරක්කඹන් අනු විලාර වනාධාය හඳොහවොය ප්රභාණඹක් අඹදුම් කය තිුණණ ද 
එභ ගා කන්න අානහේදී ඉරක්ක ුරයාහගන හනොභැති ඵත් ගා ප්රගතිඹ 
ඉරක්කඹට ඩා ැරකිඹ යුතු ප්රභාණඹකට අඩු අගඹක ඳතින ඵත් 
නිරීක්ණඹ කය තිහේ. 

6.3   ඳසුගිඹ කන්න 5 ක (ඹර හවෝ භව අදාශ න ඳරිදි) ගා කය ඇති උඳරිභ කුඹුරු 
ඉඩම් ප්රභාණඹ වා කෘෂිකර්භ අධක් ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ල ඳාදක කය 
ගනිමින්  නිඹමිත කන්නහේ හඳොහවොය අලතා වදුනාහගන හඵදාවැරීහම් 
ැරැ්භ ක් කය තිහේ. 

6.4 හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹා විසින්, කෘෂිකර්භ අධක් 
ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ල භත     කන්නඹ වා පිළිහඹර කය ප්රකාලඹට 
ඳත් කයනු රඵන හඵදාවැරීහම් ැරැ්හම් දැක්හන ප්රභාණඹට ඩා අතිහර්ක 
හඳොහවොය ප්රභාණඹන් අල ඹැයි වැීඹන අ්ථා රදී හගොවිජන ංර්ධන 
ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි වා කෘෂිකර්භ උඳහද්ලක විසින් ාමුහික ගකීහභන් යුක්ත 
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හභහි උඳහල්ඛන 04 හි දැක්හන ඉල්ලුම් ඳ්රඹ ම්ුරර්ණ කය අත්න් වා නිර 
මුද්රා තඵා දිත්්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි ්
භඟින් දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

6.5 අතිහර්ක හඳොහවොය අලතා ඉල්ලුම් ඳ්රඹ ඉදිරිඳත් කිරිහම් දී හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි වා කෘෂිකර්භ උඳහද්ලක විසින් ඳවත වන් 
කරුණු පිළිඵ ගැඹුරින් ැරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. 

6.5.1 අතිහර්ක හඳොහවොය අඹදුම් ඳ්රඹ නිැයදි ම්ුරර්ණ කය අත්න් වා නිර 
මුද්රා තඵා ඇති ඵ 
6.5.1.1 කුඹුරු ඉඩම් භවා ාරිභාර්ග, සුළු ාරිභාර්ග වා ර්ා හඳෝෂිත   

ලහඹන් ාරි ක්රභ අනු  හන්   කය දැක්විඹ යුතුඹ. 
6.5.1.2 කුඹුරු ඉඩම් භූමි ප්රභාණ හවක්ටඹාර් ලින් ඳභණක් වන් කශ 

යුතුඹ 
6.5.2 අතිහර්ක හඳොහවොය අලතාඹන් වා දි්ත්රික් හඳොහවොය 

ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුහ  එකඟතාඹ රඵා ගත වැකි න ඳරිදි අඹදුම් 
ඳ්රඹ කල්හ රා ඇති දි්ත්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   
වකාය හකොභාරි් හත ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ. 

6.5.3 අතිහර්ක රඵා ගන්නා හඳොහවොය හඵදාවැරීභට ඵරාහඳොහයොත්තු න 
හගොවීන්හේ නභ, ලිපිනඹ, වැදුනුම්ඳත් අංකඹ, ගා කයන ියම් ප්රභාණඹ 
(හවක්ටඹාර්), ම්ඵන්ධ කය ගත වැකි දුයකථන අංකඹක් වා අත්න ඹන 
කරුණු ඇතුශත් හල්ඛනඹක් අදාශ හම් කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා 
නි්ඳාදන වකායහේ අත්න හිත පිළිහඹර කය අදාශ හගොවිජන හේා 
ඵර ප්රහද්ලහේ හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීහේ නිර්හද්ලඹ 
හිත ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ. (උඳහල්ඛන 05) 

6.5.4 ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ දිත්්රික් වකාය අධක් වා 
දි්ත්රික් හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි් හවෝ ඔහු 
විසින් ඳත්කයන දි්ත්රික් කාර්ඹාරහේ නිහඹෝජිතයින්  විසින් ක්හේ්ර 
විභර්ලනඹක් (හඳොහවොය ගඵඩාද ඇතුළු) සිදුකය අතිහර්ක හඳොහවොය 
රඵා දීභ සුදුසු ඵට නිර්හද්ලඹ රඵා දුන් ලිපිඹක් අමුණා තිියඹ යුතු ඹ. 

6.6     අතිහර්ක හඳොහවොය අඹදුම් කයන අඹදුම් ඳ්රහේ වන් හතොයතුරුර 
නියදතාඹ වා එභ ඉල්ලීභ පිළිඵ අඹදුම් කයන නිරධාරින් ද, නිර්හද්ල කයන 
නිරධාරින් වා කමිටුද ගකීහභන් ඵැඳී සිී. 

6.7 දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු අනුභත කයන අතිහර්ක හඳොහවොය 
අලතා පිළිඵ වි්තය හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි වා කෘෂිකර්භ 
උඳහද්ලක විසින් අදාශ යාජ හඳොහවොය භාගභ වා ඳාර්ලකාය ආඹතන හත 
ලිඛිත දන්නු රැහේ. 

6.8 අතිහර්ක හඳොහවොය රඵා ගැනීහම් අනුභත ලිපිඹ උඳහල්ඛන 06 ට අනු කා 
එභ ලිපිඹ හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්  හත එවිඹ යුතු ඹ. 

6.9 අතිහර්ක හඳොහවොය ඉල්ලුම් කයන අථ්ාන්රදී ත අල් ඹතා භත 
ඳාරනඹක් හිත හඳොහවොය රඵා දීභට කටයුතු කිරීහම් ගකීභ     දි්ත්රික්කහේ 
හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි්රු   ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය අධක්රුන්හේ භනා අධීක්ණඹ 
ඹටහත් සිදු වීභ අනිාර්ඹඹ හ . 
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7 ප ොපහොරවල ප්රමිතිප  ාලනයාව 
 

7.1  හඳොහවොය ඹනුහන් අදව් කයනු රඵන්හන්, “පිළිගත් ලාක හඳෝක එකක් 
හවෝ ැඩි ගණනක් ඇතුශත් න්නා ව ද, ලාක හඳෝක තිබීභ හවේතුහකොට 
හගන බාවිත කයනු රඵන්නා ව ද, ලාක ැඩීභ ප්රර්ධනහේ රා බාවිත කිරීභ 
පිණි අයමුණු කයනු රඵන නැතහවොත්   වා අගඹක් ඇතැයි කිඹනු රඵන 
ඹම් ද්රඹක් අදව් න අතය, පිරිඹම් හනොකශ ත් හවෝ ලාකභඹ හඳොහවොය 
ඊට ඇතුශත් හනොහ ” (මරාශ්රඹ - 1988 අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් 
කිරීහම් ඳනත). 

7.2 කාඵනික හඳොහවොය මලික ලහඹන් ර්ග තුනක් හර වඳුනාගත වැකිඹ. 
එනම්, ඝන කාඵනික හඳොහවොය, දිඹය කාඵනික හඳොහවොය වා නජ (ජී) 
හඳොහවොය හරයි.  
7.2.1 ඝන කාඵනික හඳොහවොය හර වඳුන්නු රඵන්හන් ලාක ර්ධනඹ හවෝ 

පරදා හවෝ ගුණත්ඹ ැඩි කිරීභ වා ඉවල්න, ලාක හඳෝක 

එකක් හවෝ ඊට ැඩි ගණනක් ඳතින්නාවද, ලාක හකොට් හවෝ 

ත්ත් හකොට් හවෝ ්ාබාවික ඛනිජ හවෝ හම්ායින් එකක් හවෝ 

ැඩි ගණනකින් භන්විත, හබෞතික ක්රිඹාලිඹක් භඟින් විංහඹෝජනඹ 

කයන රද ඳහේ ායත් ඵ වා නිහයෝගිභත් ඵ ැඩි දියුණු කිරීභ 

වා උඳකාරීන ද්රඹක් මින් අදව් හ . 

7.2.2 දිඹය කාඵනික හඳොහවොය හර වඳුනාගනු රඵන්හන් ලාක ර්ධනඹ 

හවෝ   පරදා හවෝ ගුණත්ඹ ැඩි කිරීභ වා ඉවල්න, ලාක 

හඳෝක එකක් හවෝ ඊට ැඩි ගණනක් ඳතින්නාවද, ලාක හකොට් 

හවෝ ත්ත් හකොට ්හවෝ හම්ායින් එකක් හවෝ ැඩි ගණනක් ජීයණ 

ක්රිඹාලිඹට රක් කය ව හප්රෝීන වයිහරේහල්ටම තාක්ණඹ හඹොදා 

ගනිමින් ක් කශ දිඹය හඳහවොය හ . 

7.2.3 නජ හඳොහවොය හර වඳුනාගනු රඵන්හන් ඝන හවෝ විහලේ 

ද්රාණඹක් හඹොදා ගනිමින්   තුශ අඩංගු කශ කෘෂිකර්භාන්තඹ වා 

ප්රහඹෝජනත් න ායුහගෝලීඹ නයිට්රජන් තිය කිරීභ,  ඳාංශු හඳෝඳය්  

හවෝ ඳහහි ඳතින හඳෝක ද්ර ලාකරට උයාගත වැකි ආකායඹට 

හන් කිරීභ ආදී ක්රිඹාලි වා උඳකාරීන, ඳහහි හවෝ ලාකර 

පරදායීත්ඹ ඉවශ නැංවීභට බාවිත කශ වැකි ජී තත්හේ ඳතින 

නි්ඳාදන හ . 

7.3 හද්ශීඹ නිඳ්ාදකයින් විසින් නි්ඳාදනඹ කයන රද හඳොහවොය අතරින් 

හකොම්හඳෝට්ම හඳොහවොය වා දිඹය කාඵනික හඳොහවොය වා ශ්රී රංකා ප්රමිති 

ආඹතනඹ විසින් නිල්චඹ හකොට ප්රකාලඹට ඳත්හකොට ඇති ප්රමි නන් 

හඹොදාගන්නා අතය නජ හඳොහවොය වා ප්රම්ඳාදනහේදී අනුගභනඹ කශ 

ප්රමිතිඹ හඹොදා ගනු රැහේ. මීට අභතය ආනඹනඹ කයන රද කාඵනික 

වතිකකයණඹ රත් ජීානුවයණඹ කයන රද ඝන කාඵනික හඳොහවොය වා 

්බාවික ඛනිජ හඳොටෑසිඹම් ක්හරෝයයිඩ් (KCl) වා ද ශ්රී රංකා ප්රමිති 
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ආඹතනඹ භගින් නිලච්ඹ හකොට ප්රකාලඹට ඳත්හකොට ඇති ඳවත ප්රමි නන් 

හඹොදා ගනු රැහේ.   

i. හකොම්හඳෝට්ම හඳොහවොය - ල ්රී රංකා ප්රමිති 1635:2019 UDC628 477.3 

 (උඳහල්ඛන 07) 

ii. දිඹය කාඵනික හඳොහවොය - ශ්රී රංකා ප්රමිති 1702:2021 UDC 628 

 (උඳහල්ඛන 08) 

iii. නජ  හඳොහවොය - වී ගා වා ඳරිය හිතකාමී හඳොහවොය ැඳයීභ 

වා න ගිවිසුහම් වන් ් යමිතිඹ (උඳහල්ඛන 09) 

iv. ජීානුවයණඹ කයන රද ඝන කාඵනික හඳොහවොය -  

 ශ්රී රංකා ප්රමිති 1704:2021UDC 628 (උඳහල්ඛන 10)  

v. ්බාවික ඛනිජ හඳොටෑසිඹම් ක්හරෝයයිඩ් (KCL) – 
 ශ්රී රංකා ප්රමිති 644:2014 UDC 631.83 (උඳහල්ඛන 11) 

7.4  හඵදා වරින හඳොහවොය ඉවත ප්රමි නන්ට අනුකර න ඵට ගඵරා ගැනීභට 
යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින් කටයුතු හඹදිඹ යුතුඹ.   අනු,අදාර හඳොහවොය 
හතොගඹ  හඵදා වැරීභට හඳය  ෑභ හඳොහවොය කාණ්ඩඹක්භ දවාභ ජාතික 
හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක්යඹාහේ අනුකරතා වතිකඹක් 
රඵා ගැනීභට යාජ හඳොහවොය භාගම් කටයුතු කශ යුතුඹ. ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක්යඹා විසින් නිකුත් කයන රද අනුකරතා 
වතිකඹක් හනොභැති කිසිදු හඳොහවොය ර්ගඹක් හගොවීන් අතට ඳත්වීභට 
ඉඩකඩක් හනොතැබීභට ග ඵරා ගත යුතුඹ. 

7.5 හඳොහවොය ප්රමිති ඳාරනඹ කිරීභ  ම්ඵන්ධ එක් එක් ආඹතනහේ කාර්ඹබායඹ 
ව ගකීභ ඳවත ඳරිදි හ . 

7.5.1ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ 
7.5.1.1 1988 අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් කිරීහම් ඳනත ඹටහත් 

ඵරඳ්රරාී  හඳොහවොය නි්ඳාදකයින්ට ඵරඳ්රඹ භගින් 
හඳොහවොය නි්ඳාදනඹට අය රඵා දී ඇති අතය හඳොහවොය 
නි්ඳාදනර ප්රමිතිඹ කාණ්ඩ ලහඹන්  ඳරික්ා කිරීභ වා එකී 
කාණ්ඩරට අනුකරතා වතික නිකුත් කිරීභ ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ ගකීභ හ . 

7.5.1.2   අනු එැනි අනුකරතා වතිකඹක් හනොදයන කිසිදු 
හඳොහවොය කාණ්ඩඹක් යාජ හඳොහවොය භාගම් භගින් මිරදී 
හනොගත යුතු අතය හශදහඳොහල් ඇති අනුකරතාඹක් 
හනොරැබූ සිඹලු හඳොහවොය ඵාර හඳොහවොය හර රකා 1988 
අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් කිරීහම් ඳනහත් 15,16,21 වා 
22 ගන්ති ප්රකාය කටයුතු කිරීභ  ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරඹ  ඹටහත් දි්ත්රික් හල්කම් කාර්ඹාරරට අනුයුක්ත 
කය ඇති වකාය අධක්රුන්හේ ගකීභ හ . 

7.5.1.3 තද, වකාය අධක්රු විසින් ඵරඳ්රරාී  හඳොහවොය 
නි්ඳාදකයින්හේ හඳොහවොය කාණ්ඩඹක් නි්ඳාදනඹ කය 
අන් ව ඵ ඔහු හත දැන්ව වාභ අප්රභාද එකී 
නි්ඳාදනහේ ාම්ඳර 1988 අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් 
කිරීහම් ඳනහත් 12(2) ගන්තිඹ ප්රකාය ශ්රී රංකා ප්රමිති 
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ආඹතනඹ විසින් නිලච්ඹ කය ප්රකාලඹට ඳත් කය ඇති ාම්ඳර 
රඵා ගැනීහම් ක්රභහ දඹ අනුගභනඹ කයමින් අදාශ නි්ඳාදක 
්ථානහේදී, නි්ඳාදකඹා ඉදිරිහේදී රඵා ගත යුතුඹ. එකී 
ාම්ඳර නිසි හර මුද්රා තඵා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහඹන් රඵාදී ඇති ආකෘති ඳ්රඹ බාවිතා හකොට නිඹමිත 
ඳරිදි නිඳ්ාදකඹාහේ   නි්ඳාදකඹාහේ  ඵරඹරත් හේකඹාහේ 
නභ ඳැවැදිලි වන් හකොට අත්න රඵා හගන නිසි ඳරිදි 
වකාය අධක්යඹාහේද අත්න වා නිර මුද්රා තඵා 
කඩිනමින් ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ හත 
ආයක්ෂිත තැඳෑහරන්  හවෝ අතින් හගනවිත් බායදීභට 
ැරැ්විඹ යුතු අතය     හඳොහවොය කාණ්ඩඹට අදාශ ගන්නා 
රද ාම්ඳරරට අදාශ මුද්රා තඵනු රඵන ාම්ඳරඹ ඵැගින් 
නි්ඳාදකඹාට අල අ්තාරදී ඳරික්ා කය ඵැලීභ දවා 
රඵාදීභට ගඵරා ගත යුතුඹ. 

7.5.1.4 එැනි ාම්ඳරර විලහ්ල්ණ ාර්තා ැඩ කයන දින වතක් 
තුර අදාර විදාගාය ලින් රඵා ගැනීභ දවා විධිභත් 
ැඩපිළිහරක් ක් කිරීභට ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්
ඹාරහේ අධක්ෂයඹා විසින් කටයුතු  කශයුතු අතය, 
නි්ඳාදකඹාහගන් ාම්ඳර රඵාහගන ැඩ කයන දින දවඹක් 
තුර දී විල්හල්ණ    ාර්තා ර පිටඳත් භග අනුකරතා 
වතිකඹ, නිඳ්ාදකඹාට ව අදාර ඳරිදි යජහේ හඳොහවොය 
භාගම් රට නිකුත් කශ යුතුඹ. 

7.5.1.5 ඵරඳ්රරාී  හනොන හඳොහවොය නි්ඳාදන කිසික් 
හශදහඳොහශේ අහරවි වීභට කිසිදු ආකායඹකින් ඉඩ 
හනොතැබීභට දි්ත්රික් වකාය අධක්ෂරුන් විසින් ගඵරාගත 
යුතුඹ. එැනි අ හරවිඹක් සිදුවීභ ැරැක්වීභ දවා ඳන ත 
් යකාය අධක්ෂකයඹාහේ වතිකහේ ගකීභ වකාය 
අධක්ෂරුන් හත ඳැහර්. 

7.5.2 යාජ හඳොහවොය භාගම් 
7.5.2.1 යාජ හඳොහවොය භාගම් ෑභ විටකභ හඳොහවොය මිරදී 

ගැනීහම්දී ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ 
ඵරඳ්රරාී න්හගන්භ හඳොහවොය මිරදී ගත යුතු අතය එකී ෑභ 
කාණ්ඩඹක් වාභ ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ 
අධක්ෂයඹා විසින් නිකුත් කය ඇති අනුකරතා වතිකඹක් 
න්හන් නම් ඳභණක් හගොවිජන හේා භධ්ථාන රට හඵදා 
වැරීභට අය දීභ වා හඵදාවැරීභ කශ යුතු න්හන්ඹ. 

7.5.2.2 යාජ හඳොහවොය භාගම් හඳොහවොය දවා අමුද්ර  ඹ මිරදී හගන 
හඳොහවොය නි්ඳාදනඹ හකොට අහරවි කිරීහම්දී ඉවත ඳරිදිභ     
හඳොහවොය කාණ්ඩඹ වා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹා
රඹ භඟින් විධිභත් හර යාඹනාගාය ඳරීක්ෂාන් සිදු 
කයගනිමින් ගුණාත්භකබාඹ තවවුරු කය ගනිමින් අනුකරතා 
වතිකඹ රඵාගත් කාණ්ඩ ඳභණක් හඳොහවොය ලහඹන් හඵදා 
වැරිඹ යුත්හත්ඹ. 

 



වී වගාව සඳහා ප ොපහොර පෙදාහැරීපේ මාර්පගෝ පේශයාව : 01 / 2021 
 

14 
 

 
7.5.3 හගොවිජන ංර්ධන හදඳාර්තහම්න්තු  

7.5.3.1 ෑභ විටකභ ඉවශභ ප්රමිතිහඹන් යුත් හඳොහවොය හගොවීන්     
හතට ඳත් කිරීභට හගොවිජන ංර්ධන හදඳාර්තහම්න්තු ඵැදී 
සිී. 

7.5.3.2 හගොවිජන හේා භධථ්ානඹ හත යාජ හඳොහවොය භාගම් 
භඟින් හවෝ හද්ශීඹ නි්ඳාදකඹන් හතින් රැහඵන හඳොහවොය 
නිඹමිත ප්රමිති අනුකරතා වතිකඹ රඵා ඇති ඵට හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ නිරධාරී වා හඵදාවරින අ්ථාහ දී 
කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන් දැනගත 
යුත්හත්ඹ. 

7.5.3.3   දවා ආනඹනඹ කයන රද හඳොහවොය ඳැකටමටුර QR 
හක්තඹ ඳරීක්ෂාකය ඵැලීභ ද, එහේ හනොභැති නි්ඳාදන වා 
ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක්ෂයඹා විසින් 
නිකුත් කය ඇති අනුකරතා වතිකහේ පිටඳතක් 
හඵදාවරින්නන් හතින් ඉල්රා සිටිඹ යුතුඹ.   අනු එහේ 
තවවුරු කය ගත් හඳොහවොය ඳභණක් හගොවීන් අතට ඳත් කිරීහම් 
ගකීභ හඵදාවැරීහම් නිරධාරීන් හත ඳැහර්. 

7.6  ඉවත සිඹලු ගන්ති වා කාර්ඹබායඹන් ඉටු කිරීහම්දී හභභ භාර්හගෝඳහද්ලහේ 
1.6 හේදඹ හකහයහි ඉවශභ අධානඹක් හඹොමු කයමින් කටයුතු කිරීභ මීට 
අදාශ සිඹලු ඳාර්ලඹන්හේ ගකීභ හ . 

 

8 ප ොපහොර පෙදාහැරිපේ කලා  
 

8.1 යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින්, යජඹ භගින් ආනඹනඹ කය ඇති කාඵනික 
වතිකකයණඹ රත් හඳොහවොය ර්ග, ප්රභාණඹන් වා හද්ශීඹ හඳොහවොය 
නි්ඳාදන මිර දී ගැනීම් ැරකිල්රට හගන     හගොවිජන හේා ඵරප්රහද්ල 
වා හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ගකීභ හන් හන් ලහඹන් වඳුනාහගන 
හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹා හත දැන්විඹ යුතුඹ.   අනු 
හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹා විසින් හඳොහවොය ඇනවුම් 
කයන හරට හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීන් දැනුත් කශ යුතු ඹ. 
 

9 ප ොපහොර ගෙඩා හා ගෙඩා යේයාවා දිාංචි කිරිම 
 

9.1  ාණිජ භටමටහභන් හඳොහවොය ගඵඩා කය තඵන ්ථාන ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ ලිඹාඳදිංචි කිරීභ නනතික අලතාඹකි. 

9.2  එඵැවින් වනාධාය භත හඳොහවොය හඵදාවැරිහම් ැඩටවනට ම්ඵන්ධ 
සිඹලු ආඹතන විසින් දැනට ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ ලිඹාඳදිංචි 
කය හනොභැති හඳොහවොය ගඵඩා පිළිඵ ඳවත දැක්හන හතොයතුරු ජාතික 
හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹට ඉදිරිඳත් කය ලිඹාඳදිංචි කය ගත යුතුඹ. 
9.2.1 ආඹතනහේ නභ 
9.2.2 ගඵඩාහ  නභ වා පිහිීභ 
9.2.3 ගඵඩාහ  ධාරිතාඹ (හභ.හටො) 
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9.2.4 ආන්නතභ නගයඹ වා එහි සිට ගඵඩාට ප්රහ ල විඹ වැකි භාර්ග      
වි්තයඹ 

10 රාජය ප ොපහොර සමාගේ ප්රාපේය යාව ගෙඩා වලට ප ොපහොර සැ යීම 
 

10.1   යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින් හඳොහවොය ප්රාවනඹ කශ යුත්හත් 
ලිඹාඳදිංචි හඳොහවොය ප්රාවනකරුන් භඟින් ඳභණි. 

10.2  එක් යකට ප්රාවනඹ කයන හඳොහවොය ප්රභාණහේ ටිනාකභ ැරකිල්රට 
හගන එහි ආයක්ා වා විධිභත් තවවුරුක් ලිඹාඳදිංචි හඳොහවොය 
ප්රාවනකරුන්හගන් රඵා ගැනිභට යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින් 
ැඩපිළිහරක් හඹදිඹ යුතුඹ. 

10.3  හභභ හඳොහවොය ප්රාවනඹ කිරිම් රදී අදාශ යාජ හඳොහවොය භාගම් 
නිකුත් කයන “භාර්ග්ථ ඳසු විඳයම් ටවන් ඳ්රඹ” අනිාර්ඹඹ වා 
අතාල හ . 

10.4 හඳොහවොය හඵදාවැරීභ වා ඳැමිහණන හරොරි යථ රට ප්රභාදඹක් ඇති 
හනොන ඳරිදි හඳොහවොය ඳැටවිභ වා ඳැමිහණන අනුපිළිහර ඳදනම් 
කය ගනිමින් පූර් එකඟතාඹකින් යුත් ැඩපිළිහරක් හඹදීභ අතාල 
හ . 

10.5 හඳොහවොය හඵදාවැරිභ කාර්ඹක්භ කිරිභ වා හඳොහවොය 
ප්රාවනකරුන්හේ හේා විධිභත් වා අප්රභාද රඵා ගැනිභට 
ැඩපිළිහරක් හඹදිඹ යුතු අතය, භනා අධීක්ණඹක් ඳත්ා ගත යුතු 
හ . ගා කන්නඹ ආයම්බහේදී එකය ඉදිරිඳත් න හඳොහවොය 
අලතාඹන්ට වා ක්හේ්රඹන්හි ාර්තා න වදිසි තත්ත්ඹන්ට මුහුණ 
දිභ වා ාභාන ප්රාවන ැඩපිළිහරට අභතය ් යාවන ංචිතඹක් 
ඳත්ා හගන ඹාභට ැඩපිළිහරක් හඹදිඹ යුතුඹ. 

10.6 හඳොහවොය හඵදාවැරිහම් කටයුතු කාර්ඹක්භ හභහවඹවීභ වා යාජ 
හඳොහවොය භාගම් විසින් දි්ත්රික් ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරින් අනුයුක්ත 
කය එභ නිරධාරින්හේ නම්, යාජකාරි ලිපිනඹන් වා ඳවසුහන් ම්ඵන්ධ 
කය ගත වැකි දුයකථන අංක අදාර සිඹලු ඳාර්ලඹන්ට ැඳයිඹ යුතු හ . 

10.7 යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින් එක් එක් හටන්ඩයඹ ඹටහත් ඳඹාගන්නා 
හඳොහවොය හතොග කුභන හගොවිජන හේා භධථ්ානඹට හඵදාවරින 
රද්හද් දැයි වඳුනා ගත වැකි න ඳරිදි හඵදා වැරිම් කශ යුතුඹ. ඳඹා 
ගන්නා රද හඳොහවොය හතොග හනුහන් වනාධාය මුදල් අඹදුම් කිරිහම්දි 
හභභ වි්තයඹ ලිඛිත නාථ කශ යුතුඹ. 

 

11 රාජය ප ොපහොර සමාගේවල ප්රාපේය යාව ගෙඩා වයේන් සහනානාර මත ප ොපහොර නිකු්ත 

කිරිම 
 

11.1 යාජ හඳොහවොය භාගම් විසින් වනාධාය ඹටහත් හඳොහවොය ැඳයිඹ 
යුත්හත් එක් එක් දිත්්රික්කහේ සිඹ භාගභට අනුයුක්ත කය ඇති 
කරාඳහේ හගොවිජන හේා භධථ්ාන රට ඳභණි.   පිළිඵ 
එකඟතාඹ භත ඇති කයගත් ගඵඩා රැයි්තු හගොවිජන ංර්ධන 
හදඳාර්තහම්න්තු විසින් අභාතාංලඹ හත එවිඹ යුතුඹ. 
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11.2  එක් එක් හගොවිජන හේා භධථ්ානඹට ැඳයිඹ යුතු හඳොහවොය 
ප්රභාණඹ ගණන් ඵරා සිඹ භාගභ ඹටහත් ඳතින ගඵඩාර ගඵඩා 
කිරීභට හඳොහවොය භාගම් ගඵරා ගතයුතුහ . 

11.3 එක් එක් හගොවිජන හේා භධථ්ාන වා වඳුනාහගන ඇති, 
හඳොහවොය හඵදාවැරිහම් ැරැ්හම් දක්ා තිහඵන හඳොහවොය 
අල ්ඹතාඹ ඳදනම් කය ගනිමින් හඳොහවොය නිකුත් කශ යුතු අතය, 
එශහමන කන්නහේ වනාධාය භත හඳොහවොය හඵදාවැරිහම් දී 
හගොවිජන හේා කායක බා භගින් එභ කන්නහේ ඳශමු හඳොහවොය 
හතොගඹ නිකුත් කිරිභට හඳය, 
11.3.1 ඳසුගිඹ කන්නහේ හවෝ එඹට හඳය කන්න ලින්, එභ ආඹතන 

තු ඉතිරි ඳතින ඳරිය හිතකාමී වනාධාය හඳොහවොය 
හතොග පිළිඵ ලිඛිත ප්රකාලඹක්, ඳසු කයන රද ංහලෝධන 
ලින් හතොය රඵා ගත යුතු අතය එභ ප්රකාලඹ ඉදිරිඳත් කයන 
ආඹතනඹ විසින් එහි අඩංගු හතොයතුරු ර තතාඹ පිළිඵ, 
අදාශ දි්ත්රික්කහේ ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ විසින්  
අනුයුක්ත කය ඇති වකාය අධක් හවෝ ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ වකාය අධක්යහඹක් අනුයුක්ත කය 
හනොභැති දි්ත්රික්ක ර දිත්්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ 
කමිටුහ  බාඳති (දි්ත්රික් හල්කම්) විසින් නම් කයන රද 
නිරධාරිහඹකු විසින් තභ අත්න හඹොදා තවවුරු කශ යුතු ඹ.  
ප්රභාදඹකින් හතොය හගොවීන්ට හඳොහවොය රඵා දිඹ වැකි ඳරිදි 
කල්හ රා ඇති අදාර ලිපි හල්ඛන ක් කය ගැනීහම් ගකීභ 
හගොවීන්ට හඳොහවොය හඵදාවරින ආඹතනඹ තු හ .  

11.3.2 එභ ලිඛිත ප්රකාලඹ, විභන ඕනෑභ අ්ථාක ඉදිරිඳත් කිරීභ 
පිණි යාජ හඳොහවොය භාගම් ර හඳොහවොය නිකුත් කශ 
නිරධාරින් බායහේ සුයක්ෂිත හගොනු කය තඵා ගත යුතුඹ. 

11.3.3 එශහමන කන්නඹ වා හඳොහවොය නිකුත් කශ යුත්හත් 
හඳොහවොය හඵදාවැරිහම් ැරැ්හම් ඇති ඉරක්කඹන්, ඉවත 
වන් ඳරිදි ඳසුගිඹ කන්නහඹන් ඉතිරි ඇති හඳොහවොය 
ප්රභාණඹ අඩු කය අලතාඹ ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ තවවුරු 
කය ගැනිහභන් ඳසු ඳභණි. 

11.3.4 එහේ හඳොහවොය නිකුත් කිරීහම් දී හභභ චක්රහල්ඛහේ 05 හේදහේ 
අඩංගු කරුණු උල්රංඝනඹ හනොවිඹ යුතු ඹ. 

11.4 යාජ හඳොහවොය භාගම් ර ප්රධාන හවෝ ප්රාහද්ශීඹ ගඵඩා ලින් 
හගොවිජන හේා කායක බාරට හඳොහවොය නිකුත් කිරීහම් දී නිකුත් 
කයන රදුඳහතහි හඳොහවොය රඵා ගන්නා ආඹතනහේ නභ ව ලිපිනඹ 
ඳැවැදිලි වන් කශ යුතු අතය, එඹ අදාශ හඳොහවොය ගඵඩාහ  සිට 
හගොවිජන හේා භධ්ථානඹට වනාධාය හඳොහවොය ප්රාවනඹ කිරීහම් 
වා ගඵඩාකය තැබීහම් ඵරඳ්රඹක් හර ැරකිඹ යුතුඹ. එැනි රදුඳතක් 
හනොභැති වනාධාය හඳොහවොය ප්රාවනඹ හවෝ ශඟ තඵා ගැනීභ 
ංචනික ක්රිඹාක් හේ රකා කටයුතු කයනු රැහේ.  

11.5 හඳොහවොය ඳඹා ගැනිභ වා හඵදාවැරිභ කාර්ඹක්භ කිරීභ වා 
ප්රාහද්ශීඹ කශභනාකරුන්හේ අධීක්ණඹ ඹටහත් කාර්ඹාර හ රාහන් 
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ඵැවැය ද හඳොහවොය ගඵඩා විෘත තඵා ගැනිභට ැඩපිළිහරක් හඹදිඹ 
යුතුඹ. 

 
12 සහනානාර සීමාව ඉක්මවා ප ොපහොර අපලවි කිරීම,  මුදල් රැසක්ිරීම හා වාර්තා 

තොගැනීම හා සැ ුමේකරුවන්ට පගවීේ කිරීම. 
 

12.1 හගොවිජන හේා භධථ්ාන විසින් හඳොහවොය අලතාඹ පිළිඵ 
වඳුනාගැනීහම්දී  එක් එක් හගොවීන්ට  වී වනාධායඹ ඹටහත් හඳොහවොය  
ඳඹන හවක්හටඹාර් 2 ක ප්රභාණඹ ව ඔවුන් තු ඊට ැඩි හවක්ටඹාය 
ප්රභාණඹ පිළිඵ දත්ත හිත මුළු හඳොහවොය  අලතාඹ පිළිඵ 
හතොයතුරු හඳොහවොය භාගම් හදක (02) හත අභාතාංලඹට පිටඳතක් 
හිත හගොවිජන ංර්ධන හදඳාර්තහම්න්තු විසින් එවිඹ යුතුඹ.  එභ 
දත්ත ඳදනම් හකොට හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ැරැ්භ භාගම් හදක (02)  
විසින් පිළිහඹර හකොට හගොවිජන ංර්ධන හදඳාර්තාහම්න්තුටද 
පිටඳතක්  හිත අභාතාංලඹ හත ඉදිරිඳත් කර යුතුඹ. 

12.2 වනාධාය සීභා ඉක්භා හගොවීන්ට නිකුත්කයන වී හඳොහවොය වා 
හගොවීන්හගන් මිරක් අඹකශ යුතු අතය එභ අඹකයන මිර අභාතාංලඹ 
විසින්  නයණඹ කයනු රැහේ. හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ යජහේ භාගම් 
ඹටහත් ඳතින කරාඳඹට අඹත් ගඵඩාහන් ඳභණක් සිදු කයන අතය 
කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායහේ නිර්හද්ලඹ වා හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීයඹා අනුභත කශ වී හඳොහවොය ප්රභාණඹ 
ඳභණක් නිකුත් කශ යුතුඹ. හභභ නිර්හද්ලඹ වා අනුභැතිඹ රඵා දීභ 
වා උඳහල්ඛන 12 හඹොදාගත යුතුඹ.  හභහිදී දත්ත රැ් කිරීහම් දී 
රඵාගත් එභ හගොවිඹාට රඵාදිඹ යුතු මුළු හවක්ටඹාය ප්රභාණඹ 
හනොඉක්භන ඵට කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකාය වා 
හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීයඹා ගඵරා ගතයුතුඹ. 

12.3  වනාධාය සීභා ඉක්භා හඳොහවොය ගඵඩාහන් නිකුත් කයන 
හඳොහවොය ප්රභාණඹට නිකුත් කිරීහම් නිහඹෝගඹක් (Issue order)) ව 
අඹකයන මුදල් දවා රිසිටමඳතක් (හඳොදු 172 ) වී හගොවිඹාට නිකුත් කශ 
යුතු ඹ. නිකුත් කිරීහම් නිහඹෝගහේ පිටඳතක් අදාර හගොවිජන හේා 
භධථ්ානඹට වා අභාතාංලහේ ගිණුම් අංලඹ හත එවිඹ යුතුඹ. 

12.4 අඹකශ මුදල් භාගහම් නිර ගිණුභට ඵැය කශ යුතු අතය ෑභ භකභ 01 
දින සිට 31 දක්ා අඹකශ මුළු මුදරට භාන හචක්ඳතක් ඊරඟ භ 10 
දිනට හඳය හල්කම්, කෘෂිකර්භ යාජ අභාතාංලඹ නභට දින 60 කට 
හර්ඛනඹ කය  අභාතාංලහේ ගිණුම් අංලඹ හත එවිඹ යුතුඹ. 

12.5 එන හචක්ඳත භඟ එභ මුදරට අදාර එක් එක් දිනර නිකුත් කශ 
හඳොහවොය ප්රභාණඹ, නිකුත් කිරීහම් නිහඹෝගහේ අංකඹ, වී හගොවිඹාහේ 
නභ,රිසිටමඳහත් අංකඹ, රද මුදර ව හගොවිජන හේා භධ්ථානහේ 
නභ ඇතුරත් හල්ඛනඹක් අමුණා එවිඹ යුතුඹ. රිසිටමඳත් නිකුත් කිරීභ 
දවා අනු අංක පිළිහරට මුද්රිත රිසිටමහඳොත් බාවිතා කශ යුතුඹ.  

12.6 ැඳයුම්කරු හත හගවිම් කිරීහම්දී ඳවත දවන් හල්ඛන ඳරික්ා කය 
ඵරා හගවිම් කශ යුතුඹ. 

i. යාජ භාගම් භඟ ඇතිකයගත් රංගු ගිවිසුම්ඳ්ර 
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ii. බාණ්ඩ මිරදී ගැනිහම් ඇණවුභට අදාර (PO) ැඳයුම්කරුහේ 
පිටඳත 

iii. මිරදී ගැනිහම් ඇණවුභට අදාර ැඳයුම්කරු විසින් භාගම් හත 
නිකුත් කයන රද හඳොහවොය විකුණුම් ඉන්හොයිසිඹ (Invoice) 

iv. එභ විකුණුම් ඉන්හොයිසිඹට (Invoice) අදාර හගොවිජන හේා 
භධථ්ාන භඟින් හඳොහවොය බායගත් ඵට තවරු කය නිකුත් 
කයන රද බාණ්ඩ බායගැනීහම් ඳත්රිකාහහි යාජ හඳොහවොය 
භාගම්රට අදාර පිටඳත වා ැඳයුම්කරුට අදාර මුල් පිටඳත 

v. ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ භඟින් නිකුත් කයන රද 
කාණ්ඩඹට අදාර ප්රමිතිඹට අනුකර ඵට තවරු කය නිකුත් කයන 
රද වතිකඹ. 
  

13 සහනානාර ප ොපහොර පෙදා හැරීපේදී පේය යාව ප ොපහොර නිෂ ්ාදකයාවන්පේ වගකීේ හා 

කාර්යාවභාරයාව 
13.1 හද්ශීඹ හඳොහවොය නි්ඳාදකඹන් හඳොහවොය, දක්ා ඇති 

ගුණාත්භකබාඹ ව පිරිවිතයරට අනු ගැනුම්කරුන යජහේ 
හඳොහවොය භාගම් හත ැඳයිඹ යුතු ඹ.   

13.2 එහේ වුත්, නිඳ්ාදකඹා විසින් හඹෝජනා හකොට ඇති ඳරිදි, 
හගොවීන්හේ ක්හේ්ර අනු හඳොහවොය හඵදාවැරීභ ම්ඵන්ධ ගකීභ 
නි්ඳාදකඹා විසින් දැරිඹ යුතුඹ.  එහභන්භ, ගා කිරීහම් කාරඹ තුශ 
හගොවීන් වා නිසි උඳහද් දීහම් ගකීභ ද හතෝයාගත් 
නි්ඳාදකඹන්   හඵදාවරින්නන්  තු හ . ඉවත හඳොහවොය 
නි්ඳාදනර ගුණාත්භකබාඹ ම්ඵන්ධහඹන් ඇතින කිසිදු 
ගැටළුක් ම්ඵන්ධහඹන් ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ 
ගකීහභන් ඵැඳී හනොසිටින අතය, නිඳ්ාදනඹක් තුශ අඩංගු ප්රමිතිඹ 
ඩා අඩු හවෝ කරම් කයන රද හඳොහවොය ප්රභාණ ම්ඵන්ධහඹන්, 
අදාර ඳනත ඹටහත් ඇති විධිවිධාන අනු කටයුතු කශ යුතු ඹ.     

13.3 මිරදී ගැනීභ ඇණවුහභහි කලින් කරට වන් කයනු රඵන 
නිඹභඹන් ව හකොන්හද්සි, ගුණාත්භකබාඹ පිළිඵ ආචාය ධර්භ, 
බාණ්ඩ බායදීහම් කාර ටවන්රට අතිලහඹන් අනුකර හමින් 
නි්ඳාදකඹා විසින් ැඳයීභ සිදු කශ යුතු ඹ.  

13.4  මිරදී ගැනීහම් ඇණවුභ නිඳ්ාදකඹා හත නිකුත් කයනු රැියහම් 
දින සිට දින 20 ක් ඇතුරත නිඳ්ාදකඹා විසින් ැඳයීම් සිදුකශ යුතු 
ඹ. බාණ්ඩ බායදීභ පිළිඵ උඳහල්ඛනඹ (උඳහල්ඛන 13) 
අනු,හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීහේ ම්ඵන්ධීකයණඹ 
ඹටහත් හගොවීන්හේ   නිල්චිත හක්න්ද්රගත ථ්ානරට නි්ඳාදකඹා 
විසින් එභ නි්ඳාදන හඵදාවැරීභට කටයුතු කශ යුතු ඹ .  

13.4.1 හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල් විසින් කෘෂිකර්භ 
අධක් ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ලඹ භත 
www.aginfo.agrimin.gov.lk  හේ අඩවිහඹහි ඳර හකොට 
ඇති හඵදාවැරීහම් ැරැ්භ අනු, ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහේ අධක් විසින් එභ ඇණවුභට අදාර හඳොහවොය 
කාණ්ඩහේ අනුකරතා තවවුරු කිරීහභන් ඳසු හගොවිජන 
ංර්ධන වකාය නිහඹෝජ හකොභාරි ්   හගොවිජන 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/
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ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීයඹා හත හඳොහවොය ඳඹනු 
රැියඹ යුතුඹ. හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරීන්හේ 
වා කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකාය 
ම්ඵන්ධීකයණහඹන් හගොවීන් හත ෘජු හඳොහවොය හඵදා 
වැරිඹ යුතුඹ. 

13.5 ඇසුරුභට කිසිඹම් වානිඹක් වී ඇත්නම් එභ නි්ඳාදනඹ ප්රතික්හේඳ 
කශ යුතුඹ. 

13.6 පසෝදිසි සහ  රීක්ෂණ  
13.6.1 ෑභ එක් එක් හඳොහවොය කාණ්ඩඹක් භ  ජාතික හඳොහවොය 

හල්කම් කාර්ඹාරඹ විසින් ඵරඹ ඳයනු රැබූ නිරධාරිහඹකු 
විසින් සිදුකයනු රඵන ගුණාත්භක ව තත්ත් ඳරීක්ාක් 
වා ඉදිරිඳත්කිරීභට ව  එභ කාණ්ඩ  යජහේ යාඹනාගායඹක් 
තුශ ඳරීක්ාට රක් හකොට තවවුරු කයගැනීභ වා ජාතික 
හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක් විසින් ැඩ පිළිහරක් 
හඹදිඹ යුතුඹ. එභ ඳරීක්ණ වා විඹදම් අදාර නි්ඳාදකඹා 
විසින් දැරිඹ යුතු හ . 

13.7 නි්ඳාදකඹා කෘෂිකර්භ අධක් ජනයාල් විසින් නිඹභ කය ඇති 
ඳරිදි ක්හේ්රහේ ඳර්හේණ ඳැැත්වීභට අල වඹ රඵා දිඹ 
යුතුඹ. 

13.8 ඹම් හවඹකින් ක්හේ්රහේ හද්ශීඹ හඳොහවොය ර්ග රඵා දුන් ගා 
ියම්ර හඳෝක ඌනතාඹක් නිරීක්ණඹ වුහවොත් එකී හඳෝක 
ඌනතාඹ භගවයා ගැනීභ වා කෘෂිකර්භ අධක් 
ජනයාල්යඹා විසින් රඵා හදන නිර්හද්ල අනු අතිහර්ක හඳොහවොය 
ප්රභාණඹක් හනොමිරහේ ැඳයීභට හද්ශීඹ නිඳ්ාදකඹා කටයුතු කර 
යුතු අතය එහේ හද්ශීඹ  නි්ඳාදකඹාහේ හඳොහවොය භඟින් 
තදුයටත් එකී ඌනතා පිරිභැසිඹ හනොවැකි ඵ කෘෂිකර්භ 
අධක් ජනයාල්යඹා නිරීක්ණඹ කයන අථ්ාරදී එභ 
හඳොහවොය තදුයටත් හඹොදා ගැනීභ කෘෂිකර්භ අධක් 
ජනයාල්යඹාහේ නිර්හද්ලට ඹටත් නතා දැමිඹ වැක. 

13.9 කිසිඹම් ාම්ඳරඹක්  නි්ඳාදනඹක් ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහඹහි පිරිවිතයරට අනුකර හනොන්හන් නම් 1988 
අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් කිරීහම් ඳනත ඹටහත් ඊට 
එහයහි නනතික ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභට ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරඹට අයිතිඹ ඇත.  එහභන්භ අදාශ නි්ඳාදකඹා විසින් එභ 
අදාශ හඳොහවොය කාණ්ඩඹ ඳඹා තිියඹදී වුද,    වා කිසිදු 
හගවීභක් සිදු හනොහකොට එභ කාණ්ඩඹට අදාශ නි්ඳාදන ගිවිසුභ 
අත්හිටුවීහම් ඵරඹ යජහේ හඳොහවොය භාගම් තුනු ඇත.  

13.10 සිඹලු හද්ශීඹ නි්ඳාදකයින්, කන්නඹ ආයම්බ වීභට හඳය තභ 
නි්ඳාදන ඵතරහගොඩ, ඳයන්තන් වා හඵෝඹුර හක්ෂේ්ර ඳරීක්ණ 
වා කෘෂිකර්භ අධක් ජනයාල් නිඹභ කය ඇති නිඹභඹට 
අනු රඵා දිඹ යුතුඹ. 
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14 ප ොපහොර නිසි පලස භාවිතයාව තහවුරු කිරිම  

 
14.1 ඳඹා ගන්නා රද හඳොහවොය එභ හගොවීන් විසින් නිඹමිත ප්රමිතිහඹන්, 
නිඹමිත භා්රාහන්, නිඹමිත හ රාට වා නිඹමිත හඵෝගඹට හඹොදන ඵ 
කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන් තවවුරු කශ යුතු අතය, එභ 
ැඩ පිළිහශ කෘෂිකර්භ උඳහද්ලකරුන් වා හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ 
නිරධාරින් විසින් ද භවැලි ප්රහද්ලර  කක වා හකොටමඨා කශභනාකරුන් 
විසින් ද මීඳ අධීක්ණඹ කශ යුතු හ . 

14.2 වැකි ෑභ අ්ථාකදීභ ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් 
වකාය අධක්රුන් විසින් තභ ක්හේ්ර චාරිකාර දී නිසි හඳොහවොය 
බාවිතඹ පිළිඵ  අධීක්ණඹ කශ යුතු අතය ප්රධාන කාර්ඹාරඹට එන 
් යගති ාර්තාහ    ම්ඵන්ධ  හතොයතුරු ඇතුශත් කශ යුතු ඹ. 

 
15 ප ොපහොර පතොග  ාලනයාව 

15.1 එක් එක් හගොවිජන හේා භධථ්ානඹ වා හඳොහවොය හඵදාවැරිහම් 
ැරැ්හම් දක්ා තිහඵන හඳොහවොය අලතාඹ ඳදනම් කය ගනිමින් 
හගොවිජන හේා කායක බා විසින් ඳවත වන් කරුණු රට අධානඹ 
හඹොමු කයමින්   අනු ක්රිඹාභාර්ග ගත යුතුඹ. 

15.2 හගොවිජන හේා භධ්ථාන තු, ඳසුගිඹ කන්නහේ හවෝ එඹට හඳය 
කන්න ලින් ඉතිරි ඳතින වනාධාය හඳොහවොය හතොග පිළිඵ ලිඛිත 
ප්රකාලඹක්, ඳසු කයන රද ංහලෝධන ලින් හතොය හඳොහවොය ගඵඩා 
බායකරු හත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

15.3 එශහමන කන්නඹ වා වනාධාය හඳොහවොය ඇනවුම් කශ යුත්හත් ඳසුගිඹ 
කන්නහේදි ඳඹා ගත් වා හගොවින්ට නිකුත් කශ හඳොහවොය හතොග පිළිඵ 
හතොග හඳොත් වා ඉතිරි හඳොහවොය හතොග තුරනඹ කිරීහභන් ඳසු ඳභණි. 

15.4 හඳොහවොය හතොග ඇනවුම් කශ යුත්හත් හඳොහවොය හඵදා වැරිහම් ැරැ්හම් 
දැක්හන     හගොවිජන හේා භධථ්ානඹට අදාශ හඳොහවොය භාගමින් 
ඳභණි. 

15.5 එශහමන කන්නඹ වා හඳොහවොය ඳඹා ගත යුත්හත් හඳොහවොය හඵදා 
වැරිහම් ැරැ්හම් ඇති ඉරක්කහඹන්, ඉවත වන් ඳරිදි ඳසුගිඹ 
කන්නහඹන් ඉතිරි ඇති ප්රභාණඹ අඩු කශ විට රැහඵන ඉතිරි ප්රභාණඹ 
ඳභණි. 

15.6 ඇනවුභ ඉදිරිඳත් කය යාජ හඳොහවොය භාගම් ර නිරධාරින් භඟ ඇති 
කය ගන්නා පූර් එකඟතාඹන් අනු කටයුතු කිරිහභන් හඳොහවොය නිකුත් 
කිරිහම් වා ඳැටවීහම් ප්රභාදඹන් ශක්ා ගත වැක. 

15.7 හඳොහවොය ඳඹා ගැනිභ වා හඵදා වැරීභ කාර්ඹක්භ කිරිභ වා හගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරිහේ අධීක්ණඹ ඹටහත් කාර්ඹාර හ රාහන් 
ඵැවැය ද හගොවිජන හේා භධ්ථාන ර හඳොහවොය ගඵඩා විෘත තඵා 
ගැනිභට ැඩපිළිහරක් හඹදිඹ යුතුඹ. 

15.8 වී ගා වා හඳොහවොය වනාධායඹ හඵදාවරින හගොවිජන හේා 
භධථ්ාන හවෝ අනුභැතිඹ රද ආඹතන විසින් එක්  එක් කන්නඹ වා 
හගොවීන්ට හඳොහවොය හඵදීභ ආයම්බ කයන දිනඹ වා අදාර කන්නඹ 
අානහේ හඳොහවොය හඵදීභ අන් කයන දිනඹ ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
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කාර්ඹාරඹට වා හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹාට පිටඳතක් 
හිත දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු හත ලිඛිත දැන්වීභ 
අනිාර්ඹ හ . 
15.8.1 හගොවීන්ට හඳොහවොය අල න දිනට අභ ලහඹන් දින 14 කට 

හඳය අදාර හඳොහවොය හගොවිජන හේා භධ්ථානඹට රැ් කිරීහම් 
ැඩපිළිහශක්     හගොවිජන හේා භධථ්ාන විසින් ක්රිඹාක්භක 
කිරීභ අනිාර්ඹ හ .  

15.9 ඹම් හනොැරැක්විඹවැකි හවේතුක් භත කන්නහේ හඳොහවොය හඵදීභ අන් 
න දිනඹ හන් න්හන් නම්   ඵ ලිඛිත ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරඹට වා හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹාට පිටඳතක් 
හිත  දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු හත දැන්විඹ යුතු ඹ. 

15.10 කන්නඹ තුශ හඳොහවොය නිකුත් කය අන් දිනට හගොවිජන හේා 
භධථ්ානර ගඵඩාහ  ඇති හඳොහවොය හතොග තත්ත්ඹ ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය අධක් හත පිටඳතක් හිත 
හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹාට, හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ 
අන් කශ දින සිට දින හදකක් තුශ ලිඛිත  දැනුම් දීභ අනිාර්ඹ හ . 
15.10.1. කන්නඹ අානහේ හගොවිජන හේා භධ්ථාන ගඵඩාහ  

ඉතිරි හඳොහවොය හතොගඹ හර ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය අධක්ක හත ලිඛිත දැනුම් දිඹ 
යුත්හත්, හගොවීන්ට නිකුත් කයන රද සිඹලු හඳොහවොය හතොග 
නිකුත් කිරීහභන් අනතුරු ඉතිරි හතොගඹ න අතය කන්නඹ තුශ 
හඳොහවොය නිකුත් කය අන් දිනට ඳසු හගොවිජන හේා 
භධථ්ාන ගඵඩාර හබෞතික ද ඳැතිඹ යුත්හත් හභහර 
ලිඛිත දැනුම් දුන් හඳොහවොය හතොගඹ ඳභණි. 

15.11 කන්නඹ අානහේ හඳොහවොය හතොග හඵදාවැරීභ ම්ඵන්ධ හතොයතුරු 
ඇතුරත් හම් භඟ ඇති උඳහල්ඛනඹ 15 ආකෘතිඹ හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ 
අන් කර දින සිට යජහේ ැඩ කයන දින 14 ක් තුශ දි්ත්රික් හඳොහවොය 
ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු භඟින් අධක්, ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරඹට පිටඳතක් හිත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල් 
හත එවීභ අනිාර්ඹ හ . හභහි ගකීභ හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ 
නිරධාරීන්, හගොවිජන ංර්ධන දි්ත්රික් නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි ්
රුන් වා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය අධක් 
ඹන නිරධාරීන් හත ඳැහර්. 
15.11.1. උඳහල්ඛන 15 හි අංක 10. ඹටහත් දක්න ඉතිරි හඳොහවොය හතොග 

තත්ත්ඹ වා හභහි ගන්ති අංක 15.10 ඹටහත් ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය අධක් හත පිටඳතක් 
හිත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹාට ලිඛිත 
දැනුම් දුන් ඉතිරි හඳොහවොය හතොග තත්ත්ඹ එකභ විඹ යුතුඹ. 

 
16 පතොග ප ෝත හා පතොරතුරු පල්ඛන  ව්තවා පගන යාවාම 

 
16.1 හගොවීන්ට වනාධාය හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ වා ගකීභ දයන හගොවිජන 

හේා කායක බා වා එභ කාර්ඹඹට පූර් අනුභැතිඹ රැබී ඇති සිඹලු 
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ආඹතන විසින් සිඹ ගඵඩා ර ඳත්නා වනාධාය හඳොහවොය හතොග 
දිනඳතා තුරනඹ කයමින් හඳොත් ඳත්ා ගත යුතුඹ.  

16.2 හගොවින්ට වනාධාය හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ වා ගකීභ දයන හගොවිජන 
හේා කායක බා විසින් ඳඹා ගත් හඳොහවොය ර්ග වා ප්රභාණඹ, ගඵඩා 
කශ ්ථාන, හඳොහවොය හඵදා දුන් හගොවීන්හේ නම්, වැඳුනුම්ඳත් අංක වා 
ලිපිනඹන්, එක් එක් හගොවිඹාට හඵදාදුන් හඳොහවොය ප්රභාණඹ වා එඹට අදාර 
කුඹුරු ඉඩම් ප්රභාණඹ දැක්හන හල්ඛනඹක් දිනඳතා ඹාත්කාලීන කයමින් 
ඳත්ා ගත යුතුඹ.  

16.3 ඹම් කන්නඹක් අානහේ දී හඳොහවොය හතොග ගඵඩා ඳරික්ා සිදු කය 
අන් හතොග ාර්තා ැකසීභ ෑභ හගොවිජන හේා භධ්ථානඹක් 
විසින්භ අනිාර්ඹහඹන්භ සිදු කශ යුතු ඹ. 

16.3.1 ගඵඩා ඳරීක්ා වා දි්ත්රික් හල්කම් විසින් ඳවත වන් 
නිරධාරීන්හගන් භන්විත කමිටුක් ඳත් කශ යුතු ඹ. 

 හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ දිත්්රික් වකාය අධක් හවෝ 
ඔවුන් හනොභැති දි්ත්රික්කර දි්ත්රික් හල්කම් විසින් නම් කයන 
නිරධාරිහඹකු,  

 දි්ත්රික් හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ වකාය හකොභාරි් හවෝ 
ඔහු විසින් නම් කයන භාණ්ඩලික හශ්රේණිහේ නිරධාරිඹකු වා  

 දි්ත්රික් හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ වකාය හකොභාරි ්
කාර්ඹාරහේ හඳොහවොය විඹට ම්ඵන්ධ නිරධාරී  

16.3.2 කන්නඹ තුශ හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් අන් දිනට දින 07 කට 
ඳසු ගඵඩා ඳරීක්ා ආයම්බ කශ යුතු අතය දින 30 ක් තුශ සිඹළු 
ගඵඩා ඳරීක්ා කය අන් ාර්තා පිළිඹශ කය දි්ත්රික් හගොවිජන 
ංර්ධන නිහඹෝජ වකාය හකොභාරි්ට වා ජාතික හඳොහවොය 
හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක් හත පිටඳතක් හිත හගොවිජන 
ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල් හත එවිඹ යුතු ඹ. 

16.3.3 හඳොහවොය හතොග ගඵඩා ඳරීක්ා කිරීහම් ක්රිඹාඳටිඳාටිඹ 
උඳහල්ඛනඹ 19 හි වන් හ .   අනු ගඵඩා ඳරීක්ා සිදු කශ 
යුතු ඹ. කන්නඹ අානහේ හගොවිජන හේා භධථ්ාන ර 
වනාධාය හඳොහවොය ගඵඩාහ  අන් හතොග තාඳන ාර්තා 
උඳහල්ඛනඹ 20 අනු ක්කර යුතු හ .   

 

17 අධීක්ෂණයාව 
 

17.1 ංර්ධන ැඩටවනක ාර්ථකත්ඹ, නිසි අධීක්ණඹ, ප්රගතිඹ ාර්තා 
කිරිභ, ප්රගති භාහරෝචනඹ වා ප්රතිපර ඇගයීභ භත යා ඳ න. ඳාර්ලකාය 
ආඹතන මුවඹක් වා ප්රතිරාිනන් අති විලාර ංඛාක් ඇති හඳොහවොය 
වනාධාය ැඩටවන වා ක්රිඹාත්භක ක්රභහ දඹන් වා  ක්රහභෝඳාඹන් 
හිත උඳහද් හකොඳභණ රඵා දුන්න ද නිසි අධීක්ණඹක් වා ඇගයීභක් 
හනොභැති එභ ැඩටවන භඟින් අහ්ක්ෂිත අයමුණු හවෝ ප්රතිපර පර කය 
ගත හනොවැක. 

17.2 හඳොහවොය අලතාඹ තක්හේරු කිරීභ, ඳඹා ගැනීභ, හඵදා වැරීභ වා 
ගාට හඹදීභ ඹන ෑභ අථ්ාක්භ මීඳ අධීක්ණඹ කිරීභ වා 
ලක්තිභත් ැඩපිළිහරක් දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු විසින් 
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හඹදිඹ යුතුඹ. හභහිදි එක් එක් ඳරිඳාරන භටමටම් නිහඹෝජනඹ කයන ආඹතන 
වා  ාහේ නිරධාරින් නිැයදි වඳුනාහගන අධීක්ණ  ගකීම් නිල්චිත 
ඳැරීභ අල හ .  

17.3 සිඹ දි්ත්රික්කහේ හඳොහවොය ඳඹා ගැනීහම් වා  හඵදාවැරීහම් කටයුතු 
හගොවිජන හේා භධ්ථාන භටමටමින් අධීක්ණඹ කිරීභ වා එභ ැඩටවන් 
නිඹමිත ඉරක්කඹන් අනු හභහවඹවීභ සිඹලු දි්ත්රික් බාය හගොවිජන 
ංර්ධන නිහඹෝජ වකාය  හකොභාරි්රුන්හේ ෘජු ගකීභකි. තද, 
ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරඹ විසින් දි්ත්රික් වා ඳත් කය ඇති 
වකාය අධක්රුන් විසින් අදාශ දි්ත්රික්කඹ තුශ හඳොහවොය ැඩටවන 
විධිභත්  ක්රිඹාට නැංවීහම් ෘජු ගකීභට ඵැදී සිටියි. 

17.4 සිඹ ඵර ප්රහද්ලහේ වනාධාය හඳොහවොය හඵදාවැරීභට අදාශ සිඹලු කටයුතු 
හභභ භාර්හගෝඳහද්ලහේ දැක්හන උඳහද්රට අනුකර න ඳරිදි 
ප්රාහද්ශීඹ හල්කම්රුන් විසින් හභහවඹවීභ වා අධීක්ණඹ කයන්හන් නම් 
භැනවි. හඳොහවොය අලතාඹ තක්හේරු කිරීභ හභන්භ හඳොහවොය 
හඵදාවැරීහම් ප්රගතිඹ ද ප්රාහද්ශීඹ  කෘෂිකර්භ කමිටුහ දි ගැඹුරින් 
භාහරෝචනඹ විඹ යුතුඹ. 

17.5 එක් එක් දි්ත්රික්කඹට නිඹමිත කන්නඹ තුශ හගොවීන්ට රඵා දීභ පිණි 
ඉරක්ක කයන හඳොහවොය ප්රභාණඹන් ගැටළු ඳැන හනොනගින හේ 
හඵදාවැරීභ දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු විසින් හභහවඹ 
න්හන් නම් භැනවි. 

 
18 පතොරතුරු ඉදිරි ්ත කිරීම හා ප්රගතිපයාව වාර්තා කිරීම 

 
18.1 වනාධාය භත හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ැඩපිළිහර  විධිභත් හභහවඹවීභ 

වා හතොයතුරු වා ප්රගති ාර්තා නිඹමිත හ රාට ඉදිරිඳත් කිරීභ අනිාර්ඹ 
වා අතල හ . හඳොහවොය ඳඹා ගැනීභ, ගඵඩා කිරීභ වා නිකුත් කිරීභ ආදි 
කාර්ඹඹන්හි හඹදි සිටින ඕනෑභ ආඹතනඹක් හවෝ ුරද්ගරහඹකු ජාතික 
හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ අධක්යඹා විසින් නිඹභ කයන හතොයතුරු 
හවෝ ාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීභට 1988 අංක 68 දයන හඳොහවොය විධිභත් කිරීහම් 
ඳනහත් අංක 12 (1)ඉ ගන්තිඹ අනු නනතික ඵැඳි සිී.  

18.2 ගා කන්නහේ වනාධාය භත හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ අන් කශ දින සිට 
තිඹක් ඇතුශත සිඹලු කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන් වා 
එභ නිරධාරින් හේහේ හඹොදා නැති ප්රහද්ලර, අදාර නිරධාරීන් විසින් 
වනාධාය හඳොහවොය  ගත් හගොවින්හේ නම් වා ප්රභාණඹ දැක්හන 
හල්ඛනඹක් පිළිහඹර කය  ා සිඹ කාර්ඹාරහේ, ග්රාභ නිරධාරි කාර්ඹාරහේ 
වා හගොවි ංවිධාන බාඳතිහේ නිහේ ද ව භවැලි ඵර ් යහද්ලර  කක 
කශභනාකාය කාර්ඹාරහේ භවජනතාහේ දැන ගැනීභ වා ප්රසිද්ධ කශ 
යුතුඹ. 

18.3 හභභ නාභහල්ඛනඹ ව හඵදාවැය ඇති හඳොහවොය ප්රභාණඹ ම්ඵන්ධහඹන් 
ඉදිරිඳත් න භවජන විහයෝධතා විධිභත් හර විභර්ලනඹ කිරීභ වා අදාර 
ප්රාහද්ශීඹ හල්කම් වා දි්ත්රික් හල්කම් හත පිටඳතක් හිත හගොවිජන 
ංර්ධන හදඳාර්තහම්න්තුහ  හකොභාරි් ජනයාල් හත හඹොමු කිරීහම් 
ැඩපිළිහරක් ක්රිඹාත්භක විඹ යුතුඹ. 
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18.4 හගොවිජන හේා භධ්ථාන විසින් ෑභ හඳොහවොය රැබීභක් අානහේභ 
වනාධාය හඳොහවොය හතොග තත්ඹ උඳහල්ඛන 17 භගින් දිත්්රික් වකාය 
අධක් හත පිටඳතක් හිත දි්ත්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන 
නිහඹෝජ වකාය හකොභාරි් හත ාර්තා කර යුතුඹ. හඳොහවොය රඵා 
ගැනීහම් ප්රගතිඹ, හගොවින්ට නිකුත් කිරිහම් ප්රගතිඹ ව හඳොහවොය ගඵඩාර 
හතොග තත්ත්ඹ දැක්හන ාර්තා ෑභ දුදා දිනකභ හඳ.. 9.00 ට හඳය සිඹ 
ආඹතනහේ දි්ත්රික් කාර්ඹාරඹට ාර්තා කශ යුතුඹ. දි්ත්රික් බාය හගොවිජන 
ංර්ධන නිහඹෝජ වකාය හකොභාරි ් වා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය අධක්රුන් විසින් ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහේ  අධක්ට පිටඳතක් හිත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි ්
ජනයාල්යඹා හත හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ති ාර්තා උඳහල්ඛන 18 
භගින් ඉදිරිඳත් කශ යුතු හ . 

18.5 වනාධාය භත හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ැඩටවනට ම්ඵන්ධ ග්රාමීඹ 
භටමටහම් සිට ජාතික භටමටභ දක්ා ව සිඹලු ආඹතන විසින් සිඹ ගකීභ දයන 
කාර්ඹඹ ඳයාඹට අදාර ප්රගති ාර්තාක් භාසික, ඊශඟ භාහේ 05 න දින 
ඉකුත් වීභට හඳය සිඹ අධීක්ණ නිරධාරි හත ැඳයිඹ යුතුඹ. 

18.6 වනාධාය භත හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ැඩටවනට ම්ඵන්ධ සිඹලු 
ප්රාහද්ශීඹ භටමටහම් නිරධාරින් විසින් හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ප්රගතිඹ 
දැක්හන ාර්තා ප්රාහද්ශීඹ කෘෂිකර්භ කමිටුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

18.7 වනාධාය භත හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ැඩටවනට ම්ඵන්ධ සිඹලු 
දි්ත්රික් භටමටහම් නිරධාරින් විසින් හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ප්රගතිඹ දැක්හන 
ාර්තා දිත්්රික් කෘෂිකර්භ කමිටුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

18.8 ඳවත දැක්හන ාර්තා     ආඹතන විසින් නියාවමිත කාලසීමාව තුළ 

ඉදිරි ්ත කිරීම අනිවාර්යාව පේ. 
18.8.1 හගොවිජන හේා භධ්ථානර භාඹ ආයම්බහේදි ඳැති හතොග, 

භාඹ තුශ ඳඹාගත් හතොග, භාඹ තුශ හඵදාවරින රද හතොග වා 
භාඹ අානඹට ඉතිරි හතොග දැක්හන භාසික හඳොහවොය හතොග 
ාර්තා (උඳහල්ඛන 16) පිළිහඹර කය ඊශඟ භාහේ 05 න දිනට 
හඳය හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි විසින් දි්ත්රික් බාය 
හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි්ට  වා ජාතික 
හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ  අධක්ට පිටඳතක් හිත 
හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹා හත එවිඹ යුතුඹ.  

18.8.2 ගා කන්නහේ වනාධාය භත හඳොහවොය නිකුත් කිරීභ අන් කශ 
දින සිට  යාජකාරී කයන දින 14 ඇතුශත එභ කන්නහේ හඳොහවොය 
හඵදාවැරීභ පිළිඵ ාර්තා හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ 
නිරධාරි විසින් (උඳහල්ඛන 15) දිත්්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන 
නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි්ට  වා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහේ  අධක්ට පිටඳතක් හිත හගොවිජන ංර්ධන 
හකොභාරි් ජනයාල්යඹා හත එවිඹ යුතුඹ. 
18.8.2.1 ගා කන්නඹ අාන වී ඳැැත්හන ආන්නතභ 

හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ශීඹ නිරධාරි භාසික රැ්වීහම්දී 
හභභ ප්රගති ාර්තාර දැක්හන හතොයතුරු ගැඹුරින් 
විල්හල්ණඹ කය, නියදතාඹ තවවුරු කය සිඹ 
නිරික්ණ හිත ාර්තාක් දි්ත්රික් බාය හගොවිජන 
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ංර්ධන නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි්රුන් විසින් 
ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ  අධක්ට 
පිටඳතක් හිත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි ්
ජනයාල්යඹා හත ඉදිරිඳත් කශ යුතු හ . 

18.8.2.2 ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ දිත්්රික් වකාය 
අධක්රුන් ද ඉවත වන් රැව්ීභට වබාගි වී ගා 
කන්නඹ තුශ වනාධාය හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ප්රගතිඹ 
භාහරෝචනඹ වා හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   
වකාය හකොභාරි්රුන් හත වඹ දැක්විඹ යුතු 
අතය, සිඹ දිත්්රික්කහේ හගොවිජන හේා භධථ්ාන 
හන හනභ රකමින් හඳොහවොය හඵදාවැරීහම් ප්රගතිඹ 
දැක්හන විල්හල්ණාත්භක ාර්තාක් ගා කන්නඹ 
අාන වී භක් ඇතුශත ජාතික හඳොහවොය හල්කම් 
කාර්ඹාරහේ  අධක්ට පිටඳතක් හිත හගොවිජන 
ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල්යඹා හත ඉදිරිඳත් 
කශ යුතු හ . 

18.8.2.3 ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ දි්ත්රික් වකාය 
අධක්රුන් විසින් දි්ත්රික්කහේ හඳොහවොය 
හඵදාවැරීභට අදාර භාසික ායාංල ාර්තාක් 
(උඳහල්ඛන 14) අදාර ඊශඟ භාහේ 10 න දිනට හඳය 
ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ  අධක්ට 
පිටඳතක් හිත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි ්
ජනයාල්යඹා හත ඉදිරිඳත් කශ යුතු හ . 

18.8.3  යාජ හඳොහවොය භාගම් ර ප්රධාන වා ප්රාහද්ශීඹ ගඵඩා ර 
භාඹ ආයම්බහේදි ඳැති හතොග භාඹ තුශ ඳඹා ගත් හතොග, 
භාඹ තුශ හඵදාවරින රද හතොග වා භාඹ අානඹට ඉතිරි 
හතොග දැක්හන භාසික හඳොහවොය හතොග ාර්තා ගඵඩා 
බායකරු විසින් පිළිහඹර කය ඊශඟ භාහේ 05 න දිනට හඳය 
භාගම් ප්රධාන කාර්ඹාරඹට එවිඹ යුතුඹ. 

18.8.4 යාජ හඳොහවොය භාගම් ර සිඹලු ගඵඩා ර එක් එක් භාහේ 
ආයම්බහේ ඳැති හතොග තත්ත්ඹ, වනාධාය භත නිකුත් කිරීම් 
වා හනත් නිකුත් කිරීම්, හටන්ඩර් ඳටිඳාටි ඹටහත් ආනඹනඹන් 
වා හනත් රැබීම් ව ඉදිරි භා 03 තුශ අහ්ක්ෂිත ආනඹනඹන් 
පිළිඵ භාසික ාර්තා (හඳොහවොය ් යම්ඳාදනඹ ඉරක්ක කය 
ගත් ාර්තා) ඊශඟ භාහේ 10 න දිනට හඳය එභ භාගම් ර 
ප්රධාන විධාඹක නිරධාරින් විසින් කෘෂිකර්භ යාජ අභාතංලය 
 ල  එවිඹ යුතුඹ. 

 
19 ප්රගතිප සමාපලෝනනයාව 

 
19.1 හඳොහවොය අලතාඹ තක්හේරු කිරීභ, ඳඹා ගැනීභ, හඵදාවැරිභ වා ගාට 

හඹදීභ පිළිඵ ඳවත වන් රැ්වීම් වා කමිටු රදී ාකච්ඡා විඹ යුතුඹ. 
i. හගොවි ංවිධාන භාසික රැ්වීභ 

ii. හගොවිජන හේා කායක බා රැව්ීභ 
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iii. කෘෂිකර්භ ඳර්හේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන්හේ ති රැව්ීභ 
iv. හගොවිජන ංර්ධන ප්රාහද්ිඹ නිරධාරින්හේ භාසික රැව්ීභ 
v. කෘෂිකර්භ උඳහද්ලකරුන්හේ භාසික රැ්වීභ 

vi. අහනකුත් හඵෝග ම්ඵන්ධ ඳර්හේණ   ා්ති නිරධාරින්හේ 
භාසික රැව්ීභ 

vii. යාජ හඳොහවොය භාගම් ර ප්රාහද්ිඹ වා විඹබාය 
කශභනාකරුන්හේ භාසික රැ්වීභ 

viii. ප්රාහද්ිඹ කෘෂිකර්භ කමිටු රැව්ීභ 
ix. දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටු රැ්වීභ 
x. හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ    වකාය හකොභාරි්රුන්හේ 

රැ්වීභ 
xi. කෘෂිකර්භ අධක් ජනයාල්යඹා විසින් ඳශාත් කෘෂිකර්භ 

අධක්රුන්     භඟ ඳත්න රැ්වීභ 
xii. ගා කන්න ර ් යගතිඹ ඇගයීහම් රැ්වීභ 

xiii. ාරිභාර්ග අභාතාංලහේ ප්රගති භාහරෝචන රැ්වීභ 
xiv. භවැලි ංර්ධන ාඳායඹට අඹත් ාඳාය කමිටු රු්වීභ 
xv. දි්ත්රික් හඳොහවොය ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු රැව්ීභ 

 

20 ප්රතිපලල ඇගයීම 

 
20.1 ඳරිය හිතකාමී හඳොහවොය ලින් ඳභණක් වී ගා ම්පූර්ණහඹන්භ 

සිදුකයන හභභ කන්නහේ දී හගොවිජන හේා ඵර ප්රහද්ල 562 එක් එක් 
ඹාඹකින් හතෝයාගත් හගොවි භවතකු හේ කුඹුයක් ක්හේ්ර ඳරීක්ණ 
 කකඹක් හර හඹොදාගත යුතුඹ. එභ හගොවි භවතාහේ නභ, ලිපිනඹ, 
ජාතික වැඳුනුම්ඳත් අංකඹ, දුයකතන අංකඹ, කුඹුහර් නභ, කුඹුහර් ප්රභාණඹ 
ඹන හතොයතුරුද හිත ගාකය ඇති වී ර්ගඹ, හඹොදාගන්නා හඳොහවොය 
ර්ග, ගා කිරීභට හඳය ඳහේ තත්ඹ වා කන්නඹ තුශ දී හබෝගහේ ර්ධනඹ 
පිළිඵ රඵාගත යුතු අහනකුත් දත්ත සුදුසු ඳරිදි රඵාගැනීභට කෘෂිකර්භ 
අධක් ජනයාල්යඹා විසින් නිඹමිත ක්රභහ දඹක් වඳුන්ා හදනු රැහේ.  

20.2 වනාධාය භත හඳොහවොය රඵාදීභ භඟින් අ්නු පරදායිතාඹට, 
හගොවින්හේ ජීන තත්ත්ඹට වා ජාතික ආර්ථිකඹට රැබී ඇති ඵරඳැම් 
ෑභ ගා කන්නඹක් අාන වී, භාඹක් ඇතුශත ඇගයීභක් කය නිරීක්ණ 
ඉදිරිඳත් කිරීභට දි්ත්රික් හඳොහවොය    න්ධීකරණ කමිටු ක්රිඹාභාර්ග 
ගන්හන් නම් භැනවි. 

20.3 දි්ත්රික් බාය හගොවිජන ංර්ධන නිහඹෝජ   වකාය හකොභාරි්රුන් 
විසින් සිඹ දි්ත්රික්කහේ ෑභ හගොවිජන හේා භධථ්ානඹක්භ ැරකිල්රට 
ගනිමින් එක් එක් ගා කන්නහේ වනාධාය හඳොහවොය ඳඹා ගැනීභ වා 
හඵදාවැරීභ පිළිඵ ඇගයීම් ාර්තාක් දි්ත් රික් හල්කම්ට, කෘෂිකර්භ 
අධක් ජනයාල්යඹාට වා ජාතික හඳොහවොය හල්කම් කාර්ඹාරහේ 
අධක්ට පිටඳත් හිත හගොවිජන ංර්ධන හකොභාරි් ජනයාල් හත 
ඉදිරිඳත් කශ යුතු හ . 

 

 

 


