
 
වශනාධාර මත ඳරිවර හිතකාමී පඳොපශොර පෙදාශැරීපේ මාර්පගෝඳපේය  

 
     උඳපේඛන 19 

 
කන්නය අලවානපේ පඳොපශොර පතොග ගෙඩා ඳරීක්ා කිරීම - පතොග වතයාඳනය 
(උඳපේඛන20 වේපූර්ණ කිරීම වශා උඳපදව)් 

පගොවිජන පවේලා මධයවා්ාන ගෙඩා ඳරීක්ා කිරීම 

I. පගොවිජන පවේලා මධයව්ාානයක් විිනන් පඳොපශොර ො දීම අලවන් කෂ දින ිනට දින 7කට ඳසුල පඳොපශොර පතොග 

වතයාඳන රියාලය ය මරේක කෂ ශැකිය. (පමම දින 7ක කාය තුෂ දී වශනාධාර පඳොපශොර ො දීපේ රියාලය ය  

ඳරීක්ාලට ඳශසුලන ඳරිදි  පතොග පඳොත් ශා ගෙඩාල වකව් කෂ යුතු ය.) 

II. ජාතික පඳොපශොර පේකේ කාර්යාපේ දිව්ත්රික් වශකාර අධයක් ශා පගොවිජන වංලර්ධන නිපයෝජය   වශකාර 

පකොමවාරිව ් පශෝ පඳොපශොර වියකාර වංලර්ධන නිධාරි පශෝ පලනත් නේ කෂ නිධාරියකුපගන් වමන්විත 

කණ්ඩායමක් විිනන් ගෙඩා ඳරීක්ාල ිනදු කෂ යුතු ය.  

III. පමහිදී ඳරීක්ා කෂ යුතු පඳොත්ඳත් ශා ය පිපේඛන ඳශත ඳරිදි පේ.  

a) පගොවීන්පේ පඳොපශොර අයදුේඳත් පගොනුල (දත්ත ඳේධතිය තුළින් ොගත කරගත් පේඛනය) 

b) වශනාධාර පඳොපශොර නිකුත් කිරීපේ දුඳත 

c) වශනාධාර පඳොපශොර ැබීේ පේඛනය 

d) වශනාධාර පඳොපශොර පතොග පඳොත 

e) පඳොපශොර ො ගත් පගොවීන් පිළිෙ පතොරතුරු අඩංගු  OFCG 2 ඳත්රිකාල 

IV.  පගොවීන්පේ පඳොපශොර අයදුේඳත් පේඛනපේ වාේඳයක් ො ගනිමින් එම ප්රමාණ පගොවීන්ට නිකුත් කර තත්දැි 

වශනාධාර පඳොපශොර නිකුත් කිරීපේ දුඳත මගින් ඳරීක්ා කෂ යුතු ය. එම පේඛනපේ පගොවියාපේ  දුරකාන 

අංකය  අත්වන නිලැරදිල ඳලතී දැි ඳරීක්ා කෂ යුතු ය.  වමශර පේඛනල අත්වන  වමාන ව්ලකාලයක් ගන්නා 

නිවා අත්වන්ල ව්ලාකාලය පිළිෙල වැකිය මත් විය යුතු ය. පමම පඳොපශොර අයදුේඳත්  පේඛනය අලවානපේ 

කෘෂිකර්ම ඳර්පේණ ශා නි්ඳාදන වශකාර  කෘෂිකර්ම උඳපේක ශා පගොවි වංවිධාන ෙයත් නිධරපයක් 

විිනන් අත්වන් කර වශතික කර තති ෙලට පවොයා ෙැය ය යුතු ය.  

V. වශනාධාර පඳොපශොර නිකුත් කිරීපේ දුඳත මගින් පගොවීන්ට පඳොපශොර නිකුත් කෂ ප්රමාණ ඳරීක්ා කෂ ශැකිය. 

පමම ප්රමාණ නිලැරදිල වශනාධාර පඳොපශොර පතොග පඳොපත් වටශන් කර තත්දැි නියැදි ඳරීක්ාලක් කෂ යුතු ය. 

VI. වශනාධාර පඳොපශොර ැබීේ පේඛනය පඳොපශොර ැබීපේ (GRN) කුවින්තාන්ින වමඟ ඳරීක්ා කෂ යුතු ය.  

VII. වශනාධාර පඳොපශොර පතොග පඳොපතහි ැබීේ  නිකුත් කිරීේ ශා ඉතිරි පතොග පිළිෙද පතොරතුරු ඳරීක්ා කෂ යුතු ය.  

VIII.  කන්නය අලවානපේ දී වශනාධාර පඳොපශොර පතොග පඳොත ශා ගෙඩාල පගොවිජන වංලර්ධන නිධාරි ශා කාරක වකා 

වාමාජිකයන් විිනන් ඳරීක්ා කර නිලැරදි ෙලට වශතිකකර අත්වන් තො තිබිය යුතු පේ.  

IX. නියමිත කාල දී උඳපේඛන 14 ශා 15 අදාෂ පගොවිජන පවේලා දිව්ත්රික් කාර්යාලට ො දී තිපේ දැි ඳරීක්ා 

කෂ යුතුය. 

 

X.  පඳොපශොර ගෙඩාල මනා පව කෂමනාකරණය කිරීම අදාෂ ඳාර්ලපේ ලගකීමකි.  පඳොපශොරල ගුණාත්මක ෙල 

මරක්ා කර ගනිමින් පගොවීන්ට ගුණාත්මක කාලපයන් ඉශෂ පඳොපශොර ො දීම වශා පඳොපශොර ගෙඩාල අලම 

ලපයන් ඳශත වශන් මය ක ක්ණලත් ඳලතී දැි ඳරීක්ා කෂ යුතු ය. 

a) විවිධ පඳොපශොර ලර්ග පලන් පලන්ල ගෙඩා කිරීම 

b) ඳැට් එකක්  පශෝ සුදුසු මලරණයක් මත  පඳොපශොර පකොට්ට ගෙඩා කිරීම 
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c) බිම ඳතිත ලන පඳොපශොර ඉලත් කර පිරිිනදුල තො ගැනීපේ ක්රමපේදයක් රියාත්මක කිරීම 

d) හිව්  කලර පඳොපශොර ගෙඩාල තුළින් ඉලත් කිරීපේ  ක්රමපේදයක් රියාත්මක කිරීම  

e) පඳොපශොර කිරන තරාදිය වෑම කන්නයකට ලරක්  ක්රමාංකනය  කර තිබීම 

f) පඳොපශොර කිරන තරාදිපේ ලාර්ෂික ෙඳත්රය  ො පගන තිබීම  

g) යකඩලය න් තනා තති ිනයලුම ද්රලයල ම පනොෙැපන තීන්ත මපේඳ කර තිබීම 

h) ඳෂමුල ගෙඩා  කරන පඳොපශොර ඳෂමුල ඉලත් කිරීමට ඳශසුලන ඳරිදි ගෙඩා කර තිබීම 

i) ගෙඩාලට දැන්වීේ පුලරුලක් තිබිය යුතු අතර  අදාෂ කන්නපේ පඳොපශොර නිර්පේය  පඳොපශොර කාවිත කරන 

මකාරය මදී ලැදගත් කරුණු එහි වදශන් කර තිබීම  

XI.පතොග පඳොත ශා ගෙඩාල ඳරීක්ා කිරීපමන් අනතුරුල  

1) පතොග පඳොත ශා ගෙඩාපේ පේය වමාන නේ ඒ ෙල  

පශෝ 
2) අතිරික්ත පශෝ ඌනතා ඳලතී නේ ඒ ෙල  

ශා  
3) ඉදිරියට පගන ම පේය වශන් කෂ යුතු ය. 

XII.අලවානපේ දී ඳරීක්ණ කණ්ඩායම විිනන් ිනයේ ඳරීක්ා කෂ ෙලට අත්වන් කර වශතික කෂ යුතු ය.  

XIII. ිනයලුම ගෙඩා ඳරීක්ා කිරීපමන් අනතුරුල උඳපේඛන 20 අනුල වකව්  කරන ද ලාර්තාලක් අධයක්  ජාතික 

පඳොපශොර පේකේ කාර්යායට පිටඳතක් වහිතල පගොවිජන වංලර්ධන පකොමවාරිව් ජනරාේ පලත ො දිය යුතුය. 

XIV. ිනයලුම ගෙඩා ඳරීක්ා කිරීපමන් අනතුරුල ඊෂඟ කන්නපේ නිකුත් කරනු ෙන  පඳොපශොර ප්රමාණය තීරණය කිරීම 

වශා පගොවිජන පවේලා මධයව්ාාන ගෙඩාල පඳොපශොර පේය වශන් ලාර්තාලක් අදාෂ රාජය පඳොපශොර 

වමාගම වමාගේ යැවිය යුතු ය.  
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