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1 යජපේ පඳොපවොය වනාධාය ප්රතිඳත්තිඹ 
 

1.1 පවක්ටඹාය පදකක (02) උඳරිභ සීභාකට ඹටත්, වී ගා කයන පගොවීන්, වී   
ගා වා පඳොපවොය පනොමිපේ රැබීභට හිමිකේ රඵයි. 

 
1.2 පවක්ටඹාර් පදකකට (02) ඩා වී ගා කයන පගොවීන් කඩිනමින් වඳුනාගැනීභට 

ැඩපිළිපරක් පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ විසින් පඹදිඹ යුතුඹ. එභ 
පගොවීන්පේ ප ොයතුරු ඇතුශත් දත්  ඳේධතිඹක් ක්කය කෘෂිකර්භ යාජය  
අභා යාංලඹ ප  එවීභට කටයුතු කිරීභ අලය ප .   

 
1.3 වී ගා වා පඳොපවොය වනාධායඹට අඹදුේ කයන පගොවීන් ඳව  වන් 

අලය ා පුයා තිියඹ යුතුඹ. 
 

1.3.1  කලින් කරට යාජය ප්රතිඳත්තිඹ අනු පගොවීන් විසින් පුයාලිඹ යුතු ඵ 
නිඹභ කය ඇති ඹේ ක්රිඹාකායකේ ඳ න නේ ාා ේපර්ණ කය තිබීභ. 
 

1.3.2  වී පගොවි ැන් කයන කුඹුරු ඉඩභ පිහිටි ප්රපේලඹට අදාශ පගොවි ංවිධානපේ 
ාභාජිකත්ඹ රඵා තිබීභ වා වී ගාට පඳොපවොය වනාධායඹ රඵා ගැනීභ 
වා අදාශ පගොවි ංවිධානපේ නිර්පේලඹ රැබී තිබීභ. 
 

1.4 කිසිඹේ ගා කන්නඹක රඵා ගත් පඳොපවොය එභ කන්නඹ තුශ දී ගාට පඹදීභට  
පනොවැකි අ්ථාර දී,  ා ඵ කන්නපේ අානඹට පඳය පගොවිජන ංර්ධන 
ප්රාපේශීඹ නිරධාරී ප  ලිඛි  දැන්විඹ යුතු අ ය, එශපමන කන්නපේ දී 
වනාධාය භ  පඳොපවොය හිමිකභ රැපඵන්පන් ඳසුගිඹ කන්නපේ ඉතිරි ඇති එභ 
පඳොපවොය ප්රභාණඹ අඩු කිරීපභනි. එපේ ලිඛි  පනොදන්ා තිබීභ ංචනික 
ක්රිඹාක් න අ ය ා ේඵන්ධපඹන් ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා න දිත්්රික් 
පභපවයුේ කමිටුට නීතිඹ අනු කටයුතු කශ වැකිඹ.  

 
1.5 වනාධාය භ  රඵා පදන පඳොපවොය ප ොග නිඹමි  ගාට පඹොදන ප ක්  

ැඳයුේ ක්රිඹාලිපේ දී පඳොපවොය ප ොගපේ ආයක්ා පිළිඵ පර්ණ ගකීභ ා ා 
අ්ථාප  බායකායත්ඹ දයන ආඹ නඹ විසින් දැරිඹ යුතුඹ. 

 
1.6 වනාධාය භ  රඵා පදන පඳොපවොය නිඹමි  ගාට පඹොදන ප ක් එඹ යජපේ 

පඳොදු පේඳශක් පේ රකා කටයුතු කශ යුතු ප . යජපේ වනාධාය ඹටපත් පගොවි 
ජන ාට පදනු රඵන පඳොපවොය, 1988 අංක 76 දයන (ංපලෝධන) ඳනතින් 
ංපලෝධි  1982 අංක 12 දයන පඳොදු පේඳශ විපඹහි කයනු රඵන ැයදි පිළිඵ 
ඳනපත් 12 න ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු 5(අ) ගන්තිඹ ඹටපත් පඳොදු පේඳශ 
ලපඹන් ගැපනන යජපේ පේඳශකි. එඵැවින් වනාධාය භ  පඵදා වරිනු රඵන 
පඳොපවොය අපේක්ෂි  පගොවි ජන ා විසින්  ත්කාර්ඹ වා ඳභණක් පඹොදා ග  
යුතු අ ය එයින් ඵැවැය න අ්ථාන්හි දී ංපලෝධි  1982 අංක 12 දයන පඳොදු 
පේඳශ විපඹහි කයනු රඵන ැයදි පිළිඵ ඳන  අදාශ කය ග  යුතු ඵ දන්මි. 
 ද, වනාධාය භ  පඵදා වරිනු රඵන පඳොපවොය ේඵන්ධපඹන් කයනු රඵන 
ැයදි භැඩලීභ වා පඳොලි් විභර්ලන සිදු කිරීභට අලය පිඹය පගන එකී 
විභර්ලන වා නනතික ක්රිඹාභාර්ග වා අලය වඹන් රඵා පදන පරත් 
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දන්මි. පභභ කාර්ඹඹ ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්යඹා, 
ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක්රුන්, පගොවිජන 
ංර්ධන පදඳාර් පේන්තුප  නිරධාරීන් වා යාජය පඳොපවොය භාගේර 
නිරධාරීන් විසින් වපඹෝගපඹන් සිදු කිරීභට ගඵරා යුතුඹ.  

 
 

2 වනාධාය භ  රැපඵන පඳොපවොය ප්රභාණඹ 
 

2.1 කෘෂිකර්භ පදඳාර් පේන්තු ඹටපත් ඳතින, වී ඳර්පේණ වා ංර්ධන 
ආඹ නඹ විසින් වී ගා කයන ාකීඹ භුමි ප්රභාණඹකට පඹදිඹ යුතු පඳොපවොය 
ප්රභාණ නිර්පේල කය ඇ . එභ පඳොපවොය නිර්පේල ඳදනේ කය ගනිමින් පඳොපවොය 
වනාධාය ැඩටවනට උඳපඹෝගී කය ගැනීභ වා නිල්චඹ කශ නිර්පේල අනු 
ක් කශ පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ ැරැ්භ කෘෂිකර්භ අධයක් 
ජනයාේයඹාපේ නිර්පේල භ  පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි ් ජනයාේයඹා 
විසින් ප්රකාලඹට ඳත් කයනු රැපේ. 

 
2.2 වනාධාය භ  පඳොපවොය රඵා ගැනීභට හිමිකභ ඇති පගොවීන්ට පඳොපවොය ැඳයිඹ 

යුත්පත් එභ පගොවීන් ගා කයන කුඹුරු ඉඩේ ප්රභාණඹ වා එඹට අදාශ පඳොපවොය 
නිර්පේලඹ අනු නිඹමි  පඳොපවොය ප්රභාණඹ ඳභි. 
 

2.3 පභභ කුභන පඳොපවොය නිර්පේලඹක් බාවි  කශ ද කන්නඹ තුශ පඳෝණ 
ඌණ ාඹන් වඳුනාගන්නා ඕනෑභ අථ්ාක අලය ඳරිදි පඳොපවොය නිර්පේල 
පන් කිරීභට කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේයඹාට ඵරඹ හිමි ප . ා අනු එැනි 
අ්ථාර දී අතිපර්ක පඳොපවොය ප්රභාණඹන් කෘෂිකර්භ අධයක් 
ජනයාේයඹාපේ නිර්පේල භ  දි්ත්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / 
වකාය පකොභාරිප්ේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීපභන් අනතුරු  පගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීයඹා විසින් යාජය පඳොපවොය භාගේ පතින් 
ඇණවුේ කශ යුතුඹ.  

 
3 වනාධාය පඳොපවොය රඵා ගැනීභ ව පඵදා වැරීපේ ක්රිඹාලිඹ 

 
3.1 යජපේ ප්රතිඳත්ති  නය ණඹ අනු පගොවීන් ප  රඵාපදන පඳොපවොය, ඳරිවයණ වා 

පභපවයුේ විඹදභකට ඹටත් පගොවිජන පේා භධයථ්ානලින් යාජය පඳොපවොය 
භාගේ වයවා රඵාපගන පගොවීන්ට නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 
3.2 යජපේ පඳොපවොය භාගේ විසින් ප්රේඳාදන ක්රිඹාභාර්ග අනුගභනඹ කයමින් 

ප ෝයාගත් පේශීඹ ැඳයුේකරුන් භඟ ගිවිසුේරට එශඹිඹ යුතු ප . 
 

3.3 ඉව  පේශීඹ ැඳයුේකරුන්/නි්ඳාදකඹන් විසින් ැඳයීභට නිඹමි  පඳොපවොය 
ප්රභාණඹ, පගොවිජන පේා ඵර ප්රපේලඹ ව ඳරිඹ අනු පඳොපවොය ප ොගපේ 
ටිනාකභ ඇතුශත් අදාශ ැඳයුේකරුන් ප  මිරදී ගැනීපේ ඇණවුභක් 
(Purchasing order) යජපේ පඳොපවොය  භාගේ භඟින් නිකුත් කශ යුතු ප . 

 
3.4 ැඳයුේකරුන් පඳොපවොය ප ොගඹ ැඳයීභට පඳය කාණ්ඩ අනු අදාශ පඳොපවොය 

ප ොගඹ නිඹමි  ප්රමිතිඹට අනුකර ඵට නාථ කිරීභ දවා ජාතික පඳොපවොය 



වී ගා වා පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ භාර්පගෝඳපේලඹ : 01 / 2022 
 

3 
 

පේකේ කාර්ඹාරපේ අනුකර ා වතිකඹ රඵා ගැනිභ අනිාර්ඹ ප . ැඳයුේ 
ප ොගඹට අදාශ ඉන්පොයි්ඳත් ැඳයුේකරු විසින් යාජය  පඳොපවොය භාගේ ප  
බායදිඹ යුතු අ ය,ඳව  වන් ප ොයතුරු එහි අන් ර්ග  විඹ යුතුඹ. 
 

කාණ්ඩ අංකඹ, (කාණ්ඩ අංකඹට අදාශ ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරඹ විසින් නිකුත් කයන රද අපරවි අනුභැතිඹ පේ වයවා  වවුරු කය 
ගැනීභට වැකිවිඹ යුතුඹ.) ප්රභාණඹ,පගොවිජන පේා ඵර ප්රපේලඹ, ඳරිඹ, 
ටිනාකභ, ප්රාවනඹ කයන රද ාවනපේ අංකඹ, රිඹදුරුපේ නභ, ජාතික 
වැඳුනුේඳත් අංකඹ ආදී ප ොයතුරු.  

 
3.5 ප්රේඳාදනපේ වන් පකොන්පේසිඹක් පවේතුපන් පඳොපවොය නි්ඳාදකඹාට 

පගොවිජන පේා භධයථ්ාන ප  පඳොපවොය ැඳයීභට ඵැඳීභක්  පනොභැති 
අ්ථාරදී  යාජය පඳොපවොය භාගේ විසින් අලය පඳොපවොය ප ොග පගොවිජන 
පේා භධය්ථාන ප ටභ පගන පගෝ බාය දිඹ යුතුඹ. ඊට අදාශ ඳරිවයණ වා 
පභපවයුේ විඹදභ පභභ අභා යාංලඹ විසින්  නයණඹ කයනු ඇ .  ඉව  වන් 
ෑභ අ්ථාකදීභ පඳොපවොය ඳැටවීභ, යාජය පඳොපවොය භාගේර විඹදමින් කශ   
යුතුඹ. 

 
3.6 ආනයනය කරන  ය         ර      න    ල  භධයථ්ාන  ල  ප්රාවනඹ 

     ල    ඒ ඒ      න    ල  භධය්ථානඹට      ර    පඳොපවොය 
භාගේ විසින්   කශ  තුය. පගොවිජන පේා භධය්ථාන ගඵඩාප  දී පවෝ 
පගොවීන්ට නිකුත් කිරීපේ පක්න්ද්රග  ථ්ානඹක දී පගොවීන් විසින් රඵා ගන්නා 
පඳොපවොය, සිඹ ගේ ප්රපේල දක්ා ඳවසුපන් වා අඩු විඹදමින් ප්රාවනඹ කය 
ගැනීභට අලය ේඵන්ීකයණ වාඹ අදාශ පගොවි ංවිධානඹ, කෘෂිකර්භ 
ඳර්පේණ වා නිඳ්ාදන වකාය නිරධාරී ව පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ 
නිරධාරී විසින් රඵා දිඹ යුතුඹ. පභහිදී අදාශ පගොවි ංවිධානඹ       ර ප්රාවනඹ 
වා පගොවීන්පගන් ඹේ ප්රාවන විඹදභක් අඹකයන්පන් නේ ා වා පගොවිජන 
ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹා විසින් නිකුත් කයනු රඵන 
භාර්පගෝඳපේලඹට අනු නිසි අනුභැතිඹ රඵා ග  යුතුඹ. 

 
3.7 පේශීඹ නිඳ්ාදකයින්පේ නි්ඳාදන භඟින් පඳොපවොය ඳඹන අථ්ාර දී, පභභ 

භාර්පගෝඳපේලපේ 7 න ඳරිච්පේදපේ වන් ඳරිදි  පඳොපවොයර ප්රමිති ඳාරනඹ 
ේඵන්ධ ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ භඟින් නිකුත් කශ අනුකර ා 
වතිකඹ රැබීපභන් අනතුරු ඳභණක් අදාශ යාජය පඳොපවොය භාගපභහි 
එකඟ ාඹ  භ  එභ ේපර්ණ පඳොපවොය ප්රභාණඹභ පගොවිජන ංර්ධන 
ප්රාපේශීඹ නිරධාරීපේ ේඵන්ීකයණඹ ඹටපත් පගොවීන්පේ   නිල්චි  පක්න්ද්රග  
්ථානරට ප්රාවනඹ කය දීභට එභ පේශීඹ පඳොපවොය නි්ඳාදකඹා ගඵරාග  
යුතුඹ. පගොවීන් ප ට පඵදාවරින රද පඳොපවොය ප්රභාණඹට අදාශ බාණ්ඩ රැබීපේ 
කුවි ාන්සිඹ (GRN) කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරීපේ ව 
පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීපේ අත්න් හි  විඹ යුතුඹ. ඉන් පිටඳ ක් 
අදාශ යාජය පඳොපවොය භාගභ ප  ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. (බාණ්ඩ 
බායගැනීපේ ඳත්රිකාප  මුේ පිටඳ  ැඳයුේකරුපේ පිටඳ  පරත් පදැනි පිටඳ  
යාජය පඳොපවොය භාගපේ පිටඳ  පරත් වන් වී තිියඹ යුතුඹ.) 
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එභ කාර්ඹඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරීපේ පවෝ 
කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරීන් පනොභැති ප්රපේලර ග්රාභ 
නිරධාරීපේ අීක්ණඹ ඹටපත් සිදු කශ යුතුඹ. පේ අථ්ාප  දී 3.8.2.9 පේදපේ 
වන් ඳරිදි පඳොපවොය නිකුත් කිරීපේ රදුඳ   (උඳපේඛන 01) අනු නිකුත් කිරීභ 
සිදු කශ යුතුඹ. ෑභ කන්නඹකටභ අදාශ න පඳොපවොයර පපශපඳොශ මිර 
ගණන් ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ විසින් භවජන ාපේ දැනගැනීභ 
පිි ප්රකාලඹට ඳත් කශ යුතුඹ. 

 
 

3.8 වනාධාය පඳොපවොය අඹදුේ කිරීභ 
 

3.8.1 වනාධාය පඳොපවොය රඵා පගන පඵදාවැරීභට ඉදිරිඳත් න පගොවිජන    
පේා  භධයථ්ාන විසින් සිඹ ඵර ප්රපේලපේ කන්නඹ ආයේබ කිරීභට අභ 
ති පදකකට පඳය අලය ාඹ  වන්කය  ලිඛි   ඉේලීභක්  යාජය 
පඳොපවොය භාගේ ප  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. ා අනු යාජය පඳොපවොය 
භාගේ විසින් පඳොපවොය පඵදාවැරීභ සිදුකයනු රැපේ. 
 

3.8.2 පගොවීන් විසින් වනාධාය පඳොපවොය අඹදුේ කිරීපේ දී,  
 

3.8.2.1 පගොවිජන පේා භධය්ථාන ප  ග්රාභ නිරධාරී ේ භටමටමින් එනු 
රඵන පගොවීන්පේ රැයි්තු ඳදනේ කය පගන ඉව  2.1 හි වන් 
පඳොපවොය නිර්පේල භ  පගොවීන් ප  පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ සිදු කශ 
යුතුඹ. 

 
3.8.2.2    ේ භටමටමින් ඳසුගිඹ කන්නර පඳොපවොය රඵා ගත් පගොවීන්පේ   

ප ොයතුරු ඇතුශත් රැයි්තු http://www.aginfo.agrimin.gov.lk 
ඵැඳිඹ (Link) භඟින් ඵාග  කය ගැනීභට ඳවසුකේ ා ඇ . 

 
3.8.2.3   කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන් / ංර්ධන   

නිරධාරීන් / ග්රාභ නිරධාරීන් / භවැලි ාකක කශභනාකරු විසින්  භ 
ග්රාභපේා ේරට අදාශ පගොවීන්පේ රැයිත්ුර දෘඪ පිටඳත් 
රඵාග  යුතුඹ.  

 
3.8.2.4   එභ රැයි්තුප  ඹේ පගොවි භවප කුට අදාශ  නයපේ දකුණු ඳසින්  කෘෂි 

පේලගුික කරාඳඹ, ාරි ක්රභඹ, ගා භූමි ප්රභාණඹ, අලය පඳොපවොය 
ප්රභාණඹ වා පගොවි භව ාපේ අත්න / භවඳට ඇඟිලි රකුණ ටවන් 
කිරීභ වා ථ්ාන පන් කය ඇ . 

 
3.8.2.5 පඳොපවොය රඵා ගන්නා පගොවීන්පේ ප ොයතුරු ඇතුශත් රැයි්තුර 

නියදය ාඹ පිළිඵ ක්පේ්ර කමිටුප  නිරධාරීන් විසින් අත්න් 
 ඵා වතික කශ යුතුඹ. 

 
3.8.2.6 වනාධාය පඳොපවොය රඵාදීභට සුදුසු පගොවීන් නිර්පේල කිරීභට  

ඳත්කයන ක්පේ්ර කමිටු, කෘෂිකර්භ උඳපේලක, කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ 
වා නිඳ්ාදන වකාය, පගොවිජන පේා භධය්ථානඹ ප  අනුයුක්  
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කයන රද ංර්ධන නිරධාරී වා පගොවි ංවිධාන බාඳති / පේකේ ඹන 
නිරධාරීන්පගන් භන්වි  විඹ යුතුඹ. 

 
3.8.2.6.1 කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරීන් 

පනොභැති ප්රපේලර කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය 
නිරධාරීන් පනුට පේ වා ග්රාභ නිරධාරී ආපේල කශ යුතුඹ.  

 
3.8.2.6.2 භවැලි ඵර ප්රපේල ේඵන්ධපඹන් න කේ හි ඉව  3.8.2.6. හි 

වන් පගොවිජන පේා භධය්ථානර ංර්ධන නිරධාරීන් 
පනුට භවැලි ාකක කශභනාකරු ද පභභ ක්පේ්ර කමිටුප  
ාභාජිකපඹකු විඹ යුතුඹ. 

 
3.8.2.7 ඹේ පගොවි භව කු වනාධාය පඳොපවොය ඉේලුේ කිරීපේ දී ඉව  

රැයිත්ුප  ඔහුට අදාශ ප ොයතුරු නිැයදි ඇතුශත් කිරීපභන් ඳසු 
පගොවි භව ාපේ අත්න රඵාග  යුතුඹ.  

 
3.8.2.8 ඉව  3.8.2.6. හි ක්පේ්ර නිරධාරීන් විසින් රඵා පදන ප ොයතුරු 

පගොවිජන පේා භධය්ථානපේ දී ඳරිගණකග  කශ යුතුඹ. 
 

3.8.2.9 අදාශ කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරී විසින් 
පඳොපවොය රඵා ගැනීභ පිි රදු ඳ ක් (උඳපේඛන 01) පගොවි භව ා 
ප  නිකුත් කශ යුතුඹ. එභ රදු ඳ  පගොවිජන පේා භධය්ථානඹට 
රඵා දීපභන් කෘ.ඳ.නි.. ප  බායදීපභන් ඳසු ඔහු ප  අලය 
පඳොපවොය ප්රභාණඹ රඵා දිඹ යුතුඹ. පගොවීන් ප  පනොමිපේ පඳොපවොය 
නිකුත් කිරීපේ දී අංක හි  විධිභත් රදුඳ ක් (උඳපේඛන 02)  රඵාදිඹ 
යුතු අ ය එහි පගොවි භව ාපේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුේඳත් 
අංකඹ, DO පක්  අංකඹ, පඳොපවොය ර්ගඹ වා පඳොපවොය ප්රභාණඹ 
වන් කය පඳොපවොය නිකුත් කයන නිරධාරීඹාපේ නභ, අත්න වා 
දිනඹ පඹොදා ආඹ නපේ මුද්රා වා “පනොමිපේ නිකුත් කයන රදී” පර 
ටවන් කශ යුතුඹ. 

 
3.8.2.10  ඉව  3.8.2.8. හි වන් ප ොයතුරු ෑභ භාඹක් අානපේභ දත්  

ඳේධතිඹට ඇතුශත් කිරීභ පිි පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරී 
විසින් පගොවිජන ංර්ධන දිත්්රික් කාර්ඹාරඹ ප  රඵා දිඹ යුතුඹ. 
දි්ත්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය/වකාය පකොභාරි් විසින් 
ෑභ භාඹකභ ප්රගතිඹ http://www.aginfo. agrimin.gov.lk ඵැඳිඹ 
උඳපඹෝගී කය ගනිමින් අදාශ භාඹ අන් වී දින දවඹ (10) ක් 
ඇතුශ  දත්  ඳේධතිඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ. එපේ නිඹමි  ඳරිදි 
ප ොයතුරු රඵා පනොපදන පගොවිජන පේා භධයථ්ාන වඳුනාපගන 
අලය ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභ දි්ත් රික් පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / 
වකාය පකොභාරි ්විසින් සිදු කශ යුතුඹ. අලය නේ ප ොයතුරු රඵා 
පදන ප ක් අදාශ පගොවිජන පේා භධයථ්ාන ප  පඳොපවොය ප ොග 
රඵාදීභ  ාකාලික අත්හිටුවීභ වු ද  සිදු කශ වැකි ප . 
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3.8.2.11  දත්  ඳේධතිඹ තුශ පභප ක් ඇතුශත් පනොභැති පගොවීන්, වනාධාය 
පඳොපවොය වා ඉේලුේ කයන අ්ථාර දී ඔවුන්පේ ප ොයතුරු 
ඹාත්කාලීන කය අලුතින් දත්  ඳේධතිඹට ඇතුශත් කශ වැකි නමුදු 
එපේ කිරීභට පඳය අදාශ පගොවි භව ාපගන් පඳොපවොය අඹදුේඳ්රඹක් 
(උඳපේඛන 03) රඵා පගන ඔහු ප  වනාධාය පඳොපවොය නිකුත් 
කිරීභ සුදුසු ඵට ඉව  ක්පේ්ර කමිටුප  නිර්පේලඹ භ  පගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරී විසින්  භ අත්න පඹොදා වතික විඹ 
යුතුඹ. 

 
3.8.2.12  න පගොවීන්පේ නාභ පේඛන දි්ත්රික් පගොවිජන ංර්ධන 

නිපඹෝජය/වකාය පකොභාරි්පේ නිර්පේලඹ හි  දත්  ඳේධතිඹට 
ඇතුශත් කශ යුතුඹ.       

 
3.9 වනාධාය භ  පඳොපවොය ඳඹා ගැනීභට හිමිකභ ඇති පගොවීන් පි ළිඵ  ප ොයතුරු 

කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නිඳ්ාදන වකායරුන් විසින් පවෝ එභ නිරධාරීන් 
පේපේ පඹොදා පනොභැති ප්රපේලර දී පඳොපවොය පඵදා වැරීභ ේඵන්ීකයණඹ 
වා ඳත් කශ නිරධාරීන් විසින් රඵා දිඹ යුතුඹ. 

 
3.10  වී ගා වා පඳොපවොය නිර්පේලඹන් අනු පඳොපවොය අඹදුේ කයන ඵ  වා  

පගොවීන් නිැයදි පඳොපවොය ප්රභාණඹ ඳඹා පගන වී ගාට පඹොදන ඵ  වවුරු 
කිරීපේ ැඩපිළිපරක් කෘෂිකර්භ උඳපේලකරුන්/ කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා 
නි්ඳාදන වකාය  නිරධාරීන් විසින් පඹදීභ අ යලය ප . 

 
3.11  පගොවීන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන පඳොපවොය අඹදුේඳ්රර වන් ප ොයතුරුර 

නියදය ාඹ ඳරීක්ාකය  වවුරු කයපගන පගොවීන්පේ නේ, ගා කයන 
කුඹුරුර නේ වා ප්රභාණඹන් වා ා වා හිමි පඳොපවොය ප්රභාණඹන් ඇතුශත් 
පේඛනඹක් සිඹ ඵර ප්රපේලඹ වා කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නිඳ්ාදන වකාය 
විසින් පවෝ එභ නිරධාරීන් පේපේ පඹොදා පනොභැති ප්රපේලර අදාශ නිරධාරීන් 
විසින් පිළිපඹර කය ග්රාභ නිරධාරී කාර්ඹාරඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන 
වකාය කාර්ඹාරඹ, පගොවි ංවි ධානපේ බාඳතිපේ නි පවෝ කාර්ඹාරඹ ව 
භවැලි ඵර ප්රපේලර ාකක කශභනාකයණ කාර්ඹාරඹ ඹන ථ්ානර ප්රසිේධ 
කශ යුතු ප . 

 
3.12  පභභ පේඛනර වන් ප ොයතුරු ේඵන්ධපඹන් ඉදිරිඳත් න භවජන 

විපයෝධ ා ඳරීක්ා කය නියදය ාඹ  වවුරු න ැඩපිළිපරක් පඹදීභට 
පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරී වා කෘෂිකර්භ උඳපේලක ව භවැලි ඵර 
ප්රපේලර පකොටමඨා කශභනාකරු ාකාඵේධ කටයුතු කශ යුතු ප . 

 
3.13  භවැලි ඵර ප්රපේලර වනාධාය පඳොපවොය හිමි පගොවීන්පේ නාභ පේඛනඹක්, 

පගොවි භව ාපේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුේඳත් අංකඹ, කුඹුරු ඉඩපේ ප්රභාණඹ 
(පවක්ටඹාර්ලින්), පිහිටීභ නිල්චඹ කය ග  වැකි ප ොයතුරු, පගොවි භව ාපේ 
දුයකථන අංකඹ වා නිඹමි  පඳොපවොය ප්රභාණඹ ඇතුශත් න ඳරිදි ාකක 
කශභනාකරු විසින් ක් කය අත්න ව නිර මුද්රා පඹොදා නියදය ාඹ 
 වවුරු කිරීභ පිි පකොටමඨා කශභණාකරුපේ ද අත්න ව නිර මුද්රා 
රඵාග  යුතු අ ය අදාශ පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරි ප  ඉදිරිඳත් 
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කශ යුතු ප . එපභන්භ එභ නාභ පේඛනපේ පිටඳත් පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේ ප  වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක් 
ප  ද පඹොමු කශ යුතුඹ.  

 
4 පගොවීන්ට වනාධාය භ  පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ 

 
4.1 1988 අංක 68 දයන පඳොපවොය විධිභත් කිරීපේ ඳනපත් අංක 18 න ගන්තිඹ 

අනු සිඹ ගා භූමිඹ වා නී යනුකර හිමිකභ ඇති පඳොපවොය ප්රභාණඹට ඩා 
ැඩි පඳොපවොය ප්රභාණඹක් පවෝ නිඹමි  පඳොපවොය ප්රභාණඹ යකට ැඩි 
කාරඹක් න් කපේ  ඵා ගැනීභ නීති විපයෝධි ප . 

 
4.2 වනාධාය පඳොපවොය ඳඹා ගැනීභට හිමිකභ ඇති සිඹලු පගොවීන් එශපමන   

කන්නඹ වා පඳොපවොය අඹදුේ කිරීපේ දී ඳසුගිඹ කන්නඹ වා රඵා ගන්නා 
රදු කිසිඹේ පවේතුක් භ  ගාට පනොපඹොදා ඉතිරි ඳතින පඳොපවොය 
ප්රභාණඹන් වන් කශ යුතු අ ය, එශපමන කන්නඹ වා හිමිකභ ඇති 
පඳොපවොය ප්රභාණපඹන් ඳසුගිඹ කන්නපේ ඉතිරි වී ඇති පඳොපවොය ප්රභාණඹ අඩු කය 
එභ පන ඳභණක් පගොවීන්ට නිකුත් කශ යුතුඹ.  

 
4.3 ඹේ පගොවි පඹකු එකභ කන්නඹක දී භවා ාරි, සුළු ාරි වා ර්ාපඳෝෂි  ඹන ාරි 

ක්රභ එකකට ඩා ැඩි ගණනක පන් පන් වී ගා කයන අථ්ාර දී, ඔහු 
ගා කයන මුළු ගා ියේ ප්රභාණඹ පවක්ටඹාය පදක (02) (අක්කය 05) 
පනොඉක්භන පර එක යකට ැඩි ාය ගණනක දී එභ පගොවිඹාට වනාධාය 
පඳොපවොය ඉේලුේ කශ වැකි ප . (එක් යකට ැඩි ාය ගණනක දී ඔහුපේ නභ 
රැයිත්ුට ඇතුශත් කශ වැකිඹ.) එපවත් ා ෑභ අ්ථාකදීභ පගොවිඹාපේ 
වැඳුනුේඳත් අංකඹ වා DO අනුක්රමික අංකඹ එකභ විඹ යුතුඹ. ඹේ පගොවි භවප කු 
මීට පඳය කන්නඹක දී පඳොපවොය වනාධායඹ වා ලිඹාඳදිංචි වී ඔහුපේ 
ප ොයතුරු දත්  ඳේධතිඹට ඇතුශත් කය ඇත්නේ ඔහුපගන් න ඉේලුේඳ්රඹක් 
රඵා ගැනීභ අලය පනොන අ ය ඔහුපේ DO අනුක්රමික අංකඹ ඇතුළු අපනකුත් 
අලය ප ොයතුරු ආකෘති ඳ්රපේ ටවන් කිරීභ ප්රභාණත් ප . 

 
4.4 භවැලි ඵර ප්රපේලර වනාධාය පඳොපවොය හිමි පගොවීන්ට පඳොපවොය නිකුත්      

කිරීභ වා ාකක කශභනාකරු විසින් ක් කය, අත්න ව නිර මුද්රා පඹොදා 
නියදය ාඹ  වවුරු කිරීභ පිි පකොටමඨා කශභනාකරුපේ ද අත්න ව 
නිර මුද්රා පඹොදා අදාශ පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරී ප  ඉදිරිඳත් කය 
ඇති පගොවීන්පේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුේඳත් අංකඹ, කුඹුරු ඉඩපේ ප්රභාණඹ 
(පවක්ටඹාර්ලින්), පිහිටීභ නිලච්ඹ කය ග  වැකි ප ොයතුරු, දුයකථන අංකඹ වා 
නිඹමි  පඳොපවොය ප්රභාණඹ ඇතුශත් න පේඛනඹ ඳදනේ කය ග  යුතුඹ. 

 
4.5 ෑභ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹක් විසින්භ අදාශ කන්නපේ වී ගා වා 

වනාධාය පඳොපවොය නිකුත් කයන පගොවීන්පේ නාභ පේඛනඹක් ඳත්ා ගැනීභට 
කටයුතු කිරීභ අනිාර්ඹ ප . එහි පඳොපවොය රඵා ගත් පගොවිඹා භව ාපේ නභ, 
ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුේඳත් අංකඹ, කුඹුරු ඉඩේ ප්රභාණඹ (පවක්ටඹාර්ලින්), 
රඵා දුන් පඳොපවොය ප්රභාණඹ වා පඳොපවොය රඵා ගත් ඵට පගොවි භව ාපේ 
අත්න පවෝ භාඳට ඇඟිලි රකුණ ව පගොවි භව ාපේ දුයකථන අංකඹ  ඹන 
ප ොයතුරු අඩංගු විඹ යුතුඹ. වනාධාය පඳොපවොය ේඵන්ධපඹන් න කිසිදු 
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කරුණක දී පවෝ ඊට ේඵන්ධ ආඹ න විසින් එභ පේඛනඹ ඉේරා සිටින විට 
දී එඹ රඵා දීභ පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන්පේ ගකීභ ප . 

 
4.6 ඹේ වී ගාකරුකු පවෝ කණ්ඩාඹභක් නිර්පේශි  පඳොපවොය ප්රභාණඹට ඩා 

අඩුපන් ඉේලුේ කයන විට කෘෂිකර්භ යාේ  නිරධාරිඹකුපේ නිර්පේලඹ භ  
එපේ ඉේලුේ කයන පඳොපවොය ප්රභාණඹ රඵාදිඹ වැකිඹ. එපේ අඩුපන් ඉේලුේ 
කයන විට එභ ඉේලුේ කයන ප්රභාණඹ පඳොපවොය පේඛනපේ අදාශ පගොවි භව ා 
ඉදිරිපේ ටවන් කශ යුතු අ ය නිර්පේශි  පඳොපවොය ප්රභාණඹට ඩා අඩුපන් 
පඳොපවොය ඉේලුේ කශ පගොවීන්පේ පේඛනඹක්, එපේ ඉේලුේ කයන රද 
පඳොපවොය ප්රභාණඹ ද ඇතුශත් පගොවිජන පේා භධය්ථාන භටමටමින් පනභ භ 
ක් කය පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ ප  එවිඹ යුතුඹ. 
 

5 වනාධාය භ  පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ දී ා වා පිළිපඹර කය ඇති ැරැභ් 
උඳපඹෝගි කය ගැනීභ 

 
5.1 පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ ැරැ්භ පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹා 

විසින් ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්යඹා ව කෘෂිකර්භ 
අධයක් ජනයාේයඹාපේ නිරීක්ණ වා නිර්පේල භ  ප්රකාලඹට ඳත් කයනු 
රැපේ. එඹ www.aginfo.agrimin.gov.lk  ඹන පේ අඩවිපේ ඳශ කයනු රැපේ. 

 
5.1.1 පභභ පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ ැරැ්භ ක් කිරීපේ දී කිසිදු අ්ථාක 

එක් එක් පගොවිජන පේා ඵර ප්රපේලපේ අ්ේදා ඇති ේපර්ණ කුඹුරු 
ඉඩේ ප්රභාණඹ ඉක්භා පනොඹන ඵට ගඵරා ග  යුතුඹ. න අ්ැේදීේ 
පවේතුපන් ේපර්ණ කුඹුරු ඉඩේ ප්රභාණඹ ැඩිවීභක් සිදුන අථ්ාර දී 
ා වා පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹාපේ පර් 
අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ අනිාර්ඹ ප .  

 
5.2 පඳොපවොය පඵදාවැරීභට පිළිපඹර කය ඇති ැරැ්භ දිත්්රික්කඹ තුශ විධිභත් 

ක්රිඹාත්භක කිරීපේ ගකීභ ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා න දිත්්රික් 
පභපවයුේ කමිටුට ඳැපර්. එහි දී , 
 

5.2.1 එක් එක් දිත්්රික්ක වා එශපමන කන්නපේ දී පන් කය ඇති  පඳොපවොය 
ප්රභාණඹන් පනොඉක්භන ඳරිදි වා දිත්්රික්කඹ තුශ පඳොපවොය හිඟඹක් ඇති 
පනොන ඳරිදි ඳාරනඹක් හි  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ කටයුතු 
පභපවඹවීභ ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා න දි්ත්රික් පභපවයුේ 
කමිටු භඟින් සිදු කශ යුතුඹ.  

 
5.2.2 ෑභ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹකට භ ඉදිරි කන්නඹ තුශ  භාට පන්  

කය ඇති පඳොපවොය ප්රභාණපඹන් 80% ක ප්රභාණඹ පනොඉක්භන පේ වා 
පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ ැරැ්පේ ඇති කරුණු උේරංඝණඹ පනොන 
ඳරිදි, පඳොපවොය ගඵඩාපන් ෘජුභ ඇණවුේ කය රඵා ග  වැකිඹ. 

 
5.2.3 ඹේ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹක්  භ ඵර ප්රපේලඹට පන් කය ඇති 

පඳොපවොය ප්රභාණපඹන් 80% ක් රඵා ගත් ඳසු ඉතිරි 20% පවෝ ඉන් 
පකොටක් ඇණවුේ කයන අථ්ාන්ර දී ා වා ඳරිය හි කාමී 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/
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පඳොපවොය වා න දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටුප  නිර්පේලඹ රඵාගැනීභ 
අනිාර් ඹ ප . එඹ එභ කමිටුප  බාඳති පර දි්ත්රික් පේකේ, ජාතික 
පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක් පවෝ දි්ත්රික් 
පේකේ විසින් ඵරඹ ඳයන කමිටුප  පනත් ාභාජිකපඹකු විසින් 
්ථානීඹ ඳරීක්ණඹකින් අනතුරු රඵා දිඹ යුතු ප . පභභ ඉේලීභ 
පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ විසින් අනුභ  කශ යුතුඹ. 

 
5.2.4 ඹේ කන්නඹක දී පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැරැ්පේ එක් එක් පගොවිජන     

පේා භධය්ථානඹට පන් කය ඇති පඳොපවොය ප්රභාණඹ ඉක්භා 
පඳොපවොය අලයන විට දී එඹ අතිපර්ක පඳොපවොය අලය ාඹක් පේ 
රකා ක්රිඹා කශ යුතු ප . ා වා, පභභ චක්රපේඛපේ 06 පේදපේ වන් 
ක්රිඹාඳටිඳාටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතු ප .  

 
5.2.5 වී ගා වා කන්න රැ්වීපේ දී ගනු රඵන  නයණලින් අඳගභනඹ 

පමින් කටයුතු කයන පගොවීන් වා පවක්ටඹාර් පදකකට ඩා වී ගාකයන 
පගොවීන් ද කන්න රැ්වීේ  නයණ ඳරිදි කුඹුරුර අපනකුත් පබෝග ගාකයන 
පගොවීන් ද විෘ  පපශපඳොශ මිර ගණන් ඹටපත් පඳොපවොය ඳඹාග  
යුතුඹ. 

 
6 අතිපර්ක පඳොපවොය අඹදුේ කිරීභ 

 
6.1 අතිපර්ක පඳොපවොය අඹදුේ කිරීභ සිදු කශ වැකි න්පන්  පඵදාවැරීපේ ැරැ්පේ 

වන්  කුඹුරු ඉඩේ ප්රභාණඹ ඉක්භා වී ගා සිදුකයන, භූමි ප්රභාණඹ 
පවක්ටඹාර් පදක දක්ා ව කුඹුරු වා ඳභි. පභහි දී පගොවීන් විසින් 1.3 පේදපේ 
වන් අලය ා ේපර්ණ කය තිබීභ අනිාර්ඹ ප . 

 
6.2 පඵොපවෝ ගා කන්නර දී පගොවිජන පේා භධය්ථාන විසින් ඉවර ගා 

ඉරක්කඹන් අනු විලාර වනාධාය පඳොපවොය ප්රභාණඹක් අඹදුේ කය තිුණණ ද එභ 
ගා කන්න අානපේ දී ඉරක්ක පුයාපගන පනොභැති ඵත් ගා ප්රගතිඹ 
ඉරක්කඹට ඩා ැරකිඹ යුතු ප්රභාණඹකට අඩු අගඹක ඳතින ඵත් නිරීක්ණඹ 
කය තිපේ. 

 
6.3 ඳසුගිඹ කන්න 5 ක (ඹර පවෝ භව අදාශ න ඳරිදි) ගා කය ඇති උඳරිභ කුඹුරු 

ඉඩේ ප්රභාණඹ වා කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේයඹාපේ නිර්පේල ඳාදක කය 
ගනිමින් නිඹමි  කන්නපේ පඳොපවොය අලය ා වඳුනාපගන පඵදාවැරීපේ 
ැරැ්භ ක් කය තිපේ. 

 
6.4 පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹා විසින්, කෘෂිකර්භ අධයක් 

ජනයාේයඹාපේ නිර්පේල භ  ා ා කන්නඹ වා පිළිපඹර කය ප්රකාලඹට ඳත් 
කයනු රඵන පඵදාවැරීපේ ැරැ්පේ දැක්පන ප්රභාණඹට ඩා අතිපර්ක 
පඳොපවොය ප්රභාණඹන් අලය ඹැයි වැීඹන අ්ථාර දී පගොවිජන ංර්ධන 
ප්රාපේශීඹ නිරධාරි වා කෘෂිකර්භ උඳපේලක විසින් ාමුහික ගකීපභන් යුක්  
පභහි උඳපේඛන 04 හි දැක්පන ඉේලුේ ඳ්රඹ ේපුර්ණ කය අත්න් වා නිර 
මුද්රා  ඵා දි්ත්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරි් භඟින් 
දි්ත්රික් පඳොපවොය ේඵන්ීකයණ කමිටුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 
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6.5 අතිපර්ක පඳොපවොය අලය ා ඉේලුේ ඳ්රඹ ඉදිරිඳත් කිරීපේ දී පගොවිජන ංර්ධන 

ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන් වා කෘෂිකර්භ උඳපේලක විසින් ඳව  වන් කරුණු 
පිළිඵ ගැඹුරින් ැරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. 

 
6.5.1 අතිපර්ක පඳොපවොය අඹදුේ ඳ්රඹ නිැයදි ේපුර්ණ කය අත්න් වා නිර 

මුද්රා  ඵා ඇති ඵ 
 

6.5.1.1   කුඹුරු ඉඩේ භවා ාරිභාර්ග, සුළු ාරිභාර්ග වා ර්ාපඳෝෂි    ලපඹන් 
ාරි ක්රභ අනු  පන්   කය දැක්විඹ යුතුඹ. 

 
6.5.1.2 කුඹුරු ඉඩේ භූමි ප්රභාණ පවක්ටඹාර්ලින් ඳභණක් වන් කශ යුතුඹ. 

 
6.5.2 අතිපර්ක පඳොපවොය අලය ාඹන් වා දිත්්රික් පඳොපවොය 

ේඵන්ීකයණ කමිටුප  එකඟ ාඹ රඵා ග  වැකි න ඳරිදි අඹදුේ ඳ්රඹ 
කේප රා ඇති දිත්්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය 
පකොභාරි් ප  ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ. 
 

6.5.3 අතිපර්ක රඵා ගන්නා පඳොපවොය පඵදාවැරීභට ඵරාපඳොපයොත්තු න 
පගොවීන්පේ නභ, ලිපිනඹ, වැඳුනුේඳත් අංකඹ, ගා කයන ියේ ප්රභාණඹ 
(පවක්ටඹාර්), ේඵන්ධ කය ග  වැකි දුයකථන අංකඹක් වා අත්න ඹන 
කරුණු ඇතුශත් පේඛනඹක් අදාශ පේ කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා 
නි්ඳාදන වකායපේ අත්න හි  පිළිපඹර කය අදාශ පගොවිජන පේා 
ඵර ප්රපේලපේ පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීපේ නිර්පේලඹ 
හි  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. (උඳපේඛන 05) 
 

6.5.4 ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දිත්්රික් වකාය අධයක් වා දි්ත්රික් 
පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරි් පවෝ ඔහු විසින්  
ඳත්කයන  දි්ත්රික්  කාර්ඹාරපේ  නිපඹෝජි යින්   විසින්   ක්පේ්ර 
විභර්ලනඹක් (පඳොපවොය ගඵඩා ද ඇතුළු) සිදුකය අතිපර්ක පඳොපවොය 
රඵා දීභ සුදුසු ඵට නිර්පේලඹ රඵා දුන් ලිපිඹක් අමුණා තිියඹ යුතුඹ. 
 

6.6 අතිපර්ක පඳොපවොය අඹදුේ කයන අඹදුේ ඳ්රපේ වන් ප ොයතුරුර 
නියදය ාඹ වා එභ ඉේලීභ පිළිඵ අඹදුේ කයන නිරධාරීන් ද, නිර්පේල කයන 
නිරධාරීන් වා කමිටු ද ගකීපභන් ඵැඳී සිටී. 
 

6.7 ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා න දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු අනුභ  කයන 
අතිපර්ක පඳොපවොය අලය ා පිළිඵ වි ්ය පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ 
නිරධාරී වා කෘෂිකර්භ උඳපේලක විසින් අදාශ යාජය පඳොපවොය භාගභ වා 
ඳාර්ලකාය ආඹ න ප  ලිඛි  දන්නු රැපේ. 
 

6.8 අතිපර්ක පඳොපවොය රඵා ගැනීපේ අනුභ  ලිපිඹ උඳපේඛන 06 ට අනු කා එභ 
ලිපිඹ පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ  ප  එවිඹ යුතුඹ. 
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6.9 අතිපර්ක පඳොපවොය ඉේලුේ කයන අථ්ාන්ර දී  ය අලය ා භ  
ඳාරනඹක් හි  පඳොපවොය රඵා දීභට කටයුතු කිරීපේ ගකීභ ා ා දි්ත්රික්කපේ 
පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරි්රු / ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක්රුන්පේ භනා අීක්ණඹ ඹටපත් 
සිදුවීභ අනිාර්ඹඹ ප . 

 
7 පඳොපවොයර ප්රමිති ඳාරනඹ 
 

7.1 පඳොපවොය ඹනුපන් අදව් කයනු රඵන්පන්, “පිළිගත් ලාක පඳෝක එකක් පවෝ 
ැඩි ගණනක් ඇතුශත් න්නා ව ද, ලාක පඳෝක තිබීභ පවේතුපකොට පගන බාවි  
කයනු රඵන්නා ව ද, ලාක ැඩීභ ප්රර්ධනපේ රා බාවි  කිරීභ පිි අයමුණු 
කයනු රඵන නැ පවොත් ා වා අගඹක් ඇ ැයි කිඹනු රඵන ඹේ ද්රයඹක් අදව ්
න අ ය, පිරිඹේ පනොකශ ත්ත් පවෝ ලාකභඹ පඳොපවොය ඊට ඇතුශත් 
පනොප .” (මරාශ්රඹ - 1988 අංක 68 දයන පඳොපවොය විධිභත් කිරීපේ ඳන ) 
 

7.2 කාඵනික පඳොපවොය මලික ලපඹන් ර්ග තුනක් පර වඳුනාග  වැකිඹ. එනේ, 
ඝන කාඵනික පඳොපවොය, දිඹය කාඵනික පඳොපවොය වා නජ (ජී) පඳොපවොය 
පරයි.  

 
7.2.1 ඝන කාඵනික පඳොපවොය පර වඳුන්නු රඵන්පන් ලාක ර්ධනඹ පවෝ 

පරදා පවෝ ගුණත්ඹ ැඩි කිරීභ වා ඉවේන, ලාක පඳෝක එකක් 
පවෝ ඊට ැඩි ගණනක් ඳතින්නාව ද, ලාක පකොට් පවෝ ත්ත් පකොට ්
පවෝ ්බාවික ඛනිජ පවෝ පේායින් එකක් පවෝ ැඩි ගණනකින් 
භන්වි , පබෞතික වා යාඹනික ක්රිඹාලිඹක් භඟින් විංපඹෝජනඹ කයන 
රද ඳපේ ායත් ඵ වා නිපයෝගිභත් ඵ ැඩි දියුණු කිරීභ වා 
උඳකාරීන ද්රයඹක් මින් අදව් ප . 

 
7.2.2 දිඹය කාඵනික පඳොපවොය පර වඳුනාගනු රඵන්පන් ලාක ර්ධනඹ පවෝ   

පරදා පවෝ ගුණත්ඹ ැඩි කිරීභ වා ඉවේන, ලාක පඳෝක එකක් 
පවෝ ඊට ැඩි ගණනක් ඳතින්නාව ද, ලාක පකොට් පවෝ ත්ත් පකොට ්
පවෝ පේායින් එකක් පවෝ ැඩි ගණනක් ජීයණ ක්රිඹාලිඹට රක් කය ව 
පප්රෝටීන වයිපරොරයිපේටම (Protine Hydrolysate)  ාක්ණඹ පඹොදා 
ගනිමින් ක් කශ දිඹය පඳපවොය ප . 

 
7.2.3 නජ පඳොපවොය පර වඳුනාගනු රඵන්පන් ඝන පවෝ විපලේ ද්රාණඹක් 

පඹොදා ගනිමින් ා තුශ අඩංගු කශ කෘෂිකර්භාන් ඹ වා ප්රපඹෝජනත් 
න ායුපගෝලීඹ නයිට්රජන් තිය කිරීභ,  ඳාංශු පඳෝඳය්  පවෝ ඳපහි 
ඳතින පඳෝක ද්රය ලාකරට උයාග  වැකි ආකායඹට පන් කිරීභ ආදී 
ක්රිඹාලි වා උඳකාරීන, ඳපහි පවෝ ලාකර පරදායීත්ඹ ඉවශ 
නැංවීභට බාවි  කශ වැකි ජී  ත්ත්පේ ඳතින නිඳ්ාදන ප . 

 
7.3 පේශීඹ නිඳ්ාදකයින් විසින් නි්ඳාදනඹ කයන රද පඳොපවොය අ රින් 

පකොේපඳෝට්ම පඳොපවොය වා දිඹය කාඵනික පඳොපවොය වා ශ්රී රංකා ප්රමිති 
ආඹ නඹ විසින් නිලච්ඹ පකොට ප්රකාලඹට ඳත්පකොට ඇති ප්රමි නන් ඳදනේ කය 
ගන්නා අ ය ශ්රී රංකා ප්රමිති ආඹ නඹ නයිට්රජන් ේඵන්ධපඹන් රඵා දී ඇති අභ 
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අනුඳා ඹ කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේයඹාපේ අභ නිර්පේලඹ ඳරිදි 1.5% පර 
ංපලෝධනඹ කය පඹොදාගන්නා අ ය නජ පඳොපවොය වා ප්රේඳාදනපේ දී 
අනුගභනඹ කශ ප්රමිතිඹ පඹොදා ගනු රැපේ. මීට අභ ය ආනඹනඹ කයන රද 
්බාවික ඛනිජ පඳොටෑසිඹේ ක්පරෝයයිඩ් (KCl) ව විපලේෂි  පඳොපවොය වා  ශ්රී 
රංකා ප්රමිති ආඹ නඹ භගින් නිලච්ඹ පකොට ප්රකාලඹට ඳත්පකොට ඇති ඳව  
ප්රමි නන් පඹොදා ගනු රැපේ.   

 
i. පකොේපඳෝට්ම පඳොපවොය - ශ්රී රංකා ප්රමිති 1635:2019 (උඳපේඛන 

07) 
 
ii. දිඹය කාඵනික පඳොපවොය - ශ්රී රංකා ප්රමිති 1702:2021 (උඳපේඛන 

08) 
 
iii. නජ  පඳොපවොය - වී ගා වා ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය 

ැඳයීභ වා න රංසු පේඛනපේ වන් ප්රමිතිඹ (උඳපේඛන 09) 
 
iv. විපලේෂි  පඳොපවොය - ශ්රී රංකා ප්රමිති ආඹ නඹ පකටුේඳත් කය ඇති 

ප්රමිතිඹ අදාශ න ඳරිදි පඹොදාගනු රැපේ. (උඳපේඛන 10) 
 

v. ්බාවික ඛනිජ පඳොටෑසිඹේ ක්පරෝයයිඩ් (KCl) – ශ්රී රංකා ප්රමිති 
644:2014 (උඳපේඛන 11) 

 
7.4 පඵදා වරින පඳොපවොය ඉව  ප්රමි නන්ට අනුකර න ඵට ගඵරා ගැනීභට යාජය 

පඳොපවොය භාගේ විසින් කටයුතු පඹදිඹ යුතුඹ. ා අනු,අදාශ පඳොපවොය ප ොගඹ  
පඵදා වැරීභට පඳය  ෑභ පඳොපවොය කාණ්ඩඹක්භ වාභ ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්යඹාපේ අනුකර ා වතිකඹක් රඵා ගැනීභට 
යාජය පඳොපවොය භාගේ කටයුතු කශ යුතුඹ. ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරපේ අධයක්යඹා විසින් නිකුත් කයන රද අනුකර ා වතිකඹක් 
පනොභැති කිසිදු පඳොපවොය ර්ගඹක් පගොවීන් අ ට ඳත්වීභට ඉඩකඩක් පනො ැබීභට 
ග ඵරා ග  යුතුඹ. 

 
7.5 පඳොපවොය ප්රමිතිඹ ඳාරනඹ කිරීභ  ේඵන්ධ එක් එක් ආඹ නපේ / ඳරිය 

හි කාමී පඳොපවොය වා න දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටුප  කාර්ඹඹ බාර්ඹඹ ව 
ගකීභ ඳව  ඳරිදි ප . 

 
7.5.1 ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ 

 
7.5.1.1 1988 අංක 68 දයන පඳොපවොය විධිභත් කිරීපේ ඳන  ඹටපත්  

ඵරඳ්රරාී  පඳොපවොය නි්ඳාදකයින්ට ඵරඳ්රඹ භගින් පඳොපවොය 
නි්ඳාදනඹට අය රඵා දී ඇති අ ය පඳොපවොය නිඳ්ාදනර ප්රමිතිඹ 
කාණ්ඩ ලපඹන්  ඳරීක්ා කිරීභ වා එකී කාණ්ඩරට අනුකර ා 
වතික නිකුත් කිරීභ ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ ගකීභ 
ප . 
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7.5.1.2 ා අනු එැනි අනුකර ා වතිකඹක් පනොදයන කිසිදු පඳොපවොය 
කාණ්ඩඹක් යාජය පඳොපවොය භාගේ භගින් මිරදී පනොග  යුතු අ ය 
පපශපඳොපශේ ඇති අනුකර ාඹක් පනොරැබූ සිඹලු පඳොපවොය ඵාර 
පඳොපවොය පර රකා 1988 අංක 68 දයන පඳොපවොය විධිභත් කිරීපේ 
ඳනපත් 15,16,21 වා 22 ගන්ති ප්රකාය කටයුතු කිරීභ  ජාතික 
පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ  ඹටපත් දි්ත්රික් පේකේ කාර්ඹාරරට 
අනුයුක්  කය ඇති වකාය අධයක්රුන්පේ ගකීභ ප . 

 
7.5.1.3  ද, වකාය අධයක්රු විසින් ඵරඳ්රරාී  පඳොපවොය 

නි්ඳාදකයින්පේ පඳොපවොය කාණ්ඩඹක් නිඳ්ාදනඹ කය අන් ව ඵ 
ඔහු ප  දැන්ව වාභ අප්රභාද එකී නිඳ්ාදනපේ ාේඳර 1988 අංක 
68 දයන පඳොපවොය විධිභත් කිරීපේ ඳනපත් 12(2) ගන්තිඹ ප්රකාය ශ්රී 
රංකා ප්රමිති ආඹ නඹ විසින් නිලච්ඹ කය ප්රකාලඹට ඳත් කය ඇති 
ාේඳර රඵා ගැනීපේ ක්රභප දඹ අනුගභනඹ කයමින් අදාශ නිඳ්ාදක 
්ථානපේ දී, නි්ඳාදකඹා ඉදිරිපේ දී රඵා ග  යුතුඹ. එකී ාේඳර නිසි 
පර මුද්රා  ඵා ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපඹන් රඵාදී ඇති 
ආකෘති ඳ්රඹ බාවි  පකොට නිඹමි  ඳරිදි නිඳ්ාදකඹාපේ / 
නි්ඳාදකඹාපේ ඵරඹරත් පේකඹාපේ නභ ඳැවැදිලි වන් පකොට 
අත්න රඵා ග  යුතු අ ය නිසි ඳරිදි වකාය අධයක්යඹාපේ ද 
අත්න වා නිර මුද්රා  ඵා කඩිනමින් ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරඹ ප  ආයක්ෂි   ැඳෑපරන්  පවෝ අතින් පගනවිත් බායදීභට 
ැරැ්විඹ යුතුඹ. ා ා පඳොපවොය කාණ්ඩඹට අදාශ ගන්නා රද 
ාේඳරරට මුද්රා  ඵනු රඵන ාේඳරඹ ඵැගින් නි්ඳාදකඹාට අලය 
අ්ථාරදී ඳරීක්ා කය ඵැලීභ වා රඵා දීභට  ද ගඵරා ග  යුතුඹ. 
 

7.5.1.4 එැනි ාේඳරර විලප්ේණ ාර් ා ැඩ කයන දින ව ක් තුශ අදාශ 
විදයාගායලින් රඵා ගැනීභ වා විධිභත් ැඩපිළිපරක් ක ්
කිරීභට ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්ෂයඹා විසින් 
කටයුතු  කශයුතු අ ය, නි්ඳාදකඹාපගන් ාේඳර රඵාපගන ැඩ 
කයන දින දවඹක් තුශ දී විල්පේණ ාර් ාර පිටඳත් භග 
අනුකර ා වතිකඹ, නි්ඳාදකඹාට ව අදාශ ඳරිදි යජපේ පඳොපවොය 
භාගේරට නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 
7.5.1.5 ඵරඳ්රරාී  පනොන පඳොපවොය නිඳ්ාදන කිසික් පපශපඳොපශේ  

අපරවි වීභට කිසිදු ආකායඹකින් ඉඩ පනො ැබීභට දි්ත්රික් වකාය 
අධයක්ෂරුන් විසින් ගඵරා ග  යුතුඹ. එැනි අ පරවිඹක් සිදුවීභ 
ැශැක්වීභ වා ඳන   ප්රකාය අධයක්ෂකයඹාපේ වතිකපේ 
ගකීභ වකාය අධයක්ෂරුන් ප  ඳැපර්. 

 
7.5.2 යාජය පඳොපවොය භාගේ 

 
7.5.2.1 යාජය පඳොපවොය භාගේ ෑභ විටකභ පඳොපවොය මිරදී ගත් 

ප්රේඳාදනඹ ඹටපත් පඳොපවොය මිරදී ගැනීපේ දී ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ ඵරඳ්රරාී න්පගන් භ පඳොපවොය මිරදී ග  යුතු 
අ ය එකී ෑභ කාණ්ඩඹක් වා භ ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
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කාර්ඹාරපේ අධයක්ෂයඹා විසින් නිකුත් කය ඇති අනුකර ා 
වතිකඹක් න්පන් නේ ඳභණක් පගොවිජන පේා භධය්ථානරට 
පඵදා වැරීභට අය දීභ වා පඵදාවැරීභ කශ යුතුඹ. 
 

7.5.2.2 යාජය පඳොපවොය භාගේ  භ නාභඹ ඹටපත් අපරවි කිරීභට 
පඳොපවොය/ලාක පඳෝක මිරදී ගැනීපේ දී එපේ මිරදී ගනු රඵන 
භාගේ එභ භාගභ ඹටපත් ලිඹාඳදිංචි කයගත් භාගේ පතින් මිරට 
ග  යුතුඹ. 

 
7.5.2.3 යාජය පඳොපවොය භාගේ පඳොපවොය දවා අමුද්රය මිරදී පගන 

පඳොපවොය නිඳ්ාදනඹ පකොට අපරවි කිරීපේ දී ඉව  ඳරිදිභ ා ා 
පඳොපවොය කාණ්ඩඹ වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ භඟින් 
විධිභත් පර යාඹනාගාය ඳරීක්ෂාන් සිදු කයගනිමින් 
ගුණාත්භකබාඹ  වවුරු කය ගනිමින් අනුකර ා වතිකඹ රඵාගත් 
කාණ්ඩ ඳභණක් පඳොපවොය ලපඹන් පඵදා වැරිඹ යුතුඹ. 

 
7.5.3 පගොවිජන ංර්ධන පදඳාර් පේන්තු  

 
7.5.3.1 ෑභ විටකභ ඉවරභ ප්රමිතිපඹන් යුත් පඳොපවොය පගොවීන්      

 ප ට ඳත් කිරීභට පගොවිජන ංර්ධන පදඳාර් පේන්තු ඵැදී සිටී. 
 

7.5.3.2 පගොවිජන පේා භධය්ථානඹ ප  යාජය පඳොපවොය භාගේ භඟින් 
පවෝ පේශීඹ නි්ඳාදකඹන් පතින් රැපඵන පඳොපවොය නිඹමි  ප්රමිති 
අනුකර ා වතිකඹ රඵා ඇති ඵට  පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ 
නිරධාරී වා පඵදාවරින අ්ථාප  දී කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා 
නි්ඳාදන වකායරුන් දැනග  යුතුඹ. 
 

7.5.3.3 ා දවා ආනඹනඹ කයන රද පඳොපවොය ඳැකටමටුර QR පක් ඹ 
ඳරීක්ෂාකය ඵැලීභ ද, එපේ පනොභැති නි්ඳාදන වා ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්ෂයඹා විසින් නිකුත් කය ඇති අනුකර ා 
වතිකපේ පිටඳ ක් පඵදාවරින්නන් පතින් ඉේරා සිටිඹ යුතුඹ. ා 
අනු එපේ  වවුරු කය ගත් පඳොපවොය ඳභණක් පගොවීන් අ ට ඳත් 
කිරීපේ ගකීභ පඵදාවැරීපේ නිරධාරීන් ප  ඳැපර්. 
 

7.5.3.4 පගොවිජන ංර්ධන පදඳාර් පේන්තුප  කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ 
නිරධාරීන් ප  ඳයනු රඵන ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය බාවි ඹ 
ේඵන්ධපඹන් භ ් කාර්ඹඹ බාර්ඹඹ ඳව  ඳරිදි ප . 
 
i. කන්නඹ ආයේබපේ දී පගොවි ංවිධාන රැ ් කය කන්න රැව්ීේ 
ඳත්ා අදාශ කන්නපේ ගා කටයුතු පිළිඵ ප ොයතුරු රැ් කිරීභ.  

උදා -  වී ගා කයන පගොවීන් ගණන 
වී ගා කිරීභට නිඹමි  පවක්ටඹාය 
ගණන 
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ii. ඉව  දී රඵා ගත් නිැයදි වා  ය ප ොයතුරු අදාශ පගොවිජන පේා 
භධයථ්ාන ප  රඵා දීභ. 
 

iii. කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය නිරධාරී (කෘ.ඳ.නි..) 
පකොටමඨාඹට අදාශ කාඵනික පඳොපවොය නි්ඳාදනඹ වා බාවි  
කයන පගොවීන්ට දිරි දීභනා රඵා දීභට අදාශ අඹදුේඳත් වා ප ොයතුරු 
පගොවිජන පේා භධය්ථානඹ ප  රඵා දීභ. 
 

iv. කාඵනික පඳොපවොය ර්ග රඵා පදන පඳොපවොය භාගේ විසින් පඵදා 
වැරීභට නිඹමි  පඳොපවොය ර්ග අදාශ පගොවිජන භධයථ්ාන ප  
පවෝ  කෘ.ඳ.නි.. පකොටමඨා ප  ඔවුන් විසින් භ ප්රාවනඹ කයනු 
රඵයි.  

 

 එපර, පගොවිජන පේා භධය්ථාන ප  රැපගන එන රද 
පඳොපවොය ප ොග කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ නිඳ්ාදන වකාය 
විසින්  භ කෘ.ඳ.නි.. පකොටමඨාඹට අදාශ පගොවි ංවිධාන 
වයවා පගොවීන් ප  පඵදා වැරීභ. 

 

 කෘ.ඳ.නි. පකොටමඨාඹ ප  රැපගන එන රද පඳොපවොය 
ප ොග අදාශ පකොටමඨාඹ බාය කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ 
නි්ඳාදන වකාය විසින් බාය ගැනීපභන් ඳසු ඉව  වන් 
කශ අයුරින් භ පගොවීන් ප  පඵදා වැරීභ. 

 
v. පඳොපවොය පඵදා වැරීේ පිළිඵ ලිපි පේඛන වා දත්  ාර් ා ඳත්ා 
ගැනීභ වා එභ ප ොයතුරු අදාශ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹ ප  
ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 
7.5.4 කෘෂිකර්භ පදඳාර් පේන්තු 

 
7.5.4.1 සිඹලු පේශීඹ නිඳ්ාදකයින්පේ පඳොපවොය වා ආනඹනඹ කයනු රඵන 

පඳොපවොය, ඵ රපගොඩ, ඳයන් න් වා පඵෝඹුර පක්ෂේ්ර ඳරීක්ණඹන් 
වා පඹොමු කය එභ පඳොපවොයර පරදායි ාඹ වා කාර්ඹක්භ ාඹ 
පිළිඵ නිර්පේල රඵා දිඹ යුතුඹ. 

 
7.5.4.2 කෘෂිකර්භ පදඳාර් පේන්තුප  කෘෂිකර්භ උඳපේලකරුන් ප  

ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය බාවි ඹ ේඵන්ධපඹන් ඳයනු  කර්ඹඹ 
බාර්ඹඹ ඳව  ඳරිදි ප .   

 

 කෘෂි  ාක්ණඹ පඵදා වැරීභ, පිරි් කශභනාකයණඹ වා විවිධ අංල භඟ 
ේඵන්ීකයණඹ කයමින්  භ ඵර ප්රපේලඹ තුශ කෘෂිකාර්මික  ාක්ණඹ, 
පගොවීන්, යාඹකයින් වා අදාශ ඳාර්ල ප  රඵා දීභ මලික ප . 

 
i. කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේ විසින් 2022 ඹර කන්නඹ වා රඵා දී 
ඇති පඳොපවොය භාර්පගෝඳපේලඹ පිළිඵද පගොවීන් දැනුත් කිරීභ, 
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පුහුණු කිරීභ වා එඹට අදාශ කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන 
වකායරුන් වා අපනකුත් ඳාර්ලකරුන් දැනුත් කිරීභ. 

 
ii. වරි  කෘෂිකර්භාන් ඹට අදාශ ක්පේ්ර ආදර්ලන,ක්පේ්ර දින 

ඳැැත්වීභ. 
 

iii. ගා කන්නඹ තුශ ඇතින ගැටළු, ඳශාත් කෘෂිකර්භ/ දි්ත්රික් 
නිපඹෝජය කෘෂිකර්භ අධයක් ප  දැනුත් කයමින් ඉදිරි 
ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභට පඹොමු කිරීභ. 

 
iv. කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේ / ඳශාත් කෘෂිකර්භ අධයක්රුන් / 

නිපඹෝජය කෘෂිකර්භ අධයක්රු විසින් වරි  කෘෂිකර්භාන් ඹට 
ේඵන්ධ කාරානුරපී රඵාපදන ප ොයතුරු ක්පේ්රපේ 
ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා කටයුතු කිරීභ වා පගොවීන් පඹොමු කයවීභ. 

 
7.5.5 ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා ව දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු 

 
7.5.5.1 ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වී ගා වා රඵාදීපේ දී ා ා 

දි්ත්රික්කඹට අලය කයන ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය ප්රභාණඹ 
වැකි ාක් දුයට එභ දි්ත්රික්කඹ තුළින්භ ඳඹා ගැනීභටත්, ා ා 
දි්ත්රික්කපේ පඳොපවොය නි්ඳාදනර ගුණාත්භකබාඹ ැඩි දියුණු කය 
ගැනීභ වාත්, නිසි කරට පගොවින් ප  පඳොපවොය රඵාදීභ ාක්ාත් 
කය ගැනීභටත් අදාශ විඹ බාය ක්පේ්ර නිරධාරීන් කණ්ඩාඹභ 
අීක්ණඹ වා ඳසුවිඳයේ කිරීභ වාත්, පඳොපවොය නි්ඳාදකයින් 
කණ්ඩාඹභක් පර පගොනු කය දි්ත්රික්කපේ පඳොපවොය අලය ා 
පුයා ගැනීපේ ැඩපිළිපරක් ක් කය ගැනීභ වාත්, ක්රමික 
කාඵනික වතිකකයණඹ ප  පඳොපවොය නි්ඳාදකයින් පඹොමු කිරීපේ 
අයමුණ හි  පභභ කමිටු ්ථාපි  පකපර්. 
 

7.5.5.2 පභභ දිත්්රික් කමිටු දි්ත්රික් පේකේ / දිාඳතිපේ වබාගීත්පඹන් 
වා, දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ අධයක්, නිපඹෝජය / වකාය පගොවිජන 
පකොභාරි්,  නිපඹෝජය ඳශාත් කෘෂිකර්භ අධ් ඹක්, දි්ත්රික් වකාය 
අධයක් - ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ, භධයභ ඳරිය 
අධිකාරිපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක්, දිත්්රික් ේඵන්ීකයණ නිරධාරී 
- වරි  කෘෂිකර්භ ක්රිඹාන්වි  භධයථ්ානඹ  ඹන ාභාජිකඹන්පගන්   
භන්වි  ප . 
 

අන් ර්  ඳශාත්රදී   පභභ    කමිටුට    අන් ර්   ඳශාත්    නිපඹෝජය 
කෘෂිකර්භ අධයක් ඇතුශත් න අ ය භවැලි කරාඳරදී භවැලි 
කරාඳ කශභනාකරු ඇතුශත් ප . 

 
7.5.5.3 දි්ත්රික් කමිටුප  කාර්ඹඹ බාර්ඹඹ 

 
7.5.5.3.1 දි්ත්රික්කඹ වා නේ කයන රද/ප ෝයා ගන්නා රද ප්රධාන 

පඳොපවොය ැඳයුේකරුන් භඟ සුළු වා භධය ඳරිභාණ 
අපනකුත් පකොේපඳෝට්ම/දිඹය පඳොපවොය නි්ඳාදකයින් 
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ේඵන්ධ කය දීභ භගින් සුළු වා භධය ඳරිභාණ පඳොපවොය 
නි්ඳාදකයින් ප්රධාන ැඳයුේකරුන් ටා ජාරග  කිරීභට 
කටයුතු කිරීභ. 

 
7.5.5.3.2 නජ පඳොපවොයර ගුණාත්භකබාඹ ඉවශ නැංවීභ වා කෘෂි 

විපලේඥයින්පගන් භන්වි   ාක්ික කමිටුක් කෘෂිකර්භ 
යාජය අභා යාංලඹ ඹටපත් ඳත් කය ඇති අ ය එභ කමිටු 
ේඵන්ධ කයගනිමින් පේශීඹ නජ පඳොපවොයර ප්රමිතිඹ ඉවශ 
නැංවීභට කටයුතු ේඳාදනඹ කිරිභ. අපනකුත් ඝන වා දිඹය 
පඳොපවොයර ගුණාත්භකබාඹ කෘෂිකර්භ පදඳාර් පේන්තුප  
නිරධාරීන් ේඵන්ධ කයපගන ැඩි දියුණු කිරීභ. 

 
7.5.5.3.3 පකොේපඳෝට්ම/ ඝන පඳොපවොය ගඵඩා කිරීභ වා පගොවිජන 

පේා භධය්ථානර ඉඩකඩ ප්රභාණත් පනොන ඵැවින් ප්රධාන 
ැඳයුේකරුන්පේ පකොේපඳෝ්ටම/ ඝන පඳොපවොය ගඵඩා කිරීභ 
වා යජපේ පඳොපවොය භාගේ තු ගඵඩා ව යජපේ පනත් 
ගඵඩා ා වා සදානේ කයදීභ. 

 
7.5.5.3.4 පගොවි ජන ාට නිසි ප රාට පගොවිියභට පඳොපවොය ඳඹා 

දීපේ දී ප්රාවන ගැටළු භතුන අ්ථාරදී ශ්රී රංකා යුද වමුදා 
ඹටපත් පිහිටුා ඇති වරි  කෘෂිකර්භ ක්රිඹාන්වි  භධයථ්ානඹ 
(දු.අ. 0112820629) ේඵන්ධ කය ගනිමින් එැනි ගැටළු විා 
දීභට ඹාන්්රණඹක් ක් කිරීභ.  

 
7.5.5.3.5 සුළු වා භධය ඳරිභාණ පඳොපවොය නිඳ්ාදකයින්ට අලය මුරය 

ඳවසුකේ, ඹන්ප්රෝඳකයණ ආදී ඳවසුකේ ශඟා කයදීභ වා 
ඔවුන්පේ අලය ා වඳුනාපගන අලය අංලරට පඹොමු කිරීභ 
ව ේඵන්ීකයණඹ කිරීභ. 

 
7.5.5.3.6 නිර්පේශි  පඳොපවොය නිසිපර බාවි  කිරීභ පිළිඵ පගොවි 

ජන ා දැනුත් කිරීභ වා පඳොපවොය ැඳයුේකරුන් ව 
කෘෂිකර්භ පදඳාර් පේන්තුප  නිරධාරීන්, පගොවිජන පේා 
භධයථ්ානර නිරධාරීන් පඹොමු කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 

 
7.5.5.3.7 දි්ත්රික්කපේ කාඵනික පඳොපවොය නි්ඳාදකයින් වට නි්ඳාදන 

වා SLS ප්රමිති රකුණ වා GMP (Good Manufacturing 
Practices) වතික  ත්ත්ඹ රඵා ගැනීභ වා ැඩටවන් 
ංවිධානඹ කිරීභ. 

 
7.5.5.3.8 මීට අභ ය ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය නි්ඳාදන කාඵනික 

වතික දයන ආඹ නඹක් භගින් වතිකකයණඹට පඹොමු 
කයමින් එභ, කාඵනික පඳොපවොය නි්ඳාදන පඹොදා ගනිමින් ගා 
පකපයන ක්පේ්ර වඳුනාපගන එභ පගොවීන් ංවිධාන ග  පකොට 
ඔවුන්පේ නිඳ්ාදන කාඵනික වතිකකයණඹ දක්ා පගන 
ඹාභට අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරඹ ව ශ්රී රංකා ප්ර න කයන 
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භණ්ඩරඹ භඟ එක්වී කටයුතු කිරීභ වා අධානඹ පඹොමු 
කිරීභ වා එභ නිඳ්ාදන විපේල පපශපඳොශ දක්ා වඳුන්ාදීභ 
අපේක්ා පකපර්. 

 
7.5.5.3.9 කාඵනික ගාප  දී ේ ඳැශෑටි වා ේ නාලක පඹදීභට 

වැකිඹාක් පනොරැබීභ තුශ පඹොදන පඳොපවොය ේ ඳැරෑටි විසින් 
අපලෝණඹ කය ගැනීභ ව එඹ ඳළිපඵෝධ වා භාධයඹක් 
පර වැසිරීභ ප්රධාන ඵාධක ප . එඵැවින් ඳැශ සිටුවීභ අ යලය 
අංගඹක් න අ ය, එඹ කාර්ඹක්භ වා පරදායී පර ඉටු 
කිරීභට කුඩා ඳරිභාණ කුඹුරු වා ඳැයෂුටම  ැටි වඳුන්ාදීභ වා 
විලාර ඳරිභාණපේ කුඹුරු වා ඳැශ සිටු වීපේ ඹන්්ර වඳුන්ා 
දීභ අ යලය ප . පේ වා සුදුසු ඳරිදි ප්රතිඳාදන පඹෝජනා 
කිරීභට ද පභභ කමිටු අධානඹ පඹොමු කශ යුතුඹ. එඵැවින් ා 
වා න පඹෝජනා ක්රභ එක් එක් දි්ත්රික්කඹ භගින් පභභ 
අභා යංලඹට රඵා දීපේ කාර්ඹඹ බාර්ඹඹ පභභ කමිටුපන් 
අපේක්ා පකපර්.  

 
7.5.5.3.10 එපභන්භ ඳපේ ඇති කාඵනික ද්රය ප්රභාණඹ වා පඳෝඳය ්

ප්රභාණඹ කාඵනික පඳොපවොය පඹොදා වී ගා කිරීපේ දී ඉ ා 
ැරකිේපරන් ඳරීක්ා කශ යුතුඹ. එඵැවින්, කෘෂිකර්භ 
පදඳාර් පේන්තු භඟ ේඵන්ධ වී ඹාඹ භටමටමින් ඳාංශු 
පඳෝක ඳරීක්ා කිරීභට ැඩටවන් ංවිධානඹ කිරීභ වා එහි 
ප්රතිපර ප්රකාලඹට ඳත්කිරීභ, ා අනු පඳොපවොය බාවි ඹ පිළිඵද 
උඳපද් පගොවීන් ප  රඵාදීභ වා ැඩපිළිපරක් ැකසීභ. 
 
 

7.5.5.3.11 ප්රගති භාපරෝචනඹ ව ඳසුවිඳයේ කටයුතු  
 

ඹර කන්නඹ වා දි්ත්රික්කඹට අලය පඳොපවොය ර්ග වා 
ප්රභාණඹන් ප්රභාණත් ප  ද ඹන්න පොඹා ඵරා එභ අලය ා 
ැඳයුේකරුන් භගින් ේපර්ණ කයගැනීභ ව පඳොපවොය 
පඵදාවැරීපේ කටයුතු නිසි අයුරින් සිදුප  ද ඹන්න නිය රු භ 
පොඹා ඵරා අඩුඳාඩු භගවයා ගැනීභට කටයුතු කිරීභත්, විා 
ගැනීභට අඳවසු ගැටළු කෘෂිකර්භ යාජය අභා යාංලඹ ප  
පඹොමු කිරීභටත් කටයුතු කශ යුතුඹ.අභා යාංලඹ විසින් අදාශ 
අංල භඟ ේඵන්ීකයණඹ වීපභන් ගැටළු නියාකයණඹ කිරීභට 
කටයුතු කයනු ඇ . 

 
7.6 ඉව  සිඹලු ගන්ති වා කාර්ඹඹ බාර්ඹඹන් ඉටු කිරීපේ දී පභභ භාර්පගෝඳපේලපේ 

1.6 පේදඹ පකපයහි ඉවශභ අධානඹක් පඹොමු කයමින් කටයුතු කිරීභ මීට අදාශ 
සිඹලු ඳාර්ලඹන්පේ ගකීභ ප . 

 
8 පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ කරාඳ 

 
8.1 යාජය පඳොපවොය භාගේ විසින්, යජඹ භගින් ආනඹනඹ කය ඇති කාඵනික 

වතිකකයණඹ රත් පඳොපවොය ර්ග, ප්රභාණඹන් වා පේශීඹ පඳොපවොය නි්ඳාදන 
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මිර දී ගැනීේ ැරකිේරට පගන ා ා පගොවිජන පේා ඵර ප්රපේල වා පඳොපවොය 
පඵදාවැරීපේ ගකීභ පන් පන් ලපඹන් වඳුනාපගන පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේයඹා ප  දැන්විඹ යුතුඹ. ා අනු පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේයඹා විසින් පඳොපවොය ඇණවුේ කයන පරට පගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන් දැනුත් කශ යුතුඹ. 

 
9 පඳොපවොය ගඵඩා වා ගඵඩා ලිඹාඳදිංචි කිරීභ 

 
9.1 ාිජ භටමටපභන් පඳොපවොය ගඵඩා කය  ඵන ්ථාන ජාතික පඳොපවොය පේකේ 

කාර්ඹාරපේ ලිඹාඳදිංචි කිරීභ නනතික අලය ාඹකි. 
 

9.2 එඵැවින් වනාධාය භ  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැඩටවනට ේඵන්ධ සිඹලු 
ආඹ න විසින් දැනට ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ ලිඹාඳදිංචි කය 
පනොභැති පඳොපවොය ගඵඩා පිළිඵ ඳව  දැක්පන ප ොයතුරු ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරඹට ඉදිරිඳත් කය ලිඹාඳදිංචි කය ග  යුතුඹ. 

 
9.2.1 ආඹ නපේ නභ 

9.2.2 ගඵඩාප  නභ වා පිහිටීභ 

9.2.3 ගඵඩාප  ධාරි ාඹ (පභ.පටො. / ලීටය) 

9.2.4 ආන්න භ නගයඹ වා එහි සිට ගඵඩාට ප්රප ල විඹ වැකි භාර්ග      

වි් යඹ 

 

10 යාජය පඳොපවොය භාගේ ප්රාපේශීඹ ගඵඩාරට පඳොපවොය ැඳයීභ 
 
10.1  යාජය පඳොපවොය භාගේ විසින් පඳොපවොය ප්රාවනඹ කශ යුත්පත් ලිඹාඳදිංචි     
    පඳොපවොය ප්රාවනකරුන් භඟින් ඳභි. 

 
10.2  එක් යකට ප්රාවනඹ කයන පඳොපවොය ප්රභාණපේ ටිනාකභ ැරකිේරට   

පගන එහි ආයක්ා වා විධිභත්  වවුරුක් ලිඹාඳදිංචි පඳොපවොය 
ප්රාවනකරුන්පගන් රඵා ගැනීභට යාජය පඳොපවොය භාගේ විසින් 
ැඩපිළිපරක් පඹදිඹ යුතුඹ. 

 
10.3 පභභ පඳොපවොය ප්රාවනඹ කිරීේරදී අදාශ යාජය පඳොපවොය භාගේ නිකුත් 

කයන “භාර්ග්ථ ඳසු විඳයේ ටවන් ඳ්රඹ” අනිාර්ඹඹ වා අ යලය ප . 
 

10.4   පඳොපවොය පඵදාවැරීභ වා ඳැමිපණන පරොරි යථරට ප්රභාදඹක් ඇති පනොන 
ඳරිදි පඳොපවොය ඳැටවීභ වා ඳැමිපණන අනුපිළිපර ඳදනේ කය ගනිමින් පර් 
එකඟ ාඹකින් යුත් ැඩපිළිපරක් පඹදීභ අ යලය ප . 

 
10.5  පඳොපවොය පඵදාවැරීභ කාර්ඹක්භ කිරීභ වා පඳොපවොය ප්රාවනකරුන්පේ  

පේා විධිභත් වා අප්රභාද රඵා ගැනීභට ැඩපිළිපරක් පඹදිඹ යුතු අ ය, භනා 
අීක්ණඹක් ඳත්ා ග  යුතු ප . ගා කන්නඹ ආයේබපේ දී එකය ඉදිරිඳත් 
න පඳොපවොය අලය ාඹන්ට වා ක්පේ්රඹන්හි ාර් ා න වදිසි  ත්ත්ඹන්ට 
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මුහුණ දීභ වා ාභානය ප්රාවන ැඩපිළිපරට අභ ය ප්රාවන ංචි ඹක් 
ඳත්ා පගන ඹාභට ැඩපිළිපරක් පඹදිඹ යුතුඹ. 

 
10.6  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ කටයුතු කාර්ඹක්භ පභපවඹවීභ වා යාජය පඳොපවොය   

භාගේ විසින් දි්ත්රික් ේඵන්ීකයණ නිරධාරීන් අනුයුක්  කය එභ 
නිරධාරීන්පේ නේ, යාජකාරි ලිපිනඹන් වා ඳවසුපන් ේඵන්ධ කය ග  වැකි 
දුයකථන අංක අදාශ සිඹලු ඳාර්ලඹන්ට ැඳයිඹ යුතු ප . 

 
10.7 යාජය පඳොපවොය භාගේ විසින් එක් එක් පටන්ඩයඹ ඹටපත් ඳඹා ගන්නා 

පඳොපවොය ප ොග කුභන පගොවිජන පේා භධය්ථානඹට පඵදාවරින රේපේ දැයි 
වඳුනා ග  වැකි න ඳරිදි පඵදා වැරීේ කශ යුතුඹ. ඳඹා ගන්නා රද පඳොපවොය 
ප ොග පනුපන් වනාධාය මුදේ අඹදුේ කිරීපේ දී පභභ වි ්යඹ ලිඛි  නාථ 
කශ යුතුඹ. 

 

11 යාජය පඳොපවොය භාගේර ප්රාපේශීඹ ගඵඩාලින් වනාධාය භ  පඳොපවොය නිකුත් 
කිරීභ 

 
11.1 යාජය පඳොපවොය භාගේ විසින් වනාධාය ඹටපත් පඳොපවොය ැඳයිඹ යුත්පත් එක් 

එක් දි්ත්රික්කපේ සිඹ භාගභට අනුයුක්  කය ඇති කරාඳපේ පගොවිජන පේා 
භධයථ්ානරට ඳභි. ා පිළිඵ එකඟ ාඹ භ  ඇති කයගත් ගඵඩා රැයිත්ු 
පගොවිජන ංර්ධන පදඳාර් පේන්තු විසින් අභා යාංලඹ ප  එවිඹ යුතුඹ. 

 
11.2 එක් එක් පගොවිජන පේා භධය්ථානඹට ැඳයිඹ යුතු පඳොපවොය ප්රභාණඹ ගණන් 

ඵරා සිඹ භාගභ ඹටපත් ඳතින ගඵඩාර ගඵඩා කිරීභට පඳොපවොය භාගේ 
ගඵරා ග යුතු ප . 

 
11.3 එක් එක් පගොවිජන පේා භධය්ථාන වා වඳුනාපගන ඇති, පඳොපවොය 

පඵදාවැරීපේ ැරැ්පේ දක්ා තිපඵන පඳොපවොය අලය ාඹ ඳදනේ කය 
ගනිමින් පඳොපවොය නිකුත් කශ යුතු අ ය, එශපමන කන්නපේ වනාධාය භ  
පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ දී පගොවිජන පේා කායක බා භගින් එභ කන්නපේ ඳශමු 
පඳොපවොය ප ොගඹ නිකුත් කිරීභට පඳය, 
 
11.3.1 ඳසුගිඹ කන්නපේ පවෝ එඹට පඳය කන්නලින්, එභ ආඹ න තු 

ඉතිරි ඳතින ඳරිය හි කාමී වනාධාය පඳොපවොය ප ොග පිළිඵ 
ලිඛි  ප්රකාලඹක්, ඳසු කයන රද ංපලෝධනලින් ප ොය රඵා ග  
යුතු අ ය එභ ප්රකාලඹ ඉදිරිඳත් කයන ආඹ නඹ විසින් එහි අඩංගු 
ප ොයතුරුර  ය ාඹ පිළිඵ, අදාශ දිත්්රික්කපේ ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරඹ විසින්  අනුයුක්  කය ඇති වකාය අධයක් පවෝ 
ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ වකාය අධයක්යපඹක් 
අනුයුක්  කය පනොභැති දි්ත්රික්කර ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා 
ව දිත්්රික් පභපවයුේ කමිටුප  බාඳති (දිත්්රික් පේකේ) විසින් නේ 
කයන රද නිරධාරීපඹකු විසින්  භ අත්න පඹොදා  වවුරු කශ යුතුඹ.  
ප්රභාදඹකින් ප ොය පගොවීන්ට පඳොපවොය රඵා දිඹ වැකි ඳරිදි කේප රා 
ඇති අදාශ ලිපි පේඛන ක් කය ගැනීපේ ගකීභ පගොවීන්ට 
පඳොපවොය පඵදාවරින ආඹ නඹ තු ප .  
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11.3.2 එභ ලිඛි  ප්රකාලඹ, විභන ඕනෑභ අ්ථාක ඉදිරිඳත් කිරීභ පිි 

යාජය පඳොපවොය භාගේර පඳොපවොය නිකුත් කශ නිරධාරීන් බායපේ 
සුයක්ෂි  පගොනු කය  ඵා ග  යුතුඹ. 

 
11.3.3 එශපමන කන්නඹ වා පඳොපවොය නිකුත් කශ යුත්පත් පඳොපවොය 

පඵදාවැරීපේ ැරැ්පේ ඇති ඉරක්කඹන්, ඉව  වන් ඳරිදි ඳසුගිඹ 
කන්නපඹන් ඉතිරි ඇති පඳොපවොය ප්රභාණඹ අඩු කය අලය ාඹ 
ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ  වවුරු කය ගැනිපභන් ඳසු ඳභි. 

 
11.3.4 එපේ පඳොපවොය නිකුත් කිරීපේ දී පභභ චක්රපේඛපේ 05 පේදපේ අඩංගු 

කරුණු උේරංඝණඹ පනොවිඹ යුතුඹ. 
 

11.4  යාජය පඳොපවොය භාගේර ප්රධාන පවෝ ප්රාපේශීඹ ගඵඩාලින් පගොවිජන පේා 
කායක බාරට පඳොපවොය නිකුත් කිරීපේ දී නිකුත් කයන රදුඳප හි පඳොපවොය 
රඵා ගන්නා ආඹ නපේ නභ ව ලිපිනඹ ඳැවැදිලි වන් කශ යුතු අ ය, එඹ 
අදාශ පඳොපවොය ගඵඩාප  සිට පගොවිජන පේා භධය්ථානඹට වනාධාය 
පඳොපවොය ප්රාවනඹ කිරීපේ වා ගඵඩාකය  ැබීපේ ඵරඳ්රඹක් පර ැරකිඹ 
යුතුඹ. එැනි රදුඳ ක් පනොභැති වනාධාය පඳොපවොය ප්රාවනඹ පවෝ ශඟ  ඵා 
ගැනීභ ංචනික ක්රිඹාක් පේ රකා කටයුතු කයනු රැපේ.  

 
11.5  පඳොපවොය ඳඹා ගැනීභ වා පඵදාවැරීභ කාර්ඹක්භ කිරීභ වා ප්රාපේශීඹ 

කශභනාකරුන්පේ අීක්ණඹ ඹටපත් කාර්ඹාර ප රාපන් ඵැවැය ද 
පඳොපවොය ගඵඩා විෘ   ඵා ගැනිභට ැඩපිළිපරක් පඹදිඹ යුතුඹ. 

 
 

12 වනාධාය සීභා ඉක්භා පඳොපවොය අපරවි කිරීභ,  මුදේ රැක්ිරීභ වා ාර් ා  ඵා 
ගැනීභ වා ැඳයුේකරුන්ට පගවීේ කිරීභ. 

 
12.1 පගොවිජන පේා භධයථ්ාන විසින් පඳොපවොය අලය ාඹ පිළිඵ වඳුනා 

ගැනීපේ දී  එක් එක් පගොවීන්ට  වී වනාධායඹ ඹටපත් පඳොපවොය  ඳඹන 
පවක්පටඹාර් 02 ක ප්රභාණඹ ව ඔවුන් තු ඊට ැඩි පවක්ටඹාය ප්රභාණඹ පිළිඵ 
දත්  හි  මුළු පඳොපවොය  අලය ාඹ පිළිඵ ප ොයතුරු පඳොපවොය භාගේ 
පදක (02) ප  අභා යාංලඹට පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන 
පදඳාර් පේන්තු විසින් එවිඹ යුතුඹ.  එභ දත්  ඳදනේ පකොට පඳොපවොය 
පඵදාවැරීපේ ැරැභ් භාගේ පදක (02)  විසින් පිළිපඹර පකොට පගොවිජන 
ංර්ධන පදඳාර් පේන්තුට ද පිටඳ ක්  හි  අභා යාංලඹ ප  ඉදිරිඳත් 
කශ යුතුඹ.  

 
12.2 වනාධාය සීභා ඉක්භා පගොවීන්ට නිකුත්කයන වී පඳොපවොය වා 

පගොවීන්පගන් මිරක් අඹ කශ යුතු අ ය එභ අඹ කයන මිර අභා යාංලඹ විසින් 
 නයණඹ කයනු රැපේ. පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ යජපේ භාගේ ඹටපත් ඳතින 
කරාඳඹට අඹත් ගඵඩාපන් ඳභණක් සිදු කයන අ ය කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා 
නි්ඳාදන වකායපේ නිර්පේලඹ වා පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීයඹා 
අනුභ  කශ වී පඳොපවොය ප්රභාණඹ ඳභණක් නිකුත් කශ යුතුඹ. පභභ නිර්පේලඹ වා 
අනුභැතිඹ රඵා දීභ වා උඳපේඛන 12 පඹොදා ග  යුතුඹ.  පභහිදී දත්  රැ ්
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කිරීපේ දී රඵාගත් එභ පගොවිඹාට රඵාදිඹ යුතු මුළු පවක්ටඹාය ප්රභාණඹ 
පනොඉක්භන ඵට කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකාය වා පගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීයඹා ගඵරා ග  යුතුඹ. 

 
12.3 වනාධාය සීභා ඉක්භා පඳොපවොය ගඵඩාපන් නිකුත් කයන පඳොපවොය 

ප්රභාණඹට නිකුත් කිරීපේ නිපඹෝගඹක් (Issue order)) ව අඹකයන මුදේ වා 
රිසිටමඳ ක් (පඳොදු 172) වී පගොවිඹාට නිකුත් කශ යුතුඹ. නිකුත් කිරීපේ නිපඹෝගපේ 
පිටඳ ක් අදාශ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹට වා අභා යාංලපේ ගිණුේ අංලඹ 
ප  එවිඹ යුතුඹ. 

 
12.4 අඹ කශ මුදේ භාගපේ නිර ගිණුභට ඵැය කශ යුතු අ ය ෑභ භකභ 01 දින සිට 

31 දක්ා අඹ කශ මුළු මුදරට භාන පචක්ඳ ක් ඊශඟ භ 10 දිනට පඳය පේකේ, 
කෘෂිකර්භ යාජය අභා යාංලපේ නභට දින 60 කට පර්ඛනඹ කය  අභා යාංලපේ 
ගිණුේ අංලඹ ප  එවිඹ යුතුඹ. 

 
12.5 එන පචක්ඳ  භඟ එභ මුදරට අදාශ එක් එක් දිනර නිකුත් කශ පඳොපවොය 

ප්රභාණඹ, නිකුත් කිරීපේ නිපඹෝගපේ අංකඹ, වී පගොවි භව ාපේ නභ,රිසිටමඳපත් 
අංකඹ, රද මුදර ව පගොවිජන පේා භධය්ථානපේ නභ ඇතුශත් පේඛනඹක් 
අමුණා එවිඹ යුතුඹ. රිසිටමඳත් නිකුත් කිරීභ දවා අනු අංක පිළිපරට මුද්රි  
රිසිටමපඳොත් බාවි  කශ යුතුඹ.  

12.6  ැඳයුේකරු ප  පගවීේ කිරීපේ දී ඳව  වන් පේඛන ඳරීක්ා කය ඵරා 
පගවීේ කශ යුතුඹ. 
 

i. යාජය භාගේ භඟ ඇති කයගත් රංගු ගිවිසුේඳ්ර 
 

ii. බාණ්ඩ මිරදී ගැනීපේ ඇණවුභට අදාශ (PO) ැඳයුේකරුපේ 
පිටඳ  
 

iii. මිරදී ගැනීපේ ඇණවුභට අදාශ ැඳයුේකරු විසින් භාගේ ප  
නිකුත් කයන රද පඳොපවොය විකුණුේ ඉන්පොයිසිඹ (Invoice) 
 

iv. එභ විකුණුේ ඉන්පොයිසිඹට (Invoice) අදාශ පගොවිජන පේා 
භධයථ්ාන භඟින් පඳොපවොය බායගත් ඵට  වරු කය නිකුත් 
කයන රද බාණ්ඩ බායගැනීපේ ඳත්රිකාපහි යාජය පඳොපවොය 
භාගේරට අදාශ පිටඳ  වා ැඳයුේකරුට අදාශ මුේ පිටඳ  
 

v. ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ භඟින් නිකුත් කයන රද 
කාණ්ඩඹට අදාශ ප්රමිතිඹට අනුකර ඵට  වවුරු කය නිකුත් කයන 
රද වතිකඹ 
 

13 වනාධාය පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ දී පේශීඹ පඳොපවොය නිඳ්ාදකඹන්පේ ගකීේ වා 
කාර්ඹඹ බාර්ඹඹ 

 
13.1 පේශීඹ පඳොපවොය නිඳ්ාදකඹන් පඳොපවොය, දක්ා ඇති ගුණාත්භකබාඹ ව 

පිරිවි යරට අනු ගැනුේකරුන් යජපේ පඳොපවොය භාගේ ප  ැඳයිඹ යුතුඹ.   
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13.2 එපේ වුත්, නිඳ්ාදකඹා විසින් පඹෝජනා පකොට ඇති ඳරිදි, පගොවීන්පේ ක්පේ්ර 

අනු පඳොපවොය පඵදාවැරීභ ේඵන්ධ ගකීභ නිඳ්ාදකඹා විසින් දැරිඹ යුතුඹ.  
එපභන්භ, ගා කිරීපේ කාරඹ තුශ පගොවීන් වා නිසි උඳපද් දීපේ ගකීභ ද 
ප ෝයාගත් නි්ඳාදකඹන්/පඵදාවරින්නන්  තු ප . ඉව  පඳොපවොය නිඳ්ාදනර 
ගුණාත්භකබාඹ ේඵන්ධපඹන් ඇතින කිසිඳු ගැටළුක් ේඵන්ධපඹන් ජාතික 
පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹ ගකීපභන් ඵැඳී පනොසිටින අ ය, නි්ඳාදනඹක් තුශ 
අඩංගු ප්රමිතිඹ ඩා අඩු පවෝ මිශ්ර කයන රද පඳොපවොය ප්රභාණ ේඵන්ධපඹන්, 
අදාශ ඳන  ඹටපත් ඇති විධිවිධාන අනු කටයුතු කශ යුතුඹ.   

 
13.3 මිරදී ගැනීභ ඇණවුපභහි කලින් කරට වන් කයනු රඵන නිඹභඹන් ව 

පකොන්පේසි, ගුණාත්භකබාඹ පිළිඵ ආචාය ධර්භ, බාණ්ඩ බායදීපේ කාර 
ටවන්රට අතිලපඹන් අනුකර පමින් නි්ඳාදකඹා විසින් ැඳයීභ සිදු කශ 
යුතුඹ.  

 
13.4 මිරදී ගැනීපේ ඇණවුභ නි්ඳාදකඹා ප  නිකුත් කයනු රැබීපේ දින සිට දින 20 

ක් ඇතුශත් නිඳ්ාදකඹා විසින් ැඳයීේ සිදුකශ යුතුඹ. බාණ්ඩ බායදීභ පිළිඵ 
උඳපේඛනඹ (උඳපේඛන 13) අනු,පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීපේ 
ේඵන්ීකයණඹ ඹටපත් පගොවීන්පේ නිල්චි  පක්න්ද්රග  ්ථානරට 
නි්ඳාදකඹා විසින් එභ නි්ඳාදන පඵදාවැරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ .  

 
13.4.1 පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ විසින් කෘෂිකර්භ අධයක් 

ජනයාේයඹාපේ නිර්පේලඹ භ  www.aginfo.agrimin.gov.lk  පේ 
අඩවිපඹහි ඳශ පකොට ඇති පඵදාවැරීපේ ැරැ්භ අනු, ජාතික 
පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක් විසින් එභ ඇණවුභට අදාශ 
පඳොපවොය කාණ්ඩපේ අනුකර ා  වවුරු කිරීපභන් ඳසු පගොවිජන 
ංර්ධන වකාය / නිපඹෝජය පකොභාරි ් / පගොවිජන ංර්ධන 
ප්රාපේශීඹ නිරධාරීයඹා ප  පඳොපවොය ඳඹනු රැියඹ යුතුඹ. පගොවිජන 
ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන්පේ වා කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා 
නි්ඳාදන වකාය ේඵන්ීකයණපඹන් පගොවීන් ප  ෘජු පඳොපවොය 
පඵදා වැරිඹ යුතුඹ. 

 
13.5  ඇසුරුභට කිසිඹේ වානිඹක් වී ඇත්නේ එභ නි්ඳාදනඹ ප්රතික්පේඳ කශ යුතුඹ. 

 
13.6  පෝදිසි ව ඳරීක්ණ  

 
13.6.1 ෑභ එක් එක් පඳොපවොය කාණ්ඩඹක් භ  ජාතික පඳොපවොය පේකේ 

කාර්ඹාරඹ විසින් ඵරඹ ඳයනු රැබූ නිරධාරිපඹකු විසින් සිදුකයනු 
රඵන ගුණාත්භක ව  ත්ත් ඳරීක්ාක් වා ඉදිරිඳත් කිරීභට ව  
එභ කාණ්ඩ  යජපේ යාඹනාගායඹක් තුශ ඳරීක්ාට රක් පකොට 
 වවුරු කයගැනීභ වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ 
අධයක් විසින් ැඩපිළිපරක් පඹදිඹ යුතුඹ. එභ ඳරීක්ණ වා 
විඹදේ අදාශ නිඳ්ාදකඹා විසින් දැරිඹ යුතු ප . 
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13.7  නි්ඳාදකඹා කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේ විසින් නිඹභ කය ඇති ඳරිදි ක්පේ්රපේ 
ඳර්පේණ ඳැැත්වීභට අලය වඹ රඵා දිඹ යුතුඹ. 

13.8 සිඹලු නිඳ්ාදකයින් විසින්  භ නි්ඳාදන කාණ්ඩ අතුරින් ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක් විසින් ේබාවී  ප ෝයා ගන්නා කාණ්ඩඹක 
ාේඳරඹක් ශ්රී රංකා ප්ර න න භණ්ඩරඹ විසින් නිර්පේල කයන රද කාඵනික 
පඳොපවොයර එක් එක් ප්රමි නන් වා ප්ර න කයණඹ කයන රද ISO 17025 
වතිකකයණඹරත් විල්පේණාගායඹකින් විල්පේණඹ කය ගැනීභ වා න 
පිරිැඹ දැරිඹ යුතුඹ. 

13.9 කිසිඹේ ාේඳරඹක් / නි්ඳාදනඹක් ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපඹහි 
පිරිවි යරට අනුකර පනොන්පන් නේ 1988 අංක 68 දයන පඳොපවොය විධිභත් 
කිරීපේ ඳන  ඹටපත් ඊට එපයහි නනතික ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභට ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරඹට අයිතිඹ ඇ . එපභන්භ අදාශ නි්ඳාදකඹා විසින් එභ අදාශ 
පඳොපවොය කාණ්ඩඹ ඳඹා තිියඹදී වු ද,  ා වා කිසිඳු පගවීභක් සිදු පනොපකොට 
එභ කාණ්ඩඹට අදාශ නි්ඳාදන ගිවිසුභ අත්හිටුවීපේ ඵරඹ යජපේ පඳොපවොය 
භාගේ තුනු ඇ .  

 
14 පඳොපවොය නිසි පර බාවි ඹ  වවුරු කිරීභ  

 
14.1  ඳඹා ගන්නා රද පඳොපවොය එභ පගොවීන් විසින් නිඹමි  ප්රමිතිපඹන්, නිඹමි  

භා්රාපන්, නිඹමි  ප රාට වා නිඹමි  පඵෝගඹට පඹොදන ඵ කෘෂිකර්භ 
ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන්  වවුරු කශ යුතු අ ය, එභ ැඩපිළිපශ 
කෘෂිකර්භ උඳපේලකරුන් වා පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන් විසින් ද 
භවැලි ප්රපේලර ාකක වා පකොටමඨා කශභනාකරුන් විසින් ද මීඳ 
අීක්ණඹ කශ යුතු ප . 

 
14.2 වැකි ෑභ අථ්ාකදී භ ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දිත්්රික් වකාය 

අධයක්රුන් විසින්  භ ක්පේ්ර චාරිකාර දී නිසි පඳොපවොය බාවි ඹ පිළිඵ  
අීක්ණඹ කශ යුතු අ ය ප්රධාන කාර්ඹාරඹට එන ප්රගති ාර් ාප  ා ේඵන්ධ 
 ප ොයතුරු ඇතුශත් කශ යුතුඹ. 

 
15 පඳොපවොය ප ොග ඳාරනඹ 

 
15.1 එක් එක් පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹ වා පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැරැ්පේ 

දක්ා තිපඵන පඳොපවොය අලය ාඹ ඳදනේ කය ගනිමින් පගොවිජන පේා කායක 
බා විසින් ඳව  වන් කරුණුරට අධානඹ පඹොමු කයමින් ා අනු 
ක්රිඹාභාර්ග ග  යුතුඹ. 

 
15.2 පගොවිජන පේා භධය්ථාන තු, ඳසුගිඹ කන්නපේ පවෝ එඹට පඳය කන්න 

ලින් ඉතිරි ඳතින වනාධාය පඳොපවොය ප ොග පිළිඵ ලිඛි  ප්රකාලඹක්, ඳසු 
කයන රද ංපලෝධනලින් ප ොය පඳොපවොය ගඵඩා බායකරු ප  ඉදිරිඳත් කශ 
යුතුඹ. 
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15.3 එශපමන කන්නඹ වා වනාධාය පඳොපවොය ඇණවුේ කශ යුත්පත් ඳසුගිඹ 
කන්නපේ දී ඳඹා ගත් වා පගොවීන්ට නිකුත් කශ පඳොපවොය ප ොග පිළිඵ ප ොග 
පඳොත් වා ඉතිරි පඳොපවොය ප ොග තුරනඹ කිරීපභන් ඳසු ඳභි. 

 
15.4 පඳොපවොය ප ොග ඇණවුේ කශ යුත්පත් පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ ැරැ්පේ 

දැක්පන ා ා පගොවිජන පේා භධය්ථානඹට අදාශ පඳොපවොය භාගමින් ඳභි. 
 

15.5 එශපමන කන්නඹ වා පඳොපවොය ඳඹා ග  යුත්පත් පඳොපවොය පඵදා වැරීපේ 
ැරැ්පේ ඇති ඉරක්කපඹන්, ඉව  වන් ඳරිදි ඳසුගිඹ කන්නපඹන් ඉතිරි ඇති 
ප්රභාණඹ අඩු කශ විට රැපඵන ඉතිරි ප්රභාණඹ ඳභි. 

 
15.6 ඇණවුභ ඉදිරිඳත් කය යාජය පඳොපවොය භාගේර නිරධාරීන් භඟ ඇති කය 

ගන්නා පර් එකඟ ාඹන් අනු කටයුතු කිරීපභන් පඳොපවොය නිකුත් කිරීපේ වා 
ඳැටවීපේ ප්රභාදඹන් ශක්ා ග  වැකිඹ. 

 
15.7 පඳොපවොය ඳඹා ගැනීභ වා පඵදා වැරීභ කාර්ඹක්භ කිරීභ වා පගොවිජන 

ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීපේ අීක්ණඹ ඹටපත් කාර්ඹාර ප රාපන් 
ඵැවැය ද පගොවිජන පේා භධයථ්ානර පඳොපවොය ගඵඩා විෘ   ඵා ගැනීභට 
ැඩපිළිපරක් පඹදිඹ යුතුඹ. 

 
15.8 වී ගා වා පඳොපවොය වනාධායඹ පඵදාවරින පගොවිජන පේා භධයථ්ාන 

පවෝ අනුභැතිඹ රද ආඹ න විසින් එක්  එක් කන්නඹ වා පගොවීන්ට පඳොපවොය 
පඵදීභ ආයේබ කයන දිනඹ වා අදාශ කන්නඹ අානපේ පඳොපවොය පඵදීභ 
අන් කයන දිනඹ ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹට වා පගොවිජන 
ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹාට පිටඳ ක් හි  ඳරිය හි කාමී 
පඳොපවොය වා ව දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු ප  ලිඛි  දැන්වීභ අනිාර්ඹ ප . 

 
15.8.1 පගොවීන්ට පඳොපවොය අලය න දිනට අභ ලපඹන් දින 14 කට පඳය 

අදාශ පඳොපවොය පගොවිජන පේා භධය්ථානඹට රැ්කිරීපේ 
ැඩපිළිපශක් ා ා පගොවිජන පේා භධය්ථාන විසින් ක්රිඹාත්භක 
කිරීභ අනිාර්ඹඹ ප .  

 
15.9 ඹේ පනොැශැක්විඹ වැකි පවේතුක් භ  කන්නපේ පඳොපවොය පඵදීභ අන් න 

 දිනඹ පන් න්පන් නේ ා ඵ ලිඛි  ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹට 
 වා පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹාට පිටඳ ක් හි   ඳරිය 
 හි කාමී පඳොපවොය වා ව දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු ප  දැන්විඹ යුතුඹ. 
 

15.10 කන්නඹ තුශ පඳොපවොය නිකුත් කය අන් දිනට පගොවිජන පේා 
 භධයථ්ානර ගඵඩාප  ඇති පඳොපවොය ප ොග  ත්ත්ඹ ජාතික පඳොපවොය 
 පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක් ප  පිටඳ ක් හි  පගොවිජන 
 ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹාට, පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ අන් කශ දින 
 සිට දින පදකක් තුශ ලිඛි   දැනුේ දීභ අනිාර්ඹ ප . 

 
15.10.1 කන්නඹ අානපේ පගොවිජන පේා භධයථ්ාන ගඵඩාප  ඉතිරි 

පඳොපවොය ප ොගඹ පර ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දිත්්රික් 
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වකාය අධයක්ක ප  ලිඛි  දැනුේ දිඹ යුත්පත්, පගොවීන්ට නිකුත් 
කයන රද සිඹලු පඳොපවොය ප ොග නිකුත් කිරීපභන් අනතුරු ඉතිරි 
ප ොගඹ න අ ය කන්නඹ තුශ පඳොපවොය නිකුත් කය අන් දිනට 
ඳසු පගොවිජන පේා භධයථ්ාන ගඵඩාර පබෞතික ද ඳැතිඹ 
යුත්පත් පභපර ලිඛි  දැනුේ දුන් පඳොපවොය ප ොගඹ ඳභි. 

 
15.11 කන්නඹ අානපේ පඳොපවොය ප ොග පඵදාවැරීභ ේඵන්ධ ප ොයතුරු ඇතුශත් 

 පේ භඟ ඇති උඳපේඛනඹ 15 ආකෘතිඹ පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ අන් කශ 
 දින සිට යජපේ ැඩ කයන දින 14 ක් තුශ දි්ත්රික් පඳොපවොය ේඵන්ීකයණ 
 කමිටු භඟින් අධයක්, ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරඹට පිටඳ ක් හි  
පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ ප  එවීභ අනිාර්ඹ ප . පභහි ගකීභ 
පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන්, පගොවිජන ංර්ධන දි්ත්රික් නිපඹෝජය / 
වකාය පකොභාරි්රුන් වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දිත්්රික් 
වකාය අධයක් ඹන නිරධාරීන් ප  ඳැපර්. 

 
15.11.1 උඳපේඛන 15 හි අංක 10 ඹටපත් දක්න ඉතිරි පඳොපවොය ප ොග 

 ත්ත්ඹ වා පභහි ගන්ති අංක 15.10 ඹටපත් ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක් ප  පිටඳ ක් හි  
පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹාට ලිඛි  දැනුේ දුන් 
ඉතිරි පඳොපවොය ප ොග  ත්ත්ඹ එකභ විඹ යුතුඹ. 

 
16 ප ොග පඳොත් වා ප ොයතුරු පේඛන ඳත්ා පගන ඹාභ 

 
16.1  පගොවීන්ට වනාධාය පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ වා ගකීභ දයන පගොවිජන පේා 

කායක බා වා එභ කාර්ඹඹට පර් අනුභැතිඹ රැබී ඇති සිඹලු ආඹ න විසින් 
සිඹ ගඵඩාර ඳත්නා වනාධාය පඳොපවොය ප ොග දිනඳ ා තුරනඹ කයමින් 
පඳොත් ඳත්ා ග  යුතුඹ.  

 
16.2 පගොවීන්ට වනාධාය පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ වා ගකීභ දයන පගොවිජන පේා 

කායක බා විසින් ඳඹා ගත් පඳොපවොය ර්ග වා ප්රභාණඹ, ගඵඩා කශ ්ථාන, 
පඳොපවොය පඵදා දුන් පගොවීන්පේ නේ, වැඳුනුේඳත් අංක වා ලිපිනඹන්, එක් එක් 
පගොවිඹාට පඵදාදුන් පඳොපවොය ප්රභාණඹ වා එඹට අදාශ කුඹුරු ඉඩේ ප්රභාණඹ 
දැක්පන පේඛනඹක් දිනඳ ා ඹාත්කාලීන කයමින් ඳත්ා ග  යුතුඹ.  

 
16.3 ඹේ කන්නඹක් අානපේ දී පඳොපවොය ප ොග ගඵඩා ඳරීක්ා සිදු කය අන් 

ප ොග ාර් ා ැකසීභ ෑභ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹක් විසින්භ 
අනිාර්ඹපඹන්භ සිදු කශ යුතුඹ. 

 
16.3.1 ගඵඩා ඳරීක්ා වා දි්ත්රික් පේකේ විසින් ඳව  වන් 

නිරධාරීන්පගන් භන්වි  කමිටුක් ඳත් කශ යුතුඹ. 
 

 පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක් 
පවෝ ඔවුන් පනොභැති දි්ත්රික්කර දි්ත්රික් පේකේ විසින් නේ 
කයන නිරධාරිපඹකු,  
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 දි්ත්රික් පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය/වකාය පකොභාරි ්
පවෝ ඔහු විසින් නේ කයන භාණ්ඩලික පශ්රේිපේ නිරධාරිඹකු 
වා දි්ත්රික් පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය/වකාය 
පකොභාරි් කාර්ඹාරපේ පඳොපවොය විඹට ේඵන්ධ 
නිරධාරී  

 
16.3.2 කන්නඹ තුශ පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ අන් දිනට දින 07 කට ඳසු 

ගඵඩා ඳරීක්ා ආයේබ කශ යුතු අ ය දින 30 ක් තුශ සිඹලු ගඵඩා 
ඳරීක්ා කය අන් ාර් ා පිළිපඹර කය දි්ත්රික් පගොවිජන ංර්ධන 
නිපඹෝජය/වකාය පකොභාරි්ට වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරපේ අධයක් ප  පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේ ප  එවිඹ යුතුඹ. 

 
16.3.3 පඳොපවොය ප ොග ගඵඩා ඳරීක්ා කිරීපේ ක්රිඹාඳටිඳාටිඹ උඳපේඛනඹ 19 

හි වන් ප . ා අනු ගඵඩා ඳරීක්ා සිදු කශ යුතුඹ. කන්නඹ 
අානපේ පගොවිජන පේා භධය්ථානර වනාධාය පඳොපවොය 
ගඵඩාප  අන් ප ොග  යාඳන ාර් ා උඳපේඛනඹ 20 අනු 
ක් කශ යුතු ප .   

 
17 අීක්ණඹ 

 
17.1 ංර්ධන ැඩටවනක ාර්ථකත්ඹ, නිසි අීක්ණඹ, ප්රගතිඹ ාර් ා කිරිභ, 

ප්රගති භාපරෝචනඹ වා ප්රතිපර ඇගයීභ භ  යා ඳ න. ඳාර්ලකාය ආඹ න 
මවඹක් වා ප්රතිරාිනන් අතිවිලාර ංඛයාක් ඇති පඳොපවොය වනාධාය 
ැඩටවන වා ක්රිඹාත්භක ක්රභප දඹන් වා  ක්රපභෝඳාඹන් හි  උඳපද ්
පකොඳභණ රඵා දුන්න ද නිසි අීක්ණඹක් වා ඇගයීභක් පනොභැති එභ 
ැඩටවන භඟින් අපේක්ෂි  අයමුණු පවෝ ප්රතිපර පර කය ග  පනොවැක. 

 
17.2 පඳොපවොය අලය ාඹ  ක්පේරු කිරීභ, ඳඹා ගැනීභ, පඵදා වැරීභ වා ගාට 

පඹදීභ ඹන ෑභ අථ්ාක්භ මීඳ අීක්ණඹ කිරීභ වා ලක්තිභත් 
ැඩපිළිපරක් ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා ව දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු 
විසින් පඹදිඹ යුතුඹ. පභහිදි එක් එක් ඳරිඳාරන භටමටේ නිපඹෝජනඹ කයන ආඹ න 
වා ාාපේ නිරධාරීන් නිැයදි වඳුනාපගන අීක්ණ  ගකීේ නිලච්ි  ඳැරීභ 
අලය ප .  

 
17.3 සිඹ දිත්්රික්කපේ පඳොපවොය ඳඹා ගැනීපේ වා  පඵදාවැරීපේ කටයුතු පගොවිජන 

පේා භධය්ථාන භටමටමින් අීක්ණඹ කිරීභ වා එභ ැඩටවන් නිඹමි  
ඉරක්කඹන් අනු පභපවඹවීභ සිඹලු දි්ත්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන 
නිපඹෝජය/වකාය  පකොභාරි්රුන්පේ ෘජු ගකීභකි.  ද, ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරඹ විසින් දිත්්රික් වා ඳත් කය ඇති වකාය අධයක්රුන් 
විසින් අදාශ දිත්්රික්කඹ තුශ පඳොපවොය ැඩටවන විධිභත්  ක්රිඹාට නැංවීපේ 
ෘජු ගකීභට ඵැදී සිටියි. 

 
17.4  සිඹ ඵර ප්රපේලපේ වනාධාය පඳොපවොය පඵදාවැරීභට අදාශ සිඹලු කටයුතු පභභ 

භාර්පගෝඳපේලපේ දැක්පන උඳපද්රට අනුකර න ඳරිදි ප්රාපේශීඹ 
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පේකේරුන් විසින් පභපවඹවීභ වා අීක්ණඹ කයන්පන් නේ භැනවි. පඳොපවොය 
අලය ාඹ  ක්පේරු කිරීභ පභන්භ පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ප්රගතිඹ ද ප්රාපේශීඹ  
කෘෂිකර්භ කමිටුප දි ගැඹුරින් භාපරෝචනඹ විඹ යුතුඹ. 

 
17.5  එක් එක් දි්ත්රික්කඹට නිඹමි  කන්නඹ තුශ පගොවීන්ට රඵා දීභ පිි ඉරක්ක 

කයන පඳොපවොය ප්රභාණඹන් ගැටළු ඳැන පනොනගින පේ පඵදාවැරීභ දිත්්රික් 
පඳොපවොය ේඵන්ීකයණ කමිටු විසින් පභපවඹ න්පන් නේ භැනවි. 
 

 
18 ප ොයතුරු ඉදිරිඳත් කිරීභ වා ප්රගතිඹ ාර් ා කිරීභ 

 
18.1 වනාධාය භ  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැඩපිළිපර  විධිභත් පභපවඹවීභ වා 

ප ොයතුරු වා ප්රගති ාර් ා නිඹමි  ප රාට ඉදිරිඳත් කිරීභ අනිාර්ඹ වා 
අ යලය ප . පඳොපවොය ඳඹා ගැනීභ, ගඵඩා කිරීභ වා නිකුත් කිරීභ ආදි 
කාර්ඹඹන්හි පඹදී සිටින ඕනෑභ  ආඹ නඹක් පවෝ පුේගරපඹකු ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්යඹා විසින් නිඹභ කයන ප ොයතුරු පවෝ ාර් ා 
ඉදිරිඳත් කිරීභට 1988 අංක 68 දයන පඳොපවොය විධිභත්  කිරීපේ ඳනපත් අංක 12 
(1)ඉ ගන්තිඹ අනු නනතික ඵැඳි සිටී. 

 
18.2 ගා කන්නපේ වනාධාය භ  පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ අන් කශ දින සිට 

තිඹක් ඇතුශ  සිඹලු කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන් වා එභ 
නිරධාරීන් පේපේ පඹොදා නැති ප්රපේලර, අදාශ නිරධාරීන් විසින් වනාධාය 
පඳොපවොය  ගත් පගොවීන්පේ නේ වා ප්රභාණඹ දැක්පන පේඛනඹක් පිළිපඹර කය 
ාා සිඹ කාර්ඹාරපේ, ග්රාභ නිරධාරි කාර්ඹාරපේ වා පගොවි ංවිධාන බාඳතිපේ 
නිපේ ද ව භවැලි ඵර ප්රපේලර ාකක කශභනාකාය කාර්ඹාරපේ 
භවජන ාපේ දැන ගැනීභ වා ප්රසිේධ කශ යුතුඹ. 

 
18.3 පභභ නාභපේඛනඹ ව පඵදාවැය ඇති පඳොපවොය ප්රභාණඹ ේඵන්ධපඹන් 

ඉදිරිඳත් න භවජන විපයෝධ ා විධිභත් පර විභර්ලනඹ කිරීභ වා අදාශ 
ප්රාපේශීඹ පේකේ වා දි්ත්රික් පේකේ ප  පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන 
පදඳාර් පේන්තුප  පකොභාරි් ජනයාේ ප  පඹොමු කිරීපේ ැඩපිළිපරක් 
ක්රිඹාත්භක විඹ යුතුඹ. 

 
18.4 පගොවිජන පේා භධයථ්ාන විසින් ෑභ පඳොපවොය රැබීභක් අානපේ භ 

වනාධාය පඳොපවොය ප ොග  ත්ත්ඹ උඳපේඛන 17 භගින් දිත්්රික් වකාය 
අධයක් ප  පිටඳ ක් හි  දිත්්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන 
නිපඹෝජය/වකාය පකොභාරි් ප  ාර් ා කශ යුතුඹ. පඳොපවොය රඵා ගැනීපේ 
ප්රගතිඹ, පගොවීන්ට නිකුත් කිරීපේ ප්රගතිඹ ව පඳොපවොය ගඵඩාර ප ොග 
 ත්ත්ඹ දැක්පන ාර් ා ෑභ ඳුදා දිනකභ පඳ.. 09.00 ට පඳය සිඹ 
ආඹ නපේ දි්ත්රික් කාර්ඹාරඹට පඹොමු කශ යුතුඹ. දි්ත්රික් බාය පගොවිජන 
ංර්ධන නිපඹෝජය/වකාය පකොභාරි ් වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක්රුන් විසින් ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරපේ  අධයක්ට පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි ්
ජනයාේයඹා ප  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ති ාර් ා උඳපේඛන 18 භගින් 
ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 
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18.5 වනාධාය භ  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැඩටවනට ේඵන්ධ ග්රාමීඹ භටමටපේ 

සිට ජාතික භටමටභ දක්ා ව සිඹලු ආඹ න විසින් සිඹ ගකීභ දයන කාර්ඹඹ 
ඳයාඹට අදාශ ප්රගති ාර් ාක් භාසික, ඊශඟ භාපේ 05 න දින ඉකුත් වීභට 
පඳය සිඹ අීක්ණ නිරධාරී ප  ැඳයිඹ යුතුඹ. 

 
18.6 වනාධාය භ  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැඩටවනට ේඵන්ධ සිඹලු ප්රාපේශීඹ 

භටමටපේ නිරධාරින් විසින් පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ප්රගතිඹ දැක්පන ාර් ා 
ප්රාපේශීඹ කෘෂිකර්භ කමිටුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 
18.7 වනාධාය භ  පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ැඩටවනට ේඵන්ධ සිඹලු දිත්්රික් 

භටමටපේ නිරධාරීන් විසින් පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ප්රගතිඹ දැක්පන ාර් ා 
දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටුට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

 
18.8 ඳව  දැක්පන ාර් ා ා ා ආඹ න විසින් නිඹමි  කාරසීභා තුශ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

අනිාර්ඹඹ ප . 
 

18.8.1 පගොවිජන පේා භධයථ්ානර භාඹ ආයේබපේ දී ඳැති ප ොග, 
භාඹ තුශ ඳඹාගත් ප ොග, භාඹ තුශ පඵදාවරින රද ප ොග වා භාඹ 
අානඹට ඉතිරි ප ොග දැක්පන භාසික පඳොපවොය ප ොග ාර් ා 
(උඳපේඛන 16) පිළිපඹර කය ඊශඟ භාපේ 05 න දිනට පඳය 
පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරී විසින් දි්ත්රික් බාය පගොවිජන 
ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරිට්  වා ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ  අධයක්ට පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේයඹා ප  එවිඹ යුතුඹ.  

 
18.8.2 ගා කන්නපේ වනාධාය භ  පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ අන් කශ දින 

සිට යාජකාරී කයන දින 14 ඇතුශ  එභ කන්නපේ පඳොපවොය පඵදාවැරීභ 
පිළිඵ ාර් ා පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරි විසින් 
(උඳපේඛන 15) දිත්්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය 
පකොභාරි්ට  වා ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ  අධයක්ට 
පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹා ප  
එවිඹ යුතුඹ. 

 
18.8.2.1 ගා කන්නඹ අාන වී ඳැැත්පන ආන්න භ පගොවිජන    

ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරි භාසික රැව්ීපේ දී පභභ ප්රගති ාර් ාර 
දැක්පන ප ොයතුරු ගැඹුරින් විල්පේණඹ කය, නියදය ාඹ  වවුරු 
කය සිඹ නිරික්ණ හි  ාර් ාක් දි්ත්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන 
නිපඹෝජය /වකාය පකොභාරි්රුන් විසින් ජාතික පඳොපවොය පේකේ 
කාර්ඹාරපේ අධයක්ට පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේයඹා ප  ඉදිරිඳත් කශ යුතු ප . 

 
18.8.2.2  ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දිත්්රික් වකාය අධයක්රුන්  

ද ඉව  වන් රැව්ීභට වබාගි වී ගා කන්නඹ තුශ වනාධාය 
පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ප්රගතිඹ භාපරෝචනඹ වා පගොවිජන 
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ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරි්රුන් ප  වඹ දැක්විඹ 
යුතු අ ය, සිඹ දිත්්රික්කපේ පගොවිජන පේා භධයථ්ාන පන පනභ 
රකමින් පඳොපවොය පඵදාවැරීපේ ප්රගතිඹ දැක්පන විල්පේණාත්භක 
ාර් ාක් ගා කන්නඹ අාන වී භක් ඇතුශ  ජාතික පඳොපවොය 
පේකේ කාර්ඹාරපේ  අධයක්ට පිටඳ ක් හි  පගොවිජන ංර්ධන 
පකොභාරි් ජනයාේයඹා ප  ඉදිරිඳත් කශ යුතු ප . 

 
18.8.2.3 ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ දි්ත්රික් වකාය අධයක්රුන් 

විසින් දි්ත්රික්කපේ පඳොපවොය පඵදාවැරීභට අදාශ භාසික ායාංල 
ාර් ාක් (උඳපේඛන 14) අදාශ ඊශඟ භාපේ 10 න දිනට පඳය 
ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ  අධයක්ට පිටඳ ක් හි  
පගොවිජන ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේයඹා ප  ඉදිරිඳත් කශ යුතු 
ප . 

 
18.8.3 යාජය පඳොපවොය භාගේර ප්රධාන වා ප්රාපේශීඹ ගඵඩාර භාඹ 

ආයේබපේ දී ඳැති ප ොග භාඹ තුශ ඳඹා ගත් ප ොග, භාඹ 
තුශ පඵදාවරින රද ප ොග වා භාඹ අානඹට ඉතිරි ප ොග දැක්පන 
භාසික පඳොපවොය ප ොග ාර් ා ගඵඩා බායකරු විසින් පිළිපඹර කය 
ඊශඟ භාපේ 05 න දිනට පඳය භාගේ ප්රධාන කාර්ඹාරඹට එවිඹ 
යුතුඹ 

 
18.8.4 යාජය පඳොපවොය භාගේර සිඹලු ගඵඩාර එක් එක් භාපේ 

ආයේබපේ ඳැති ප ොග  ත්ත්ඹ, වනාධාය භ  නිකුත් කිරීේ වා 
පනත් නිකුත් කිරීේ, පටන්ඩර් ඳටිඳාටි ඹටපත් ආනඹනඹන් වා පනත් 
රැබීේ ව ඉදිරි භා 03 තුශ අපේක්ෂි  ආනඹනඹන් පිළිඵ භාසික 
ාර් ා (පඳොපවොය ප්රේඳාදනඹ ඉරක්ක කය ගත් ාර් ා) ඊශඟ 
භාපේ 10 න දිනට පඳය එවිඹ යුතුඹ.  

 
19 ප්රගති භාපරෝචනඹ 

 
19.1  පඳොපවොය අලය ාඹ  ක්පේරු කිරීභ, ඳඹා ගැනීභ, පඵදාවැරීභ වා ගාට 

පඹදීභ පිළිඵ ඳව  වන් රැ්වීේ වා කමිටුරදී ාකච්ඡා විඹ යුතුඹ. 
 

i. පගොවි ංවිධාන භාසික රැ්වීභ 

ii. පගොවිජන පේා කායක බා රැව්ීභ 

iii. කෘෂිකර්භ ඳර්පේණ වා නි්ඳාදන වකායරුන්පේ ති රැව්ීභ 

iv. පගොවිජන ංර්ධන ප්රාපේශීඹ නිරධාරීන්පේ භාසික රැව්ීභ 

v. කෘෂිකර්භ උඳපේලකරුන්පේ භාසික රැ්වීභ 

vi. අපනකුත් පඵෝග ේඵන්ධ ඳර්පේණ / යාේති නිරධාරීන්පේ භාසික 

රැ්වීභ 

vii. යාජය පඳොපවොය භාගේර ප්රාපේශීඹ වා විඹ බාය 

කශභනාකරුන්පේ භාසික රැ්වීභ 

viii. ප්රාපේශීඹ කෘෂිකර්භ කමිටු රැව්ීභ 

ix. දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටු රැ්වීභ 
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x. පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරි්රුන්පේ රැව්ීභ 

xi. කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේයඹා විසින් ඳශාත් කෘෂිකර්භ 

අධයක්රුන් භඟ ඳත්න රැව්ීභ 

xii. ගා කන්නර ප්රගතිඹ ඇගයීපේ රැ්වීභ 

xiii. ාරිභාර්ග අභා යාංලපේ ප්රගති භාපරෝචන රැ්වීභ 

xiv. භවැලි ංර්ධන යාඳායඹට අඹත් යාඳාය කමිටු රැව්ීභ 

xv. ඳරිය හි කාමී පඳොපවොය වා ව දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු රැ්වීභ 

 

20 ප්රතිපර ඇගයීභ 
 

20.1 ඳරිය හි කාමී පඳොපවොයලින් ඳභණක් වී ගා ේපර්ණපඹන්භ සිදුකයන පභභ 
ඹර කන්නපේ දී පගොවිජන පේා ඵරප්රපේලර එක් එක් ඹාඹකින් ප ෝයාගත් 
පගොවි භවප කුපේ කුඹුයක් ක්පේ්ර ඳරීක්ණ ාකකඹක් පර පඹොදාග  යුතුඹ. 
එභ පගොවි භව ාපේ නභ, ලිපිනඹ, ජාතික වැඳුනුේඳත් අංකඹ, දුයක න අංකඹ, 
කුඹුපර් නභ, කුඹුපර් ප්රභාණඹ ඹන ප ොයතුරු ද හි  ගාකය ඇති වී ර්ගඹ, 
පඹොදා ගන්නා පඳොපවොය ර්ග, ගා කිරීභට පඳය ඳපේ  ත්ත්ඹ වා කන්නඹ තුශ 
දී පඵෝගපේ ර්ධනඹ පිළිඵ රඵා ග  යුතු අපනකුත් දත්  සුදුසු ඳරිදි රඵාගැනීභට 
කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේයඹා විසින් නිඹමි  ක්රභප දඹක් වඳුන්ා පදනු 
රැපේ.  

 
20.2 වනාධාය භ  පඳොපවොය රඵා දීභ භඟින් අ්නු පරදායී ාඹට, පගොවීන්පේ 

ජීන  ත්ත්ඹට වා ජාතික ආර්ථිකඹට රැබී ඇති ඵරඳැේ ෑභ ගා කන්නඹක් 
අාන වී, භාඹක් ඇතුශ  ඇගයීභක් කය නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් කිරීභට ඳරිය 
හි කාමී පඳොපවොය වා ව දි්ත්රික් පභපවයුේ කමිටු ක්රිඹාභාර්ග ගන්පන් නේ 
භැනවි. 

 
20.3 දි්ත්රික් බාය පගොවිජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වකාය පකොභාරි්රුන් විසින් 

සිඹ දිත්්රික්කපේ ෑභ පගොවිජන පේා භධයථ්ානඹක්භ ැරකිේරට ගනිමින් 
එක් එක් ගා කන්නපේ වනාධාය පඳොපවොය ඳඹා ගැනීභ වා පඵදාවැරීභ පිළිඵ 
ඇගයීේ ාර් ාක් දි්ත්රික් පේකේට, කෘෂිකර්භ අධයක් ජනයාේයඹාට වා 
ජාතික පඳොපවොය පේකේ කාර්ඹාරපේ අධයක්ට පිටඳත් හි  පගොවිජන 
ංර්ධන පකොභාරි් ජනයාේ ප  ඉදිරිඳත් කශ යුතු ප . 

 


