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යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් කළමනාකරණ වතොරතුරු සහිත අයදුම් පත්රය  
 
අයදුම්කරුවේ  නම ................................................................................................... 
 
දිස්ත්රික්කයකය ............................................................................................................... 
 

 

 

ග ොවිපල පිළිබඳව සාමාන්ය  ගරොතුරු  
 

1.  ව ොවිපවේ නම සහ ලිපිනය : 

දුරකථන අංකය : 

ෆැක්කයස් අංකය :  

ඊ වම්ේ: 

2. ෙයාපාරවස සේවාෙය :  
 

 තනි පුද් ල      හවුේ ෙයාපාර      සමා ම්    සීමාකාරී     සමිති   අවනකුත්:  

3. දැනටමත් ඔබවේ  ව ොවිපළ 
සහතිකකරණය කර 

තිවේද ? 

ඔව්      නැත              ඔව් නම්  කුමන ප්රමිතිකරණය 

යටවත්ද ): _______  
 
( කරුණාකර ජාය පිටපතක්කය අමුණන්න  ) 

 
ඔබවේ  ව ොවිපළ 
සහතිකකරණය 
ප්රතික්කයවප පී  වහ  අත්හිුවො  

ඇතිද  ? 

ඔව්    නැත            (ප්රතික්කයවප ප ී මට වහ  අත්හිුවී මට 

වහ තු? )  

 

4 සහතිකරණය අෙශ්ය වව   හා නිප්පාදන. 
 
1  6  
2  7  
3  8  
4  9  
5  10  

 

5 දැනට වාවිතාෙන GAP ප්රමිතිකරණය පිළිබවෙ ඔබ දැුවෙත්ද ?  ඔව්    නැත 

6 ඔබ සතුෙ  GAP ප්රමිතිකරණය පිළිබවෙ විස්තර පත්රිකාෙක්කය තිවේද ?    ඔව්      නැත 

7 ඔබ සතුෙ GAP ප්රමිතිකරණ ලැිසස්තුෙක්කය තිවේද?  

 ඔව්      නැත       අදාළ නැත   

8 ව ොවිපල තුල දී සකස් කිරීවම් කටයුතු සිදු කරිසද?       ඔව්      නැත  
 
ඔව් නම්, GAP  ක්රියාෙලිය සවහා සැලැස්මක්කය තිවේද ?  

ඔව්      නැත        අදාළ වනොවව්   

 
 
 
 



 

CERTIFICATION DIVISION 

Department of Agriculture, Ministry of Agriculture 

Government of Sri Lanka 
P.O. Box 1, Old Galaha Road, Peradeniya, Sri Lanka 

Tel: +94 81 2068081/2388754  FAX: +94 81 2387403/2388754; 

email:slgapcertification@gmail.com; Website: www.agridept.gov.lk 

 

SL GAP/CB/FMT 08 Ver. 0  May 16 

Last Updated 

….2 june 2016 

Approved by: 

Director General, Department of Agriculture 

2 

Cග ොටස : ග ොවිපල සැලසුම් කිරීගම් ගරොතුරු 
 

සහතිකකරණය කිරීමට 
අෙශ්ය වබ   

ක්කයවප ත්ර 
අංකය  

වබ  ය  ෙ ාකර ඇති ෙ ා 
ෙපසරිය -අක්කයකර  සහ වව  වස 
අෙධිය (ෙර්ධක/ප්රජනන/අස්ෙුව 
වනලන ) 

අවේක්කයෂිත අස්ෙුව ප්රමාණය 

(කි.ග්රෑ. වහ  වම.වටො.) 

    

    

    

    

    

 
පසුගිය අවුරුදු 03 වහ  ඊට ෙැඩි කාල සීමාෙක්කය ඔබවේ ව ොවිපළයහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP farming 

practice)  අුව මනය කර තිවේද?         ඔව්        නැත  

නැතිනම්, කරුණාකර වාවිතා කල පලිවබ ධ නාශ්ක, වපොවහොර සහ වයදූ අෙසන් දිනය පහත ෙගුෙට ඇතුලත් 
කරන්න  

වාවිතා කල රසායනිකවස නම   කාල සීමාෙ  වයදු අෙසන් දිනය/අෙධිය   

   

   

   

   
 

 
ඉහත ලිපිනයන්හි සවහන් සියළුම ක්කයවප ත්රයන් සහතිකකරණය කිරීම අෙශ්යද?  : 

                                                                                                      ඔව්             නැත 

නැතිනම් , වෙන්ෙ පෙතින ව ොවිපලෙේ වහ  ෙ ා භූමි පිළිබවෙ වතොරතුරු  සපයන්න  

වෂ ත්ර අංකය  භුමිවස පිහිටීම හා ලිපිනය  
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බීජ සහ බීජ ප්රතික ාත  
(ඔබවේ ව ොවිපළතුළ වාවිතා කරන බීජ වහ  පැළෑටි වතො වස ස්ෙවාෙය අුවෙ අදාළ වකොුව ලකුණු කරන්න ) 

 

වෙළවවපොවලන් ලබා  න්නා ලද බීජ  . උදා. සම්ප්රදාිසක /පාරම්පරික බීජ  :   

සම්ප්රදාිසක /පාරම්පරික ප්රතිකාර බීජ :   

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් මඟින් ලබා  ත්  සහතික වනොකළ බීජ  :   

තම ව ොවිපවලන් ලබා   න්නා ලද බීජ  :   

කෘතීම සහතික  කල බීජ  :   

ජාන තාක්කයපණය මඟින් නී කරණය කරන ලද  (GMO) බීජ   :   

බීජ වාවිතා කර නැත   :   

 
බහු ොර්ෂික වව   සවහා බීජ  : 

 
ඔබ  යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් යටවත් (GAP) බීජ පැල ලබා  න්වන්ද ?   ඔව්  නැත   අදාළ නැත  

 
ඔව් නම්, කරුණාකර මූලාශ්රය වහ   සපයන්නාවේ නම දක්කයෙන්න  : __________________________ 
 
ලබා ත් බීජ පැල යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් යටවත් (GAP) සහතික කරන ලද බීජ පැළ නම්  සහතික කර ඇති 

සංවිධානවස නම : ____________________________________________________ 
 
ලබා ත් බීජ පැල යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් යටවත් (GAP) සහතික කරන ලද බීජ පැළ වනොවව්නම් , (GAP) 
සහතික කරන ලද බීජ පැළ ලබා  ැනීමට වනොහැකි වූ විට ඔබ   ත් ක්රියාමාර්   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
ඔබවේ ව ොවිපවේ වහ  ක්කයවප ත්රවස බීජ පැළ ෙ ා කර ඇත්නම් : පහත වතොරතුරු ලබා වදන්න  

බීජ පැළ  ෙ ා කිරීම සවහා ඔබ වයොදා ත් පාංශු 
මිශ්රණය  

: 
 

තොවන්දී වයොදා න්නා ලද වපොවහොර ෙර්    : 
 

වර   හා පලිවබ ධ පාලනයට වයොදා න්නා ලද 
ද්රෙය  

: 
 

ෙ ාවව්දී  වාවිතා කරන ලද  උපකරණ  : 

 

 

 

පාාංශු හා ශා  ගපෝෂණය  ළමන්ා තණය  
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පස් ෙර් ය  : 
 

ඔබවේ  ව ොවිපවළ  පාංශු ඌනතාෙයන් නිරීක්කයපණය කර  තිවේද ?     ඔව්         නැත  
 
ඔව් නම් , පාංශු ඌනතාෙයන් හඳුනා ත් ආකාරය පැහැදිලි කරන්න :  ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ඔබවේ වපොවහොර කළමණාකාර ෙැඩසටහන ඔබ අධීක්කයපණය කරන්වන් වකවස ද ?  

 

ව ොවිපේපස  පාංශු පරීක්කයපණයකට ලක්කයකිරීම මඟින්  :   

ව ොවිපේපස  ක්කයෂුද්ර ීවී  පරීක්කයපණයකට ලක්කයකිරීම මඟින් :   

ශ්ාක වහ  නිප්පාදන පටක පරික්කයපාෙකට ලක්කයකිරීම  මඟින්  :   

පාංශු බාහිර පරීක්කයපාෙ මඟින් :   

වව   වසෞඛ්ය  පිළිබදෙ බාහිර පරික්කයපාෙ  මඟින් :   

වව   අස්ෙැන්න සංසන්දනය  මඟින් :   

නිපප්ාදනවස ගුණාත්මය පරික්කයපාෙ  මඟින් :   

වෙනත් විවශ් ප දෑ වව් නම් සවහන් කරන්න  : 
 

ඔබ ශ්පයවබ   
මාරු ක්රමවව්දය 
අුව මනය 

කරන්වන්ද ? 
 

 
ඔව්      නැහැ        අදාළ නැත   

 ඔව් නම් , වබ   මාරුෙ සිදුකල ආකාරය විස්තර කරන්න ?  ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------      
(වමම වකොටස බහු ොර්ෂික ෙ ාෙන් සවහා අදාළ වනොවව් ) 

 ඔබවේ 
ව ොවිපල තුළ 

ෙසුන් (mulch) 
වාවිතා 

කරන්වන්ද ? 

ඔව්      නැත       ඔව් නම් , ෙසුන් වලස වාවිතා කරන්වන් වමොනොද ?  --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------  

වකොම්වප ස්ට් 
වපොවහොර පසට 

එකතු කවේද  ? 

ඔව්     නැත   

ඔව් නම් , වකොම්වප ස්ට් සවහා වයොදා ත් මුලාශ්ර වමොනොද ? (ව ොවිපල තුල 

සැකසු/ව ොවිපවලන් පිටත ): ----------------------------------------------- 

වෙනත් ශ්ාක 
වප පක  වහ  
පාංශු සංවශ් ධක 
පසට එකතු කර 

තිවේද ? 

ඔව්      නැත    

 
ඔව් නම්, වාවිතා කල ද්රෙය වමොනොද ?------------------------------------------------------ 

පාංශු සාරෙත් 
වාෙය ෙැඩිදියුණු 
කරීම 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
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සවහාවෙනත් 
ක්රියාමාර්  
ඔබවේ 
ව ොවිපේ තුළ 
වයොදා ත්වත් 
නම් ඒො 
වමොනොද  ? 

 

පාංශු සාරෙත් බෙ  ෙැඩි කිරීමට වාවිතා කල වහ  වමම කන්නවසදී වාවිතා කිරීමට අදහස් කරන වයදවුම් 

වාවිතා කල ද්රෙය   

Iඅන්තර් ත ද්රෙය / 
සංයුතිය  

මූලාශ්රය /සපයන්නා ෙසර තුළ / කන්නය 
තුළ වයොදන ොර 
 ණන  
 

වයදීමට වහ තුෙ  

     

     

     

     
 

 
වව   අෙවශ් ප පිළිස්සිමකට ලක්කය කවේද ?                ඔව්          නැත  

ඔව් නම්, පිළිස්සීමට ලක්කය කර වව   අෙවශ් ප හා පිළිස්සීමට වහ තුෙ ?  --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 
මළ අපද්රෙය ක්කයවප ත්රයට එකතු කවළ ද?             ඔව්            නැත                                                                                                        
 
ඔව් නම් , මළ අපද්රෙය  එකතුකළ ක්කයවප ත්ර වමොනොද? ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

වකොම්වප ස්ට් වපොවහොර සකසුව ලැබුවව් ක්කයවප ත්රය /ව ොවිපළ තුලමද?     ඔව්          නැත                                                                                                         

 
ඔව් නම් , වයොදා ත් අමු ද්රෙය /ආකලන ලැිසස්තු ත කරන්න  ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                           
 
ඔබ වකොම්වප ස්ට් සැකසීම සවහා වාවිතා කාවේ කුමන ක්රමවව්දයද? 

 
  බඳුන්    ව ොඩ ක්රමය        ෙල ක්රමය            වෙනත් (විවශ් ප): ----------------- 

 
නිසට්රජන්   කාබන් අුවපාතය වකොපමණද?  ------------------------------------------------------------------------------- 
 
වකොම්වප ස්ට් නිපප්ාදනවසදී  උපණ්ත්ෙය පිළිබවෙ  අෙධානය වයොමු කවළ ද?          ඔව්            නැත      

ඔව් නම් , පෙත්ො ත් උපණ්ත්ෙය වකොපමණද ?      ----------------------------------- 

වකොපමණ කාලසීමාෙක්කය එම උපණ්ත්ෙය පෙත්ො  ත්වත්ද?   ----------------------------------- 

 
වකොම්වප ස්ට් සවහා ෙල ක්රමය වයොදා ත්වත් නම් වපරූ  ොර  ණන ?  ---------------------------  
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ඔබ වාවිතා කළ වපොවහොර මුලාශ්ර වමොනොද ?   ව ොවිපළ තුළ  නිපප්ාදනය කල  බාහිරින්       අදාළ නැත  

වපොවහොර සවහා වයොදා ත් අමුද්රෙය /ආකලන  :  ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

පහත ද්රෙය අතරින් ඔබ වපොවහොර  සවහා වාවිතා කල විවෙ දුපක   (ෙළ ආකලන, වප පණ ආකලන , 

පලිවබ ධනාශ්ක , ප්රතිීවෙක , බැර වල හ , වෙනත්.) වමොනොද?.  -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

සම්පත්  ළමන්ා තණය 

ඔබ වාවිතා කල පාංශු සංරක්කයපණ ක්රියාමාර්  දක්කයෙන්න ? 
 

වහේමලු  අතුරු ෙ ාෙ     

සවම ච්ච ෙ ාෙ      සංරක්කයපණ බිම් සැකසීම       

තීරු  ෙ ාෙ  ස්ථිර දිය කවපොළු   

ශිත ආෙරණ වබ     සුළං බාධක   

ගිනි බාධක   වර්ඛිය ශ්ාක ෙ ාෙ           

ජලය එක්කය රැස් කරන වපොකුණු      ං ා ඉවුරු කළමානකරණය      

ෙනසත්ෙ ආරක්කයපක       වෙනත් (විවශ් ප)  

  

ඔබට ව ොවිපවළ  වහ  ක්කයවප ත්රය තුළ පාංශු ඛ්ාදනය පිළිබවෙ අත්දැීමම් තිවේද ?       ඔව්            නැත   

ඔව් නම් , පාංශු ඛ්ාදනය ී මට වහ තු සහ  එය අෙම කර  ැනීමට වයොදා ත් ක්රියාමාර්  වමොනොද ?   ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

ජල භාවිරය  

ඔබවේ ක්කයවප ත්රය /ව ොවිපළ තුළ පෙතින ජල සම්පාදන වහ  ජල ප්රවෙයන් වමොනොද  ?  -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ඔබවේ ව ොවිපළ/ක්කයවප ත්රය තුළ වාවිතා කරුව ලබන ජලසම්පාදන ක්රමයන් වමොනොද ? : 

 බිංදු          පිටාර      විසුරුම්           වෙනත් (විවශ් ප) --------------------- කිසිෙක්කය වනොවව්   

ජලවස ගුණාත්මක ආරක්කයපා කරන ආකාරය , කුමන කාලයකට ෙරක්කය පරීක්කයපා කරන්න්වන්ද ?:  ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(පෙතින ජලය පරික්කයපා කළ සහතිකය   GAP කළමණාකරණ සැලසුම  සමඟ අමුණන්න .) 

 

ගබෝ   ළමන්ා තණය  

ඔබ ශ්පය වබ   මාරු ක්රමය වාවිතා කරන්වන්ද  ?  ඔව්          නැත          අදාළ නැත   
 
ඔව් නම්, ශ්පය වබ   මාරු ක්රමය පිළිබවෙ විස්තර කරන්න ? -------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------     

ෙේපැළෑටි, වර   හා පලිවබ ධ පාලනය  

ව ොවිපළ/ක්කයවප ත්රය තුළ ඔබට ෙේ පැළෑටි ප්රශ්්ණයක්කය ී  තිවේද :         ඔව්            නැත    

ඔව් නම් , ක්කයවප ත්රය තුළ පෙතින ෙල පැළෑටි වමොනොද ? :  ---------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------- 
ෙේ පැළෑටි පාලනය කරන්වන් වකවස ද ? :  -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

පලිගබෝධ පාලන්ය    

ඔබවේ ව ොවිපළ/ක්කයවප ත්රය  තුළ දක්කයනට ලැවබන ප්රධාන පලිවබ ධකයන් කවුරුන්ද ?    කෘමින්  (සවහන් 

කරන්න )   මීයන්   ීමඩ ො  කුරුේලන්   වෙනත් සතුන් (විවශ් ප ) ------------------ 
 
 
 
හඳුනා ත් පලිවබ ධකයන් සහ පාලනය කිරීමට වයොදා ත් ක්රමවව්දය පහත ෙගුෙට ඇතුලත් කරන්න  : 
පලිවබ ධකයා  පාලනය සවහා වයොදා 

 ත් ක්රමවව්දය  

වාවිතා කල නිප්පාදන 
 

නිප්පාදනවස අඩංගු 
අමුද්රෙය/ සංයුතිය  

මුලාශ්ර /සපයන්වන   
 

     

     

     
 

ගතෝ   ළමන්ා තණය   

ඔබට ඔබවේ ව ොවිපළ/ක්කයවප ත්රය තුළ වර   පිළිබවෙ අත්දැීමම් තිවේද?             ඔව්            නැත     

 
ඔව් නම් , වර   පාලනය සවහා වයොදා ත් ක්රියාමාර්  පහත ෙගුෙට ඇතුලත් කරන්න : 
වර  ය පාලනය සවහා 

වයොදා ත් ක්රමවව්දය 

හාවිතා කල නිප්පාදන  
 

නිප්පාදනවස අඩංගු 
අමුද්රෙය/ සංයුතිය  

මුලාශ්ර /සපයන්වන   
 

     

     

     
 

 
 
 

සමාන්රත නිෂ්පාදන්  

සමාන්තර නිප්පාදන  (i.e. ඔබවේ ව ොවිපළ/ක්කයවප ත්රය තුළ වබ  , යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් යටවත් (GAP) 

සහ  සම්ප්රදාිසක යන ආකාර වදවකන්ම) පෙතීද?                  ඔව්            නැත  
 

ඔව් නම්, GAP ක්රියාෙලිවසදී දුපක එකතු ී ම ෙලක්කයෙන ආකාරය විස්තර කරන්න :  ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 
යාබද භූමි මගින් ආරක්ෂිත වතො  සවහා දුපක එකතුී ම ෙළක්කයෙන ආකාරය විස්තර කරන්න ? --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

අවට පරිසතය  

ඔබවේ ව ොවිපළ/ක්කයවප ත්රයට සෑම දිශ්ාෙකින්ම මාිසම්ෙ පෙතින යාබද ඉඩම් පිළිබවෙ විස්තර කරන්න    :   -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------  

 

අස්වනු ගන්ළීම  

අස්ෙුව වනලන කාලවසදී යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් යටවත් වනළා ත් අස්ෙුව දුපය (contamination) 

වනොී මට  න්නා පියෙර විස්තර කරන්න :  --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

අස්වනු ප්රමාණය  ණන්ය කිරීම   

පහත ෙගුෙ පුරො, ඔබවේ ව ොවිපවේ/භුමිවස වබ   නිපප්ාදනය සසදන්න  

වබ  වස නම   
පසුගිය ෙසර /කන්නය තුළ  ලැබුණු 

සතය අස්ෙැන්න   (කි.ග්රෑම් ෙලින් ) 

වමම  ෙසර /කන්නය තුළ  අවේක්කයෂිත 

අස්ෙැන්න  (කි.ග්රෑම් ෙලින් ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
අස්ෙුව වනළන කාලය තුළ සනීපාරක්කයපක ක්රියාමාර්  අුව මනය කර තිවේද   ?  ඔව්                  නැත    

ඔව් නම්, ඔබ වාවිතා කල සනීපාරක්කයපක ක්රමවව්ද විස්තර කරන්න .:  ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

නිෂප්ාදන් සැ සීම   

ඔබවේ ව ොවිපල තුළ අස්ෙුව වනලීවමන් පසුෙ වාවිතා ෙන නිපප්ාදන සැකසීවම්(පසු අස්ෙුව ) ක්රියාෙලිය විස්තර 

කරන්න  :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
අස්ෙුව වනලීවමන් පසු වස දීමකට ලක්කය කවළ ද?                           ඔව්                    නැත  

ඔව් නම් , වාවිතා කළ ජලය (පානයට පො සුදුසු) පිරිසිදුද ?         ඔව්                නැත   
(පෙතින ජලය පරික්කයපා කළ සහතිකය   GAP කළමණාකරණ සැලසුම  සමඟ අමුණන්න) 

වාවිතා  කරුව ලබන ඇසුරුම් මාධය :  

පසු අස්ෙුව නිප්පාදන ඇසුරුම් කිරීම සවහා වාවිතා කරුව ලබන ඇසුරුම් මාධය පිළිබවෙ විස්තර කරන්න :------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ග ොවිපළ  බඩාව   

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP)  අුව මනය කරමින් නිපප්ාදනය කරන ලද නිපප්ාදන, පරිෙර්තිත මට්ටවම් 
පෙතින වබ  , ආරක්ෂිත වතො  හා /වහ  සම්ප්රදාිසක කෘෂිකර්ම පිළිවෙත් වාවිතා කරමින් ෙ ා කරුව ලබන වබ   

එකම ස්ථානයක  බඩා කරන්වන්ද ?     ඔව්                 නැත   
ඔව් නම්, GAPඅුව මනය කරමින් නිපප්ාදනය කරුව ලබන වබ   හා  GAPඅුව මනය වනොකර නිපප්ාදනය කරුව 

ලබන වබ   එකිවනකින් වෙන් වකොට  බඩා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න ?:  ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
ඔබවේ  බඩාෙට තුළ කෘමි පාලනය සවහා පෙතින පහසුකම්,ඔබ වයොදා ඇති ක්රියාමාර්  සහ වාවිතා කල ද්රෙය/ 

නිපප්ාදන විස්තර කරන්න    :  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
 බඩාෙ පිරිසිදුකිරිම සවහා ඔබ වාවිතා කරණ ක්රමවව්ද ,ද්රෙය හා පිරිසිදු කිරීම සිදුකරන ෙර  ණන විස්තර කරන්න : -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ලිඛිත/සංවශ් ධිත 
දිනය  

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP)  
කළමනාකරණ සැලසුම් නිකුත් කිරීම සවහා 
බලයලත් පුද් ලයාවේ නම සහ ලිපිනය  

අත්සන  

   

   

   

   

අභයන්රත වි ණන් නි්දගශශය  

විමර්ශ්නය කරන ලද 
දිනය  

නිරීක්කයපකයාවේ නම  සමත්/අසමත්  අත්සන  
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