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විගණන තීරණය  

ගගොවියාගේ සම්පූර්ණ නම :- .........................................................................................  මයා/ මිය 

ගගොවියාගේ ජා. හැ. අංකය  :- ............................................. 

ගගොවිපගේ/ ගගම් නම  /ලිපිනය  :-……..............................................................................................  

දිස්ත්රික්කය     :- ........................................ 

පළාත    :- ..........................................  

තැපේ ගක්තාංකය  :- ................................  

දුරකථන අංකය   :- .................................     

ෆැක්ස් අංකය   :- .................................. 

විද්යුත් ත තැප     :- ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුදේ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිදෙත් (GAP) අනුගමනය කරමින් 

නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන ෙගාෙන් සඳහා වූ අභ්යන්තර ිගගනන ොර්ථාෙ  
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SL-GAP සහතිකකරණ සඳහා අනිවාර්ගයන් තිබිය යුතු තත් තවය ද්යක්වා ඇත. ඔබ විගණනය කරන  ගගොවිගේ වර්තමාන 

තත් තවය එක්    එක් පිරික්සුමට අද්යාළව ඔව් නම්   (√) ද්ය    නැත නම් (X) සංගක්තද්ය භාවිතා කරන්න. 

SL-GAP විගණනය සමත් ත වීම සඳහා  පහත සියළුම ගගොවිපගේ තත් තවය  න් නිවැරිදි විය යුතුය. ( අංක 8 සහ 11 ඔබගේ 

ගගොවිප  සම්බන්ධගයන් අද්යාළ ගව් නම් පමණක් ප්රතිාාරය ද්යක්වන්න.) 

  1. GAP භුමිදේ ඉතිහාසය  

 පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

1.1 වගා භූමිය මින් ගපර ගරෝහ ක් තිබු ස්ථානයක පිහිටා තිගේද්ය?  X  

1.2 වගා භූමිය මින් ගපර සත් තත් තව ගා ක් තිබු තැනක පිහිටා තිගේද්ය? X  

1.3 වගා භූමිය මින් ගපර කර්මාන්ත ශා ාවක් තිබු ස්ථානයක පිහිටා තිගේද්ය?  X  

1.4 වගා භූමිය මින් ගපර කසළ බැහැර කිරීමට ගයොද්යා ගන්නා  ද්ය ස්ථානයක පිහිටා 
තිගේද්ය? 

X  

1.5 වගා භූමිය, මින් ගපර රසායනික ද්රවය බැහැර කිරිමට ගයොද්යා ගන්නා  ද්ය ස්ථානයක 
පිහිටා තිගේද්ය? 

X  

1.6 වගා භූමිය, මින් ගපර අධික ග ස රසායනික ද්රවය භාවිතා කරමින් සූක්ෂම 
ගගොවිතැනක් පවත් තවා ගගන ගිය ස්ථානයක පිහිටා තිගේද්ය?.  

X  

2.  භූමිය  කළමනාකරනය  

 පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

2.1 ගගොවිප  සිතියමක් ඇත  √  

2.2 ගගොවිප  සිතියගම් පැමිගණන මාර්ගය, ගගොවිප  පිරිසකැස්මක් (layout), භුමිගේ 
ප්රමාණ පැහැදිලිව ද්යක්වා ඇත. 

√  

2.3 ඉඩගම් අයිතිය සින්නක්කර, බදු ඔප්පු, බ පත්ර, රජය මගින් ප්රධානය කරන  ද්ය 
ඔප්පු ගහෝ එගසේ ගනොමැති නම්, ඉඩගම් වගා කටයුතු සඳහා ප්රාගීයය 
ගේකම්ගගන්  බා ගත් ත අවසරයක් සහිත ලියවිේ ක් ඇත.  

√  

2.4 වගා භුමිගේ බ වුම අංශක 60 සහ උස අඩි 5000 ට වඩා අඩුය   √  

2.5 වගා භූමිගේ බ වුම අංශක 60 ට වඩා අඩු වුවද්ය, නිසි පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම භාවිතා 
කර ඇත. 

√  

2.6 වගා භූමිය ජාතික ගගොඩනැගිලි පර්ගේෂණ ආයතනය මගින් අවද්යානම් ඇති බව 
හඳුනාගත් ත ප්රගීශයක පිහිටා ඇත. 

X  

2.7  ගගොවිප  තුළ යහපත් ත කෘෂිකාර්මික පිළිගවත් ත (GAP) යටගත් ත වගා ගනොකරන භූමි 
ඇත් තනම්, එම ක්ගෂේත්ර ව ට පලිගබෝධනාශක ඉීමගම්ී වගා ක්ගෂේත්රයට 

ගනොපැතිගරන ග ස ගභෝග ගක්ෂ්ත්රය ආවරණය කර ඇත. 

√  
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3. බීජ හා දරෝපන ද්රෙය  

 පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගප

දේ 

තත්ෙය   

3.1 වගාව සඳහා බීජ භාවිතා කරයි . ගවනත් ත ගරෝපණ ද්රවය භාවිතා කරන්ගන් නම්, 
ලියාපදිංචි තවානකින්  බා ගගන ඇත. 

√  

3.2 වගාව සඳහා භාවිතා කර බීජ හා ගරෝපණ ද්රවය  බා ගත් ත ස්ථානය, ප්රමාණය, දින 
වකවානු සහ ඛාණ්ඩ අංකය  පිලිබඳ වාර්ථා ඇත. 

√  

3.3 බීජ හා ගරෝපණ ද්රවය ප්රතිකාර කර ගනොමැත. එගසේ ප්රතිකාර කරන්ගන් නම්, ඒ 
පිලිබඳ වාර්ථා ඇත. ( ද්රවය, ප්රමාණ, සිදු ක  පුීග යා, දින වකවානු) 

√  

4. පාාංශු දපෝෂක කළමනාකරනය  

 පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ 

 

අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

4.1  පාංශු පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඇත. එගසේ ගනොමැති නම් මාස 3 ක කා යක් 
ඇතුළත පාංශු පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ත ක  හැක. 

√  

4.2  පස රසායනික ද්රවය මගින් ුමමකරනය කර තිගේද්ය? √ගහෝ X  

4.2.1.  4.2 ට ප්රතිාාරය ඔව් නම්, එයට පාද්යක වූ ගහේතුව, ගයදූ රසායනික ද්රවය, ඒවා ගයදූ 
ප්රමාණ සඳහන් වාර්ථා ඇත 

√  

4.3  පස රසායනික ද්රවය  මගින් ජීවානුහරණය කර තිගේද්ය?  √ගහෝ X  

4.3.1  4.3 ට ප්රතිාාරය ඔව් නම්, එයට පාද්යක වූ ගහේතුව, ගයදූ රසායනික ද්රවය, ඒවා ගයදූ 
ප්රමාණ සඳහන් වාර්ථා ඇත 

√  

4.4  වගාව සඳහා රසායනික   ගපොගහොර භාවිතා කරන්ගන්ද්ය? එගසේ භාවිතා කරන්ගන් 
නම් ගයදූ ගපොගහොර වර්ගය, ප්රමාණ, කා වකවානු, ගයදූ පුීග යන් සහ 
ගපොගහොර නිර්ගීශ  බා ගත් ත ආයතනය  පිළිබඳව වාර්ථා ඇත. 

√  

4.5  රසායනික ගපොගහොර නිර්ගීශයනට අමතරව ගයොද්යා ඇත් තනම්, අමතරව ගයදූ 
ගපොගහොර අද්යාළ උනතාවයන්ට අවශයතාවයන් මත ගයදූ බවට කෘෂි වයාපාර 
උපගීශක මහතා අනුමත කර ඇත. 

√  

4.6  රසායනික  ගපොගහොර සහ පළිගබෝධ නාශක ගවන ගවනම ගබඩා කර ඇත.  √  

4.7  රසායනික  ගපොගහොර ගබඩා කිරීගම්ී ගපොගළොව, අස්වනු සහ කුඩා පැ  සමග 
ගැගටන ගසේ තබනවාද්ය? 

X  

4.8  රසායනික  ගපොගහොර ගබඩා කරන ස්ථානය වැසි ජ ගයන් ආරක්ෂා වන පරිදි 
සකසා ඇත.   

√  

4.9  ගපොගහොර හිස් කවර ගවනත් ත කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරන්ගන්ද්ය?  X  

 කාබනික දපොදහොර භ්ාිගතය ( අොළ දේ නේ පමණි)   

4.10  වගාවට කාබනික ගපොගහොර ගයොද්යන විට නිසි ප්රතිකාර අනුගමනය කිරීගමන් 
පසුව ගයොද්යයි. ගහොඳින් දිරාපත් ත වූ පසු ගයොද්යනු  බයි. ( කුකුේ ගපොගහොර භාවිතා 
කරන්ගන් නම් අවම වශගයන් දින 60 ක් වත් ත දිරීගමන් පසු වගාව සඳහා භාවිතා 
කරයි.) 

√  

4.11  ගභෝග සඳහා මුලික අවස්ථාවට පසුව ගයොද්යන්ගන් නම්, නිර්ගීශයකට අනුව 
භාවිතා කරන අතර, ඒ පිලිබඳ වාර්ථා ඇත. (ගයදූ ගපොගහොර වර්ගය, ප්රමාණ, 
කා වකවානු, ගයදූ පුීග යන් සහ ගපොගහොර නිර්ගීශ  බා ගත් ත ආයතනය  
පිළිබඳව ) 

√  

4.12  කාබනික ගපොගහොර ගබඩා කරන විට පරිසරයට හානි ගනොවන ග ස සුදුසු පරිදි 
අසුරනු  බයි. 

√  
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4.13  කාබනික ගපොගහොර මිළී ගත් ත ස්ථාන සහ කා වකවානු පිලිබඳ වාර්ථා ඇත.  √  

4.14  මිනිස් ම  ද්රවය ගපොගහොරක් ග ස භාවිතා ගනොකරයි  √  

4.15  කබානික ගපොගහොර ස ාද්ය ගකොළ සහ ගකොළ එළවළු වගාවන්ට මුලික 
අවස්තාගව්ී පමණක් භාවිතා කරයි. 

√  

 

5. ජල ප්රභ්ෙය සහ ජල සේපාෙනය  

 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

5.1 වගාව සඳහා භාවිතා කරන ජ ය, මිනිස් වාසස්ථාන හරහා ග ා එනවාද්ය? X  

5.2 ජ ය, සතුන් ඇතිකරන ස්ථාන  හරහා ග ා එනවාද්ය? X  

5.3 ජ ය, කර්මාන්තශා ා පිහිටා ඇති පරිශ්රයන් හරහා ග ා එනවාද්ය? X  

5.4 ජ ය, අධික ග ස රසායනික ද්රවය භාවිතා කර නිෂප්ාද්යන කටයුතු සිදු කරනු  බන 
ස්ථාන හරහා ග ා එනවාද්ය? 

X  

   5.5  ජ ය, මින් ගපර වසර 05 ක් ඇතුළත ගරෝහේ පිහිටා තිබු ස්ථාන ව  පිහිටි ළිං/ 
ගපොකුණු වලින්  බා ගන්නවාද්ය? 

X  

5.6 ජ ය, මින් ගපර වසර 02 ක් ඇතුළත සත් තත් තව පා න කටයුතු සඳහා ගයොද්යා ගන්නා 
 ද්ය භූමි ව  පිහිටි ළිං/ ගපොකුණු වලින්  බා ගන්නවාද්ය? 

X  

5.7 වගාව සඳහා භාවිතා කරන ජ ගේ වගාව ආරම්භ කිරීමට ගපර ජ  සාම්පේ 
වාර්ථාවක්  බා ගගන ඇත. එගසේම, හදිසි ස්භාවික වයවසන අවස්තාවක් සිදු 
වුගවොත් ත ( ගංවතුර, නායය ම් වැනි) එම අවස්ථාගවන් පසු ජ  සාම්ප  වාර්ථාවක් 
 බා ගගන ඇත. ජ  සාම්ප  වාර්තාගව් ජ ගේ ක්ෂුද්ර ජීවීන්, රසායනික ද්රවය 
අවගශේෂ විශ්ගේෂණය කර තිබිය යුතුය.  

√  

6. දරෝග හා පළිදබෝධ පාලනය  

 පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ 
අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

6.1  ඒකාබීධ පළිගබෝධ පා න ක්රම භාවිතා කරනු  බයි. ඒ සම්බන්ද්ය වාර්ථා 
ඇත.  

√  

6.2  පළිගබෝධනාශක ගරගු ාසි යටගත් ත භාවිතා  රසායනික ද්රවය ලියා පදිංචි 
ගකොට ඇත . 

√  

6.3  පළිගබෝධකයින් පා නය කිරීම සඳහා තහනම් කරන  ද්ය පළිගබෝධ නාශක 
භාවිතා කරනවාද්ය? 

X  

      6.4  භාවිත කරන  ද්ය රසායනික ද්රවය වගා කරන  ද්ය ගබෝගව ට හා 
පළිගබෝධකයින් හට උචිත වන බවට නිර්ගීශ ක  රසායන ද්රවය භාවිතා 
කරනු  බයි. 

√  

     6.5 ගේබ ගේ සඳහන් ගකොට ඇති ප්රමාණය ඉක්මවා රසායනික ද්රවය භාවිතා 
කරනවාද්ය?  

X  

     6.6  ගභෝග ආනයනික රට විසින් භාවිතය තහනම් ගකොට ඇති රසායනික ද්රවය 
වගාව සඳහා භාවිතා කරනවාද්ය?   

X  

     6.7  රසායනික ද්රවය ගබඩා කිරීගම්ී පළිගබෝධ නාශක පනතට අනුව සිදු කරනු 
 බයි.  

√  

6.8  ළමයින්ට  ඟා ගනොවිය හැකි ග ස රසායනික ද්රවය හා උපද්රව කාරක නිසි 
ග ස ගබඩා ගකොට අගුළු ද්යමා ඇත. 

√  
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6.9  හිරු එළිගයන් සහ වර්ෂාගවන් ආරක්ෂා වන පරිදි  ගමන්ම, ගහොඳින් වාතනය 
පවතින ස්ථානයක රසායනික ද්රවය ගබඩා ගකොට ඇත. 

√  

      6.10  කෘෂි නිෂප්ාද්යන සැකසුම් පරිශ්රය සහ අහාර ගන්නා ස්ථාන  ආශ්රිතව 
රසායනික ද්රවය ගබඩා කරනවාද්ය? 

X  

6.11  ජ  මූ ාශ්ර ආසන්නගේ රසායනික ද්රවය ගබඩා කරනවාද්ය? X  

6.12  රසායනික ද්රවය භාවිතගයන් පසු ඉතිරි වුවගහොත් ත, එම ගබෝතේ ව ම  ගබඩා 
කරනවාද්ය? 

√  

6.13  රසායනික දියර වර්ග සහ කුඩු වර්ග එකට භාවිතා කරන විට, රසායනික කුඩු 
වර්ග ව ට පහලින් දියර වර්ග ගබඩා කරනවාද්ය? 

√  

6.14  පළිගබෝධ නාශක ඉීමගම්ී නිසි ආරක්ෂක ඇඳුම් අඳිනු  බයි. (මුඛ ආවරණ, 
අත් ත ආවරණය වන ඇඳුමක්, අත් ත ගම්ස් යුග ක් සහ පාද්ය ආවරණය වන ග ස 
කලිසමක්)  

√  

6.15  පළිගබෝධ නාශක යැදූ ක්ගෂේත්ර හඳුනාගැීමමට අවද්යානම්  කුණු ප්රද්යර්ශනය 
කරයි. (Warning Symbols) 

√  

6.16  එකම පළිගබෝධ නාශකය එක දිගටම භාවිතා කරනවාද්ය? X  

6.17  පළිගබෝධ නාශක  කිහිපක් එකට මිශ්ර කර භාවිතා කරනවාද්ය?   X  

6.18  පළිගබෝධ නාශක ගයීගම්ී ගපර අසව්නු කා  ස කා ගයොද්යනු  බයි. √  

6.19  පළිගබෝධ නාශක ඉීමගමන් පසු න ම සිදු කරයි. √  

6.20  පළිගබෝධ නාශක ඉීමගමන් අනතුරුව උපකරණ නිසි ග ස පිරිසිදු 
කරනවාද්ය? 

√  

6.21  භාවිතය අවසන් වූ පළිගබෝධ නාශක ඇසුරුම් කවරයකට එකතු කර ගහොඳින් 
ීමේ කර තබා ඇත. 

√  

6.22  පළිගබෝධ නාශක ගයීම පිලිබඳ වාර්ථා පවතී. (ගයදූ රසායන ද්රවය, දින 
වකවානු, ගයදූ පුීග යා ඇතුළත් ත ක  යුතුය.) 

√  

7. අස්ෙනු දනලීම සහ පසු අස්ෙනු හැසිරවීම  

 

 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගප

දේ 

තත්ෙය   

7.1 නිෂප්ාද්යනයන් ගබඩා කිරීම උ ගද්යසා විගශේෂිත, ගවන්කර ඇති, ගබඩා ස්ථානයක් 
ඇත. 

√  

7.2  අස්වනු බහා න උපකරණ හා ඇසුරුම් ද්රවය පිරිසිදුව පවතී. √  

7.3  මීයන්, කැරගපොත් තතන් සහ ගරෝග වාහකයින්ගගන් නිෂප්ාද්යන ගබඩා කිරීගම්ී, 
ආරක්ෂා ක  හැක. 

√  

7.4 පසු අස්වනු ප්රතිකාර සිදු ගනොකරයි. එගසේ සිදු කරන්ගන් නම්,ගයීමට ගහේතුව, 
ගයදූ රසායන ද්රවය, ප්රමාණයන්, කා  වකවානු සහ ගයදූ පුීග යා  පිලිබඳ 
වාර්ථා තිබිය යුතුය. 

√ගහෝ X  

7.5   කෘෂි නිෂප්ාද්යන ප්රවාහනගේී නිෂප්ාද්යනය දුෂණය වන ග ස පරිහරණය 
කරනවාද්ය? 

X  

8.ඇසුරුේකරනය ( අොළ දේ නේ පමනක් ප්රතිාාර ෙක්ෙන්න) 

 

 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගප

දේ 

තත්ෙය   

8.1 ඇසුරුම් ද්රවය ගබඩා උපකරණ දිීරර නාශක වලින් දුෂණය වී තිගබනවාද්ය? X  

8.2  ඇසුරුම් ද්රවය නැවත නැවත භාවිතා කරනවාද්ය? X  

8.3  ගගොවිප  තුළ යහපත් ත කෘෂිකාර්මික පිළිගවත් ත (GAP) යටගත් ත පමණක් වගා කරයි. 
එගසේ ගනොමැති ගභෝග ඇත් තනම්, ඒවා ගවනමම හැසිරවීම සිදු කරනු  බයි.  

√  
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8.4  ඇසුරුම් ද්රවය නැවත නැවත භාවිතා කරනවාද්ය? X  

  9. දසේෙක සුභ්සාධනය 

 

 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දය

න් තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගප

දේ 

තත්ෙය   

9.1  කම්කරු ීමති රීති ව ට අනුකූ ව කටයුතු කරනු  බයි. √  

   9.2  වැසිකිලි පහසුකම්, අත් තසහ පා ගසීගමී පහසුකම් සපයා ඇත. √  

9.3  ප්රථමාධාර ගප්ටටියක් ඇත. √  

9.4  ගගොවිප  කළමනාකරු ආහාර මගින්  ගබෝවන ගරෝග වැළී ඇති ගසේවකයන් 
පිලිබඳ ද්යැණුවත් ත විය යුතුය.  

√  

 10. පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම  

 

 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

10.1  ස්භාවික පරිසරයට හානි ගනොවන ග ස කෘෂි ඉඩම් භාවිතා කරයි. (රක්ෂිත 
ඉඩම්, අභය භූමි, සංරක්ෂිත ප්රගීශ භාවිතා ගනොකළ යුතුය) 

√  

10.2  වැසිකිලි පහසුකම්, අත් තසහ පා ගසීගමී පහසුකම් සපයා ඇත. √  

 11. අනුකුලතා සහ අභ්යන්තර ිගගනන ොර්ථා (අොළ දේ නේ පමණි) 

 

 

 

පිරික්සුේ ලැයිස්තුෙ අනිොර්දයන් 

තිබිය යුතු 

තත්ෙය 

දගොිගපදේ 

තත්ෙය   

11.1  මින් ගපර විගණනය කර ඇත  √  

11.3  අනුකු තාවයන් ඇති ගනොවන බව වාර්ථා වුගේ නම්, ඒවා නිවැරිදි ක  බවට 
වාර්ථා ඇත. 

√  

 

 

 

 

ඉහත  බා ී ඇති ගතොරතුරු නිවැරදි බව ප්රකාශ කරමි. 

විගණන නිළධාරියාගේ නම : 

විගණණය නිළධාරියාගේ අත් තසන : 

 

 

අභ්යන්තර ිගගනන ිගගනන නිළධාරියාද  නිර්දශයය  
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