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ශ්රී ලංකා යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (SL-GAP) යටවත් සහතික ලත් ව ාවිවපාළ 

පෙත්ොව න යාම සඳහා අදාල වකාන්වේසි හා නියමයන් 

SL-GAP සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා සහ SL-GAP සහතිකය සහ ලාාංජනය 

පරිහරණය කිරීමේදී අදාල වන මකාන්මේසි හා නියමයන් මමහි දක්වා ඇත. එම අවශ්යතා කියවා මේරුේමගන 

ක්රියාේමක කිරීමට එකඟවන බවට අයදුේකරු විසින් මමම ලියවිල්ල අේසන් තැබීම මඟින් ප්රකාශ් මේ.  

ගිවිසුම් පත්රය 

01.  මගාවිමපාළ සකස් කිරීම සහ මගාවිමපාළ කටයුතු පවේවාමගන යාමේදී SLS 1523 කාණ්ඩ 1: 2016 (නැවුේ 

පළතුරු හා එළවළු සඳහා යහපේ කෘෂි පිළිමවේ ) යන ප්රමීතීන්ට අනුව හා SL-GAP සහතිකකරණ අාංශ්ය 

මඟින් හදුන්වා දී ඇති අවශ්යතා සේපුර්ණ කරන ආකාරයට සිදු කල යුතුය. 

02. SL-GAP සහතිකමේ වලාංගු කාලය වසරකට සීමා මේ. SL-GAP සහතිකමේ වලාංගු කාලය අවසන් වීමට මපර 

නැවත අයදුේ කල යුතු අතර නැවත විගණනයකින් පසුව සහතික අලුේ කිරීම වසරක් සඳහා සිදු කරනු 

ලැමේ. 

03. සහතිකලාභීයාමේ හැසිරීම හා ම ෝදනා ලැබීම මත මනාදන්වා විගණනය සඳහාද පැමිණිය හැකි අතර ඒ 

සඳහා සහය දැක්වීම හා අවශ්ය මතාරතුරු ලබාදීම කල යුතුය. 

04. අවශ්ය අවස්ථාවලදී ප්රතීතන ආයතනමේ නිලධාරීන් සඳහා මගාවිමපාළ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ 

අවශ්ය මතාරතුරු ලබාගැනීමට පහසුකේ සැපයීම සිදු කල යුතුය. 

05. සහතිකමේ වලාංගු කාලසීමාව තුළ මාස හයකට වරක් සහ ඕනෑම සාධාරණ අවස්ථාවන්හි දී සහතිකලේ 

මගාවිමපාළ පරික්ෂාවට ලක් කිරීම හා නියැදි ලබා ගැනීම සඳහා සහතිකකරණ ආයතනමේ නිලධාරීන්ට 

අවශ්ය ඉඩ ප්රස්ථාව සහ සාධාරණ පහසුකේ සැපයීමට අයදුේකරු එකඟ විය යුතුය.  

06.  මගාවිමපාළට ලබාදී ඇති සහතිකය යටමේ ආවරණය වන මගාවිමපාළ නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් SL-GAP 

සහතිකකරණ ලාාංඡනය භාවිතා කල යුතුය. එම නිෂ්පාදන කටයුතු අදාල ප්රමිතියට අනුකූලව අයදුේකරු 

විසින්  අඛණ්ඩව පවේවාමගන යා යුතුය. 

07. SL-GAP ලාාංඡනය මහෝ සහතිකකරණ ආයතනමේ නාමය අනුකූලතා වලට පටහැනිවන අයුරින් මහෝ 

පරිමභෝගිකයින් මනාමග යවන සුළු ආකාරයට පරිහරණය මනාකිරීමට අයදුේකරු එකඟ විය යුතුය.  
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08. මයෝජනා ක්රමමේ හිමිකරු මහෝ මයෝජනා ක්රමය, අපකීර්තියට පේ කරන්නාවූ මහෝ ඒ සේබන්ධමයන් වූ 

මහජන විශ්වාසය බීඳ වැටීමට සලස්වන්නා වූ අයුරින් ලාාංඡනය භාවිතා මනාකිරීමට අයදුේකරු එකඟ විය 

යුතුය. 

09. අදාල ප්රතීතන ආයතනමයහි ලාාංජනය මහෝ එම තේේවය සහතිකකරණ ආයතනමයහි අනුමැතියකින් 

මතාරව භාවිතා මනාකළ යුතුය. 

10. සහතිකකරණ ආයතනය සමඟ මකමරන සියලු සන්නිමේදන කටයුතු ලිඛිතව සිදු කළ යුතු අතර 

අයදුේකරුමේ හිමිකාරීේවමේ මහෝ අයදුේකරු විසින් සහතිකකරණය ලබා ඇති මගාවිමපාමළ සැලසුමමහි 

සැලකිය යුතු මවනස්කේ කිසිවක් සිදුවුවමහාේ ඒ බැේ සහතිකකරණ ආයතනය මවත හැකි ඉක්මනින් 

ලිඛිතව දැනුේදීමට අයදුේකරු එකඟ විය යුතුය.  

11. අයදුේකරු විසින්; සහතිකකරණ ක්රියාවලිය ක්රියාේමක කිරීමේදී සහතිකකරණ ආයතනය මහෝ ශ්රී ලාංකා 

ප්රතීතන ආයතනය (SLAB) විසින් අමේක්ෂිත කිසියේ මතාරතුරක් මවමතාේ අප්රමාදව හා නිවැරදිව එකී 

මතාරතුරු සැපයීමට එකඟ විය යුතුය.  

12. SL-GAP ලාාංඡනය භාවිතා කිරීමට අවසර දී ඇති මබෝග කාණ්ඩයට පමණක් එකී ලාාංඡනය භාවිතා 

කරන්මන්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම පිණිස මමන්ම අයදුේකරු සේබන්ධව ඉදිරිපේ වී ඇති පැමිණිලි 

සේබන්ධමයන්ද පුර්ව දැනුේ දීමකින් මතාරව ස්ථානීය පරීක්ෂාවන් සිදු කරනු ලැබීමට අයදුේකරු එකඟ 

විය යුතුය. 

13. SL-GAP සහතික ලේ මගාවිමපාළ හා එහි නිෂ්පාදන අදාල SL-GAP  ප්රමිතිමයන් යුතුව පවේවාමගන 

යායුතු අතර, එම  අවශ්යතා කඩවීමක් මහෝ ගිවිසුේගත කාර්යයන් ඉටු මනාකිරීමක් තහවුරු වුවමහාේ 

ලබාදී ඇති සහතිකය තාවකාලිකව අේහිටුවීම මහෝ අවලාංගු කිරීම සහතිකකරණ ආයතනය මගින් එකී 

තේේවය අනුව සිදුකරනු ලබන අතර එම තීරණය අයදුේකරු විසින් භාරගත යුතුය.   

14. SL-GAP සහතිකය තාවකාලිකව අේහිටුවා ඇති අවස්ථාවකදී නිෂ්පාදනය මකාට ඇති මතාග 

සහතිකකරණ නිර්ණායකයන්ට අනුකූල වන බව තහවුරු කර ගන්නා මතක් හා සහතිකකරණ ආයතනය 

විසින් ඒ බැේ පිළිගන්නා බවට දැනුේ මදන මතක් ලාාංඡනය සහිත නිෂ්පාදන මවළඳමපාළට මහෝ 

පාරිමභෝගිකයාට මබදාහැරීම අේහිටුවනු ලැබීමට අයදුේකරු එකඟ විය යුතුය. 

15. SL-GAP සහතිකකරණය අේහිටුවීමකදී මහෝ ඉවේ කළ අවස්ථාවකදී අයදුේකරු විසින් ලාාංඡනය භාවිතා 

මකාට ඇති සියලු මවළඳ ප්ර ාරක ද්රවය  භාවිතය වහාම නැවේවීමට එකඟ විය යුතුය. අයදුේකරුමේ 

විස්තර සහතිකකරණ ආයතනමේ මවේ පිටුමවන් ඉවේකරන අතර සහතිකය ආපසු භාර දීමට කටයුතු 

කල යුතුය. 

16. යේ මතමේදාේමක අවස්ථාවකදී මහෝ ගැටලුවකදී සහතිකකරණ ආයතනය මවත අභියා නා 

ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කරමින් අභියා නා කිරීමට අයදුේකරු හට හැකියාව ඇති අතර අදාල 

අභියා නාව සේබන්ධව අපක්ෂපාතී කමිටුව (Impartiality Committee) මලස කටයුතු කරන SL-GAP 

මමමහයුේ කමිටුමේ (Steering Committee) සාමාජිකයන්මේ තීරණය අවසන් තීරණය වශ්මයන් භාරගනු 

ලබන්මන්ය. 
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17. SL-GAP සහතිකකරණ මයෝජනා ක්රමමේ දැනට අදාල හා වරින්වර සාංමශ්ෝධනය කරනු ලබන්නාවූ 

නිර්නායකවලට සහ අවශ්යතා සමඟ අනුගතව කටයුතු කිරීමට අයදුේකරු  එකඟ විය යුතුය.  

18. මගාවිමපාළට අදාලව සහතිකමේ වලාංගු කාලසීමාව තුලදී  මගාවිමපාළ නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුල, SL-GAP 

සහතිකකරණය යටමේ ආවරණය වන කරුණු සේබන්ධමයන් සිදුවිය හැකි යේ අක්රමිකතාවයක් මවමතාේ 

ඒ පිලිබදව සේපුර්ණ වගකීම අයදුේකරු විසින් දැරිය යුතු වන්මන්ය. 

19. SL-GAP සහතිකකරණය හිමි වීමමන් පසු තම මගාවිමපාළ නිෂ්පාදන SL-GAP නිෂ්පාදන සන්නාමය 

යටමේ මවනේ පාර්ශ්වයක් මවත සැපයීමේදී අනුමර්ඛන ක්රමමේදය  යටමේ අදාල ප්රමිතිමයන් යුතුව 

සැපයීමට අයදුේකරු එකඟ විය යුතුය. 

20. GAP මගාවිමපාළ විගණනය අවස්ථාමේදී ලබාමදන මතාරතුරු පිලිබඳ රහසයභාවය රැකීම සඳහා 

සහතිකකරණ ආයතනය බැඳී සිටී. 

21. මගාවිමපාළ නිෂ්පාදන GAP ලාාංඡනය යටමේ සැපයීමේදී, අදාල ප්රමිතිය සේබන්ධමයන් පාරිමභෝගික 

පැමිණිලි මහෝ නඩු පැවරීම ආදී කටයුේතක් සිදුවුවමහාේ එහි මුලයමය මගවීේ හා සියලු වගකීේ 

අයදුේකරු විසින් දැරිය යුතුය. 

22. SL-GAP සහතික ලේ නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමේදී ශ්රී ලාංකා නීතියට අනුකූලව ශ්ාක නිමරෝධායන 

ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන අපනයනකරුවකු මගින් අපනයනය කල යුතු අතර එහිදී 

යේ අක්රමිකතාවක් ඇතිවුවමහාේ එහි වගකීම අපනයනකරු හා අයදුේකරු විසින් දැරිය යුතුය. 

23. SL-GAP සහතිකකරණය කරන ලද මගාවිමපාළ මතාරතුරු මමන්ම සහතිකය අේහිටුවීම, අවසන් කිරීම 

ආදී මතාරතුරු සහතිකකරණ ආයතනමේ මවේ අඩවිමයහි පල කිරීමට අයදුේකරු එකඟ විය යුතුය. 

24. SL-GAP මගාවිමපාළ විගණනය හා සහතික ලබා දීම පිලිබදව යේ පැමිණිල්ලක් මේ නේ කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ 

ජනරාල්, කෘෂිකර්ම මදපාර්තමේන්තුව, තැ: මප: 01, පරණ ගලහ පාර, මේරාමදණිය යන ලිපිනයට ලිඛිතව 

දැන්විය යුතුය. මමහිදී පැමිණිලි අදාල වන්මන් විගණන අවස්ථාමේදී මගාවිමපාමළහි පැවති තේේවයන් සහ 

මබෝග සඳහා පමණි. 

25.  SL-GAP ලාාංඡනය භාවිතය 

i.  පහත සඳහන් SL-GAP ලාාංඡනය අවශ්යතාවය මත විශ්ාලනය මවනස් කර භාවිතා කල  හැකිය. 

නමුේ  දිග මහෝ පළල එකිමනකට දරණ අනුපාතය, වර්ණය සහ එහි අඩාංගු මතාරතුරු මවනස් කල 

මනාහැක. තවද, ඊට ඈමදන මස් මවනේ මතාරතුරු ඇතුලේ මනාකර එමලසින්ම සිය ඇසුරුේ සඳහා 

මමම ලාාංඡනය මයාදා ගැනීමට අයදුේකරුට හැකියාව තිමේ. 
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ii. SL-GAP සහතික පත්රමේ ලබා දී ඇති SL-GAP අාංකය GAP ලාාංඡනයට ආසන්නමයන් පහලින් සඳහන් 

කිරිම කල යුතුය. 

iii. SL-GAP ලාාංඡනය සහ QR මක්තයට අදාල මෘදු පිටපත ඔබ ප්රමේශ්මේ බීජ සහතික කිරීමේ ප්රාමේශීය 

කාර්යාල මගින් ලබාමදන අතර අවශ්යතාවයට සරිලන ප්රමාණයට පමණක් මුද්රණය සඳහා ලිඛිත 

අනුමැතිය එම කාර්යාලය හරහා ලබාගත යුතුය. 

iv. SL-GAP සහතික මනාලද කිසිදු නිෂ්පදනයක් සදහා SL-GAP ලාාංඡනය සහ QR මක්තය භාවිතා මනාකළ 

යුතුය.  

 

මමම අයදුේකරු විසින් අේසන් තබන ලද ලියවිලි මදකක් මලස අයදුේපත සමඟ සහතිකකරණ ආයතනය මවත 

භාර දිය යුතුය. සහතිකකරණ ආයතනය මඟින් එක් ලියවිල්ලක් SL-GAP සහතිකය සමඟ ආපසු භාර මදනු 

ඇත. 

 

මමයින්, අයදුේකරු විසින් SL-GAP සහතිකකරණය ලැබීමමන් පසු  මමම ගිවිසුමමහි සඳහන් නියමයන්  හා 

මකාන්මේසි පිළිගන්නා අතර  සෑම විටම ඒ අනුව කටයුතු කිරීමටේ ඒ අනුව SL-GAP සහතිකලේ මගාවිමපාළ 

පවේවාමගන යාමටේ එකඟ මවමි. 

1. අේසන   : .....................................................  

    අයදුේකරුමේ නම    : .................................................................................................................. 

    පදවි නාමය        : .................................................................................................................. 

    ලිපිනය              : .................................................................................................................. 

    දිනය            : ........................................................ 

 

2. අේසන                : .......................................................... 

  (මයෝජනා ක්රමය ක්රියාේමක කරන ආයතනය මවනුමවන් SL-GAP සහතිකකරණ 

අාංශ්මේ ප්රධානි) 

     නම                :  ................................................................................................................. 

     පදවි නාමය    :  ................................................................................................................. 

     ලිපිනය   :  .................................................................................................................                             

     දිනය              :  ......................................................... 

 

 


