
බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත්රය 

01. නිලධ්ාරියාගේ නම   - .........................................................................................................   

   .................................................................මහතා/මහත්ිය/ගමනවිය 

02. ගස්වා ස්ථානය හා ලිපිනය  - ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  ........................................................................................................  

03. දැනට දරන තනතුර   - ......................................................................................................... 

04. නිලධ්ාරියා අයත් ධ්ාරාව   - ......................................................................................................... 

05. උපන් දිනය හා ජා.හැ.ප. අංකය - ......................................................................................................... 

06. ශ්රී ලං.කෘ.ගස්. 1 ගර්ණියට උසස් වූ දිනය - ............................................................................................. 

07. ශ්රී ලං.කෘ.ගස්. 1 ගර්ණිගේ ගස්වා කාලය තුල ලබා ඇති වැටුප් රහිත නිවාඩු පිළිබඳ විස්තර -  

               සිට                                දක්වා                                      අවු.               මාස                  දින 

          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 

          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 

          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 

08. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට 1 ගර්ණිගේ සක්රීය ගස්වා කාලය - අවු. ........ මාස ......... දින ........... 

09. ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ික ගස්වගේ 1 ගර්ණිගේ ගස්වා කාලය තුල ලබා ඇති ගසව්ා පලපුරුද්ද පිළිබඳ විස්තර -  

ගස්වා ස්ථානය ගස්වය කල කාල සීමාව කාලය 

ආරම්භ කල දිනය අවසන් කල දිනය අවු.     මාස      දින  

    

    

    

    

    

    

 



10. කෘෂිකර්ම ක්ගෂ්ත්රයට දක්වන ලද “කුසලතාවය” පිළිබඳ විස්තර -  

      (අයදුම්පත් කැඳවීගම් නිගේදනගේ 03 වන ගේදගේ කුසලතාවය) 

 

 1. වාර්ෂික කාර්ය සාධ්න ඇගයුම 

 සම්ුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනට පූර්වාසන්න වර්ෂ 05 තුල ලබා ඇති කාර්ය සාධ්න මට්ටම පිළිබඳ          

විස්තර (අදාල ගනාවන වචන කපා හරින්න)  

වර්ෂය ලබා ඇති කාර්ය සාධ්න මට්ටම 
 විශිෂ්ඨ / සාමානය ප්රමාණයට වඩා ඉහළ / සතුටුදායක 

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ප්රමාණයට වඩා ඉහළ / සතුටුදායක 

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ප්රමාණයට වඩා ඉහළ / සතුටුදායක 

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ප්රමාණයට වඩා ඉහළ / සතුටුදායක 

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ප්රමාණයට වඩා ඉහළ / සතුටුදායක 

 

 2. ප්රකාශන 

     * අදාල කාණ්ඩය - අයදුම්පත් කැඳවීගම් නිගේදනගේ 03 වන ගේදගේ කුසලතාවය යටගත් ප්රකාශන 

(අ) සහ (ආ) ගලස කාණ්ඩ කර ඇත.  ඒ අනුව අදාල කාණ්ඩය ලියන්න. 

 පල කරන ලද ප්රකාශනය අදාල කාණ්ඩය* 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3. ප්රශංසා හා සම්මාන 

    (අ) ලබා ඇති ප්රශංසා පිළිබඳ විස්තර - 

 ( “ගපාදු 230බී” ආකෘතිය මගින් ලබා දී ඇති ප්රශංසා සඳහා පමණක් ගම් යටගත් ලකුණු ලබා ගදනු    

ලැගේ.) 

 

ලබා ඇති ප්රශංසාව ප්රශංසාව ලැබුගන් කුමන ක්ගෂ්ත්රයට අදාල කාර්යයක් 
ගවනුගවන් ප්රශංසාව හිිවූගේ ද 

යන්න 
කාගගන්ද යන්න වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   



    (ආ) ලබා ඇති සම්මාන පිළිබඳ විස්තර -  

           (ලබා ඇති සම්මාන ඇත්නම් අයදුම්පත් කැඳවීගම් නිගේදනගේ වර්ග කර ඇති ආකාරය පදනම් කර 

ගගන පහත අදාල වන වගුගේ සඳහන් කරන්න) 

  

1. කෘෂිකාර්ික අංශය ගවත දැක්වූ දායකත්වය සඳහා අන්තර්ජාතික සම්මාන - ඇත/නැත 

සම්මානගේ නම සම්මානය පිරිනමන ලද්ගද් කුමන ක්ගෂ්ත්රයට අදාල කාර්යයක් 
ගවනුගවන් සම්මානය ලැබුගන් ද 

යන්න 
කවුරුන් විසින් ද 

යන්න 
වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   

 

2. කෘෂිකාර්ික අංශය ගවත දැක්වූ දායකත්වය සඳහා ජාතික සම්මාන - ඇත / නැත 

සම්මානගේ නම සම්මානය පිරිනමන ලද්ගද් කුමන ක්ගෂ්ත්රයට අදාල කාර්යයක් 
ගවනුගවන් සම්මානය ලැබුගන් ද 

යන්න 
කවුරුන් විසින් ද 

යන්න 
වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   

 

3. කෘෂිකාර්ික අංශය ගවත දැක්වූ දායකත්වය සඳහා ජාතික / පළාත් මට්ටගම් විගශ්ෂ සම්මාන - 

ඇත / නැත 

සම්මානගේ නම සම්මානය පිරිනමන ලද්ගද් කුමන ක්ගෂ්ත්රයට අදාල කාර්යයක් 
ගවනුගවන් සම්මානය ලැබුගන් ද 

යන්න 
කවුරුන් විසින් ද 

යන්න 
වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   

 

ඉහත සඳහන් කර ඇති ගතාරතුරු සතය බවට සහතික කරි. 

        ..................................................... 

දිනය - .......................................     අයදුම්කරුගේ අත්සන   

       



කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ජනරාල් / පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ, 

....................................................................................................................... මහතා / මහත්ිය / ගමනවියගේ 

අයදුම්පත නිර්ගද්ශ කර ඉදිරිපත් කරි. 

 

           ........................................................... 

         ආයතන ප්රධ්ානියාගේ අත්සන 

         නම -  

දිනය - ...............................................     තනතුර - 

 

ආණ්ඩුකාර ගල්කම්, 

බස්නාහිර පළාත. 

....................................................................................................................... මහතා / මහත්ිය / ගමනවියගේ 

අයදුම්පත නිර්ගද්ශ කර ඉදිරිපත් කරි. 

 

           ........................................................... 

         ගදපාර්තගම්න්තු  ප්රධ්ානියාගේ අත්සන 

         නම -  

දිනය - ...............................................     තනතුර - 

 

 

 

 

 


