
බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ  නනුරර සහාා අදුම්ප්රද 
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02. ගස්වා ස්ථානද ාා ලිපිනද  - ......................................................................................................... 

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

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

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

03. දැනට දරන නනුරර   - ......................................................................................................... 

04. නිලධ්ාරිදා අදත් ධ්ාරාව   - ......................................................................................................... 

05. උපන් දිනද ාා ජා.ාැ.ප. අංකද - ......................................................................................................... 

06. ශ්රී ලං.කෘ.ගස්. 1 ගර්ණියටදට උසස්  ද දිනද - ............................................................................................. 

07. ශ්රී ලං.කෘ.ගස්. 1 ගර්ණියටගස ගස්වා කාලද ුරල ලබා ි ව වැප් ර රහින නිවා ප පිබඳබහ විස්නර -  

               සිට                                දක්ෂවා                                      අවු.               මාස                  දින 
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          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 
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08. අදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට 1 ගර්ණියටගස සරීද ගස්වා කාලද - අවු. ........ මාස ......... දින ........... 

09. ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ික ගස්වගස 1 ගර්ණියටගස ගස්වා කාලද ුරල ලබා ි ව ගසව්ා පලරුද්ද ද පිබඳබහ විස්නර -  

ගස්වා ස්ථානද ගස්වද කල කාල සීමාව කාලද 

ආර්භ කල දිනද අවසන් කල දිනද අවු.     මාස      දින  

    

    

    

    

    

    

 



10. කෘෂිකර්ම ක්ෂග ්්රදට දක්ෂවන ලද “කුසලනාවද” පිබඳබහ විස්නර -  

      (අදුම්පත් කැහවීග් නිගේදනගස 03 වන ගේදගස කුසලනාවද) 

 

 1. වාර්ෂික කාර්ද සාධ්න ිගයුම 

 ස්ුඛ පරීක්ෂ ණද පවත්වන දිනට පූර්වාසන්න වර්  05 ුරල ලබා ි ව කාර්ද සාධ්න මට්ටම පිබඳබහ          

විස්නර (අදාල ගනාවන වචන කපා ාරින්න)  

වර් ද ලබා ි ව කාර්ද සාධ්න මට්ටම 

 විශි ්ඨ / සාමානය ්රමාණදට වාා හාළ / සුරප්දාදක 

 විශි ්ඨ / සාමානය ්රමාණදට වාා හාළ / සුරප්දාදක 

 විශි ්ඨ / සාමානය ්රමාණදට වාා හාළ / සුරප්දාදක 

 විශි ්ඨ / සාමානය ්රමාණදට වාා හාළ / සුරප්දාදක 

 විශි ්ඨ / සාමානය ්රමාණදට වාා හාළ / සුරප්දාදක 

 

 2. ්රකානන 

     * අදාල කාණ්ාද - අදුම්පත් කැහවීග් නිගේදනගස 03 වන ගේදගස කුසලනාවද දටගත් ්රකානන 

(අ) සා (ආ) ගලස කාණ්ා කර ින.  ඒ අනුව අදාල කාණ්ාද ලිදන්න. 

 පල කරන ලද ්රකානනද අදාල කාණ්ාද* 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3. ්රනංසා ාා ස්මාන 

    (අ) ලබා ි ව ්රනංසා පිබඳබහ විස්නර - 

 ( “ගපාුම 230බී” ආකෘ වද මගින් ලබා දී ි ව ්රනංසා සහාා පමණක්ෂ ග් දටගත් ලකුණු ලබා ගදනු    

ලැගේ.) 

 

ලබා ි ව ්රනංසාව ්රනංසාව ලැුනගන් කුමන ක්ෂග ්්රදට අදාල කාර්දදක්ෂ 
ගවනුගවන් ්රනංසාව හිි දගස ද 

දන්න 
කාගගන්ද දන්න වර් ද 

 
 
 
 
 
 

   



    (ආ) ලබා ි ව ස්මාන පිබඳබහ විස්නර -  

           (ලබා ි ව ස්මාන ිත්න් අදුම්පත් කැහවීග් නිගේදනගස වර්ග කර ි ව ආකාරද පදන් කර 

ගගන පාන අදාල වන වගුගේ සහාන් කරන්න) 

  

1. කෘෂිකාර්ික අංනද ගවන දැක්ෂ ද දාදකත්වද සහාා අන්නර්ජා වක ස්මාන - ින/නැන 

ස්මානගස නම ස්මානද පිරිනමන ලද ගද  කුමන ක්ෂග ්්රදට අදාල කාර්දදක්ෂ 
ගවනුගවන් ස්මානද ලැුනගන් ද 

දන්න 
කවුද්න් විසින් ද 

දන්න 
වර් ද 

 
 
 
 
 
 

   

 

2. කෘෂිකාර්ික අංනද ගවන දැක්ෂ ද දාදකත්වද සහාා ජා වක ස්මාන - ින / නැන 

ස්මානගස නම ස්මානද පිරිනමන ලද ගද  කුමන ක්ෂග ්්රදට අදාල කාර්දදක්ෂ 
ගවනුගවන් ස්මානද ලැුනගන් ද 

දන්න 
කවුද්න් විසින් ද 

දන්න 
වර් ද 

 
 
 
 
 
 

   

 

3. කෘෂිකාර්ික අංනද ගවන දැක්ෂ ද දාදකත්වද සහාා ජා වක / පළාත් මට්ටග් විගන්  ස්මාන - 

ින / නැන 

ස්මානගස නම ස්මානද පිරිනමන ලද ගද  කුමන ක්ෂග ්්රදට අදාල කාර්දදක්ෂ 
ගවනුගවන් ස්මානද ලැුනගන් ද 

දන්න 
කවුද්න් විසින් ද 

දන්න 
වර් ද 

 
 
 
 
 
 

   

 

හාන සහාන් කර ි ව ගනාරුරද් සනය බවට සා වක කරි. 

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

දිනද - .......................................     අදුම්කද්ගේ අත්සන   

       



කෘෂිකර්ම අමානයාංන ග ක් / පළාත් කෘෂිකර්ම අමානයාංන ග ක් 

....................................................................................................................... මානා / මාත්ිද / ගමනවිදගේ 

අදුම්පන නිර්ගද න කර හදිරිපත් කරි. 

 

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

        ආදනන / ගදපාර්නග්න්ුර ්රධ්ානිදාගේ අත්සන 

         නම -  

දිනද - ...............................................     නනුරර - 

 

ආණ් පකාර ග ක්, 

බස්නාහිර පළාන. 

....................................................................................................................... මානා / මාත්ිද / ගමනවිදගේ 

අදුම්පන නිර්ගද න කර හදිරිපත් කරි. 

 

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

         අමානයාංන ග ක්ගේ  අත්සන 

         නම -  

දිනද - ...............................................     නනුරර - 

 

 

 

 

 


