ආදර්ශ අයදුම්පත්රය
ශ්රී කා ක ිකා කර්ක  ව යේව I වරයණියේව අධ්යක්ෂ/ දි ත්රි
් ක් ිකා ර්අ අධ්යක්ෂ/
ප්රධ්ක
ිකා ිදදයකඥ/ අතිවර් අධ්යක්ෂ න ුර ඳහක අයදුම්පත්රය

අ කප
අනුපිළිවේක

අයදුම්පත් ැඳවීවම් නිවේද ය අනුේ
අයදුම් ර න ුරට අදකක
න ුරු කඅය
අනු
අා ය

i.

නිලධාරියාගේ නම

:- .................................................මහතා/මහත්මිය/ගමනවිය

ii.

වර්තමාන ග ේවා ්ථානය හා ලිපිනය

:- ........................................................................................

iii.

දැනට දරන තනතුර/උපගේඛණ ගත තනතුර:- .......................................................................................

iv.

අයත් ධාරාව

:-.........................................................................................

v.

උපන්දිනය

:- ........................................................................................

vi.

ශ්රී ලං.කෘ.ග .ේ 1 ගරේණියට උ

vii.

ශ්රී ලං.කෘ.ග .ේ 1 ගරේණිගේ ග ේවා කාලය තුල ලබා ඇති වැටුප් රහිත නිවාඩු පිළිබඳ වි ්තර:සිට
..........................
...........................
...........................

viii.
ix.

් වූ දිනය

:- ........................................................................................

දක්වා
...........................
............................
.............................

අවු.
මා .
දින.
...........................................................
..........................................................
...........................................................

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අව ාන දිනට 1 ගරේණිගේ රීය ග ේවා කාලය:- අවු............මා …...….දින.........
ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ව
ේ ගේ ග ේවා කාලය තුල ලබා ඇති ග ේවා පළපුරුද්ද පිළිබඳ වි ්තර:ව යේක ්ථක ය
ආරම්භ

ව යේය
ක දි ය

ක

කක සීඅකේ
අේ න්

ක දි ය

අවු.

කකය
අක . දි .

x.

කෘෂිකාර්මික ක්ග ේත්රගේ දක්වන ලද “කු කනකේය” පිළිබඳ වි ත
් ර :(අනුමත පරිපාටිගේ “B” වලට අදාල වන පරිදි පහත ඳහන් වි ත
් ර ම්පූර්ණ කරන්න)
(අ) කෘෂිකාර්මික පර්ගේ ණ හා ංවර්ධන කටයුතු ඳහා දායකත්වය (“ B. i ”):ම්මුඛ පරීක් ණ පවත්වන දිනට පූර්වා න්න වර් 5 තුල ලබා ඇති කාර්යය ාධන මට්ටම් පිළිබඳ
වි ්තර (අදාල ගනොවන වචන කපා හරින්න)
ේර්ෂය
විශි
විශි
විශි
විශි
විශි

්ඨ/
්ඨ/
්ඨ/
්ඨ/
්ඨ/

කබක ඇති කර්යය කධ්
ාමානය ්රමාණයට වාා හහළ/
ාමානය ්රමාණයට වාා හහළ/
ාමානය ්රමාණයට වාා හහළ/
ාමානය ්රමාණයට වාා හහළ/
ාමානය ්රමාණයට වාා හහළ/

අට්ටඅ
තුටුදායක
තුටුදායක
තුටුදායක
තුටුදායක
තුටුදායක

(ආ) ්රකානන (“ B. ii ”):*අදකක ිදෂයය ක්වෂයත්රය - ්රධාන කෘෂි විදයාඥ තනතුරු ඳහා ගතෝරා ගැනීගම් පරිපාටිගේ
“ඇමුණුම 1” අනුව අදාල වි යය ක්ග ේත්රය ගතෝරා ලියන්න
** අදකක කණ්ඩය - වනෝරක ගැනීවම් පරිපකටි ේක, පළ ර කද ප්ර කශ යන් B.ii. a හක
B.ii.b වක ේර්ග ර ඇන. ඒ අනුේ අදකක කණ්ඩය ලියන්
පළ
අ

ර

කද ප්ර කශ ව
අදකක ේ ිදෂයය ක්වෂයත්රය *

(ඇ) අදකක ිදෂය ක්වෂයත්රව පර්ව ෂණ හක ාේර්ධ්
1.

ටයුු උවද ක දක්ේ

වනෝරක ගැනීවම් පරිපකටිව
අදකක කණ්ඩය **

කද දකය ත්ේය (“B. iii ”):-

ිකා පර්ව ෂණ/ ිකා ාේර්ධ් ක්රියක කර ම් ේකට අදකකේ කබක ගත් ිදවශයෂ ගයරහණ ( ම්අක වහෝ ප්රශා ක යටවත් කකුු  කබක ව දුන්)
වඅඅ ිදවශයෂ ගයරහණ නහවුරු ළ හැි  වඛණණ ේක පිටපත් අ ඒ පිළිබඳ වන රුරු
ඇුකත් ේකර්නකේක් (පිටු 2 ට ව ේැඩි) පිටපත් 5 ි න් යුක්නේ
් ර අයදුම්පන අ
අමුණක ඉදිරිපත් ක යුුවේ.
ේකර්නකේ
අමුණක ඇන/ ැන

කබක ගත් ිදවශයෂ ගයරහණය

කබක ගත් ගයරහණය
කුඅ ක්වෂයත්රයට අදකක කර්යයක්
වේනුවේන් හික වූව ද යන්

ේර්ෂය

2. ලබා ඇති ්රනං ා පිළිබඳ වි ්තර:(“ගපොදු 230 b” ආකෘතිය මගින් ලබා ඇති ්රනං ා ඳහා පමණක් ගම් යටගත් ලුණණු ලබා
ගදනු ලැගේ)
කබක ඇති ප්රශා කේ

3.

ප්රශා කේ කැුනවන්
කවගන්ද යන්
ේර්ෂය

කුඅ ක්වෂයත්රයට අදකක
කර්යයක් වේනුවේන්
ප්රශා කේ හික වූව ද යන්

ලබා ඇති ම්මාන පිළිබඳ වි ්තර:(ලබා ඇති ම්මාන ඇත්නම් ගතෝරා ගැනීගම් පරිපාටි වල වර්ග කර ඇති ආකාරය පදනම්
කර ගගන පහත අදාල වන වගුගේ ඳහන් කරන්න)
1. කෘෂිකර්ම ක්ග ේත්රයට දක්වන ලද දායකත්වය ගවනුගවන් පිරිනමන ලද
ජාතයන්තර ම්මාන :ම්අක ව

අ

ම්අක ය පිරි අ
වුරුන් ිදසින් ද
යන්

කද්වද්
ේර්ෂය

ඇත /නැත

කුඅ ක්වෂයත්රයට අදකක
කර්යයක් වේනුවේන්
ම්අක ය කැුනවන් ද
යන්

11.කෘෂිකර්ම ක්ග ේත්රයට දක්වන ලද දායකත්වය ගවනුගවන් පිරිනමන ලද ජාතික
ම්මාන:ඇත/නැත
ම්අක ව

අ

ම්අක ය පිරි අ
වුරුන් ිදසින් ද
යන්

කද්වද්
ේර්ෂය

කුඅ ක්වෂයත්රයට අදකක
කර්යයක් වේනුවේන්
ම්අක ය කැුනවන් ද
යන්

111. කෘෂිකර්ම ක්ග ේත්රයට දක්වන ලද දායකත්වය ගවනුගවන් පිරිනමන ලද ගවනත්

විගනේ

ම්මාන:-

ඇන/ ැන
ම්අක ව

අ

ම්අක ය පිරි අ
වුරුන් ිදසින් ද
යන්

කද්වද්
ේර්ෂය

කුඅ ක්වෂයත්රයට අදකක
කර්යයක් වේනුවේන්
ම්අක ය කැුනවන් ද
යන්

(ඈ) ම්මුණ පරීක්ෂණව දී දක්ේ

කු කනකේය (“ B. iv”):-

*අයදුම්පවත් අනුපිළිවේලින් අ කපය පළ ක එක් එක් න ුරට අදකක ේ අධ්ය ්ථක ය/
ආයන ය/අාශය වහෝ වි යය ක්ග ේත්ර වල ාර්ථකත්වය උගද ා තමාගේ අනාගත ැලසුම් හා
හලක්ක පිළිබඳ වාර්තාවක්/වාර්තාවන් ක ් කර අයදුම්පතට අමුණන්න.
(්රධාන කෘෂි විදයාඥ තනතුරු වලට අයදුම් කරන නිලධාරීන් ගතෝරා ගැනීගම් පරිපාටිගේ
“ඇමුණුම 1” හි ඳහන් අයදුම්කරන තනතුරට අදාල වි ය ක්ග ේත්රය අනුව ගමම වාර්තාව
හදිරිපත් කල යුතුගේ)
ගමම ෑම වාර්තාවක්ම පිටපත් 5 කින් යුක්තව හදිරිපත් කල යුතුගේ
අ කප
අනුපිළිවේක

අයදුම් ර

න ුර

ේකර්නකේ
අමුණක ඇන/ ැන
අමුණක ඇන/ ැන
අමුණක ඇන/ ැන

හහත ඳහන් කර ඇති ගතොරතුරු තය බවට හතික කරමි.
දිනය: - ...................................

...............................................
අයදුම්කරුගේ අත් න

කෘෂිකර්ම අධයක් ජනරාේ,
................................................................................................................මහතා/ මහත්මිය/ගමනවියගේ
අයදුම්පත නිර්ගද්න කර හදිරිපත්කරමි.

දිනය:- .........................................

ඒකක ්රධානියාගේ අත් නනමතනතුර-

ගේකම්,
කෘෂිකර්ම අමාතයාංනය
................................................................................................................මහතා/ මහත්මිය/ගමනවියගේ
අයදුම්පත නිර්ගද්න කර හදිරිපත්කරමි.
ගදපාර්තගම්න්තු ්රධානියාගේ අත් න-

දිනය:- .........................................

නමතනතුර-

